
Rundtur på 2,8 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-pladsen 
ved Bjerrelide 55 48 08.521 9 51 33.360 6 184 418 553 863

Nyd udsigten fra toppen 55 48 09.121 9 52 12.255 6 184 445 554 540 120
Laveste punkt på Ustrupvej 55 48 20.142 9 51 27.643 6 184 776 553 759 53
Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 67

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

Bestigning af Purhøj

På Purhøj kan man mærke historiens vingesus. Den gamle 
gravhøj har været brugt som tingsted – og sågar som samlings-
sted for hekse!

Purhøj, der menes at være en gravhøj fra yngre stenalder, har 
en rigtig spændende historie: I 1878 skrev Nationalmuseet bl.a. 
om stedet: ”Paa det høieste Punkt af Bjerglide, tæt ved det 
bratte Affald ned mod Udstrup, ligger en anseelig, kratbevoxet 
Gravhøi, ”Purhøi”.... Det indre er fuldstændig bortgravet lige til 
Høiens Bund, saaledes at kun Randen staar tilbage som en lav 
kredsformet Vold. I Midten har der tidligere været et Gravkam-
mer, hvori man fandt 3 Spydspidser af Flint ...”. 

Øst for højen er der fundet en meget stor gravplads fra jernalde-
ren, og her er der gjort righoldige fund.

Purhøj var også stedet, hvor heksene samledes på Valborgs-
aften. Ved en af de mange hekseprocesser, der i 1600-tallet 
fandt sted i Danmark, indrømmede et par af de anklagede, at de 
havde været på højen Valborgsaften sammen med hundredevis 
af trolde og hekse. 

Også i nyere tid har Purhøj skrevet sig ind i historien. Bjerrelide 
har nemlig fungeret som tingsted i Bjerre Herred, altså stedet 
hvor befolkningen samledes og holdt rettergang.

OBS Purhøj ligger på privat område, men du må gerne nyde 
udsigten herfra. Desværre har nogen indimellem glemt deres 
affald på højen. Finder I noget, så tag det med, så stedet fortsat 
kan være rart at besøge.
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