
Turistforeningen vil gerne have gjort stedet mere attraktivt for turisterne. (Foto: Jan •
Savner p-plads pa Purhøj
Ejer af privat p-plads ved naturperlen Purhøj er utilfreds med forholdene

Den 120 meter høje Pur-
høj med den fredede

gravhøj i Bjerrelide skov er ikke
bare et kønt sigtepunkt og
udkigssted. Det er - eller
rettere burde være - en af
Horsens-egnens vsent-
ligste turistattraktioner.
Det mener bl.a. Horsens
Turistkontor, som nu gen-
optager kampen for at fa
gjort stedet mere turist-
venligt.

Den enestående plet jysk
natur har i årevis fort en
næsten glemt tilværelse uden at

vække store interesse hos
kommunens politikere. Det ir-
riterer ikke bare turistkonto-
ret men også turisterne.

Ofte kan turisterne ikke
finde stedet - hvis de da over-
hovedet hoer om det - og de
er utilfredse med, at der
mangler parkeringspladser,
ligesom der hverken er toilet-
ter, horde og bnke at hvile
eller spise ved, affaldsstativer
eller kort, der kan vise vej el-
ler fortlle om Purhøj.

Irriteret er også ejeren af
den private parkeringsplads
ved Purhøj, der er godt trt
af, at turisterne bruger hans
parkeringsplads og af at rydde

op efter dem, når de smider
deres papir og affald rundt
om.

Turistchef gar
til kommunen

- Vi har Here gange prøvet
på at få kommunen til at for-
bedre forholdene ved Purhøj,
som i virkeligheden er en gan-
ske fantastisk plet i Danmark,
siger turistchef Anne Kathri-
ne Koed Jorgensen.

- Bade vi og kommunen har
også tidligere Met henvendel-
ser fra ejeren af p-pladsen, og
jeg forstår da godt, at han er
træt af, at den benyttes of-

fentligt og af at gå og rydde op.
Det kan man nok ikke forven-
te, at han og hans familie vil
forts tte med i al fremtid.

- Derfor har vi nu igen hen-
vendt os til kommunen og
bedt teknisk forvaltning om at
se på sagen og undersøge, om
der ikke kan gores noget, siger
Anne Kathrine Koed Jorgen-
sen.

Haber pa
bænke i årPå

 turistchetens
ønskeseddel til Horsens kommune star
en ny, offentlig parkerings-
plads, nogle horde og bnke,

et affaldsstativ samt en plan-
che der fortller om, hvad
man kan se og et internatio-
nalt skilt, der markerer ”ud-
kigspunkt« og viser vej til
Purhøj.

Turistchefen erkender dog,
at parkeringsproblemet er
vanskeligt at finde en hurtig
Iøsning på,

- Vi ved, at etablering af en
parkeringsplads er økonomisk
belastende for kommunen, og
at dette problem kun kan lo-
ses på lngere sigt. Men vi hå-
ber, at kommunen allerede i
år vil opstille horde og bnke
ved Purl*, siger Anne Kath-
rine Koed Jorgensen. (-ann)

Amtet ser positivt
pa Purhøj-ønsker

Facts om Purhøj
Et landskab med en for Danmark usædvanlig

bjergagtig karakter har givet området sydøst for
Horsens navnet "Bjerrelide".

Det højeste punkt er ”Purhøj", som rager op 121
meter over havet. Navnet stammer formentlig fra
det >pur< af bøgetræer, der endnu er nogle tilbage
af pa højen.

Puri* er dels et sigtepunkt, som kan ses ;*ideas
om. Men det er også et kønt sted med en fantastisk
udsigt. Fra toppen kan man i klart vejr bl.a. se til
Nordfyn, Ejer Bavnehøj, Uth kirke og Dallerup sø.

Her ligger også en gravhøj fra jernalderen, der
blev fredet allerede i 1946 pa initiativ af Horsens
Turistforening.

Her har formentlig i sin tid vret en hellig plads,
og de fa store sten, der ligger tilbage, fortæller, at
her også har vret tingsted.

Selve retterstedet har ligget lidt lngere borte
pa bakkekammen oven for Bjerre by.

Ifølge gamle legender skulle der ved Purhøj også
have vret en ”rakkerhule" hvor rakkerne holdt
til. Rakkerne var skarpretteren - bødlens -

hjælpere, som i ældre tid også ordnede natrenovation og
flåede selvdøde dyr. Ofte var det folk pa vandring,
der ikke boede fast noget sted, men flyttede fra egn
til egn.

Endelig er der i hele Bjerrelide-området en flot
natur med et rigt og spændende dyre- og fugleliv.

Det er ikke Vejle amts
Fredningsnvn, der har
stukket en kæp i hjulet for
ønskerne om at forbedre
forholdene for turisterne
pa Purhøj, forsikrer skov-
tekniker Niels Rauff, Vejle
amt.

- Tvrtimod er vi meget po-
sitivt indstillet. Det har vi v-
ret i årevis, og det har vi nu
igen givet udtryk for overfor
Horsens kommune.

- Men det må være kommu-
nen, der kommer med et ud-
spil til, hvad man ønsker
nemført. Hvis kommunen
meddeler, at man vil indgå i et
samarbejde med os, kan
jeg love, at vi er indstillet på at
ke op om arbejdet og er

villige til at tage vores del, si-
ger Niels Rauff.

- Vi har flere gange tidligere
forsøgt at finde ud af, hvordan
stedet kunne indrettes. For
fem-seks år siden arbejdede vi
således med ideer om at ind-
rette en naturskole ell. lignen-
de i den nedlagte Purhøj café.
Men ideen faldt på, at ingen
tilsyneladende var interesse-
ret i at indrette og holde et
sådant sted. Heller ikke Hor-
sens kommune.

I dag mener Niels Rauff
ik, at der  er mulighed
genoplive tanken om et
naturcenter i den gamle café eller
at amtet i dag vil gå ind i no-
gen form for projekter om-kring den.

erimod mener han nok,
er mulighed for at finde en

løsning på parkerings-pro-
blemet.

- Den oplagte løsning ville
være, at man eksproprierede
og erhvervede det p-areal, der
allerede findes på stedet, så
kan vi begynde at se på, hvor-
dan vi kan indrette selve ste-
det med tavler, kort osv., siger
Niels Rauff.

Efter det positive tilsagn fra
Vejle amts Fredningsnvn er
man nu på teknisk forvaltning
i gang med at se på mulighe-
derne for at skabe bedre for-
hold for turisterne på Purhøj.
Når forvaltningen er Par
med et forslag, skal det videre
til behandling i byrådet. Forst
derefter er der mulighed for,
at de årelange problemer om-
sider bliver lost. (-ann)
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