
På Bispehavevej lå der indtil 1800-tallet en 
stor gravhøj – Hasselhøj – som Hasle er op-
kaldt efter. Højen var forbundet med myter 
og mystik.

I det nordøstlige hjørne af Bispehaven – cirka 
der, hvor legepladsen ligger i dag – lå der tidli-
gere en gravhøj ved navn Hasselhøj. 

Navnet Hasselhøj har højen formentlig fået, 
fordi man plantede hasselbuske derpå. Has-
selbusken var i jernalderens og vikingetidens 
asa-tro hellig. Derfor har Hasselhøj formentligt 
været et helligt sted i forbindelse med troen 
på de gamle nordiske guder, og man brugte 
den formentlig som offersted.

Hasselhøj blev beskrevet i 1808 i en indberet-
ning til Nationalmuseets Oldsagskommissi-
on. Beskrivelsen kom fra sognepræst Henrik 
Møller i Hasle. Han fortalte, at højen i 1808 var 
større i omkreds, men at den primært bestod 
af sand, som de på det tidspunkt var begyndt 
at bruge, når de skulle lave veje i Hasle. Has-
selhøj-området var altså blevet til en grusgrav, 
og det var i forbindelse med gravningen, at 
man opdagede, hvordan højen var bygget – og 
fandt frem til, at den formentlig havde været 
en gravhøj. Den var bygget op omkring 7-8 
store sten, og kunne med sin højde og sin høje 
placering ses på mange kilometers afstand.

Ud over at lufte sin formodning om, at der 
formentlig var tale om en gravhøj, benyttede 
sognepræst Henrik Møller også anledningen 
til fortælle, at Hasselhøj gav et ekko fra Hasles 

Hasselhøj, som gav navn til Hasle, lå i Bispehaven
kirketårn, som gentog syv stavelser.  Og han 
lod i indberetningen sin skuffelse komme til 
udtryk over at ”—en udsigt, som næppe har 
sin lige i det hele land, om få år måske ikke 
mere er til.” Og han fik ret, for Hasselhøj for-
svandt i forbindelse med grusgravningen, som 
fandt sted fra omkring 1780 og frem til engang 
i 1800-tallet.

Hasselhøjs bjergmand
Før indberetning til Oldsagskommissionen om 
Hasselhøj som gravhøj gav højen anledning til 
myter om overnaturlige væsener. Man troede, 
at en ’bjergmand’ boede i højen. Hans enorme 
kræfter kom efter sigende til udtryk, da han 
blev forhindret i at komme til et barselsgilde 
hos bjergmanden i Borum Eshøj længere mod 
vest. Hasselshøjs bjergmand gik op på top-
pen af sin høj med gaven til barselsgildet – en 
guldhammer. Da han kastede den af sted mod 
modtageren, gik hammeren af skaftet, og kun 
skaftet havnede på Borum Eshøj. Hammerho-
vedet faldt ned ved Mundelstrup og dannede 
således Gjeding Sø.

En anden historie fortæller, at da en skipper 
mistede orienteringen i Aarhusbugten, kom 
en mand i en båd og tilbød ham hjælp. Til 
gengæld skulle skipperen tage et brev med 
og lægge det på Hasselhøj. Da skipperen var 
kommet vel til Aarhus, begav han sig straks til 
Hasselhøj, hvor han lagde brevet. Skipperen 
var overbevist om, at hans redningsmand var 
Hasselhøjs bjergmand, og han lagde hvede-
brød til bjergmandens børn hver lørdag deref-
ter. 

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at be-
søge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3. 
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.


