
Et planlagt forretningscenter ved Bispehaven 
blev i stedet til et parkanlæg. Vejnavnet for-
tæller dog stadig historien – Hasle Centervej 
fik aldrig sit center.

Boligmanglen, der opstod, fordi mange men-
nesker flyttede fra landet til byen, skabte i 
midten af 1900-tallet grundlag for stort anlag-
te boligbyggerier som Bispehaven. Her fik man 
ikke bare mange nye boligtilbud, man fik også 
en ambitiøs boligstandard. 

Tendensen i andre større boligprojekter om-
kring 1970 var, at man i forbindelse med om-
råderne også anlagde de nødvendige service-
funktioner såsom forretningscenter, offentlige 
institutioner, kirke og fællesfaciliteter. 

Kommunalbestyrelsen (sognerådet) i den da-
værende Hasle Kommune havde også vedta-
get en plan, som ud over Bispehaven omfat-
tede opførelsen af et op til 10.000 m2 stort 
forretningscenter. Vejen mellem Bispehaven 
og det påtænkte forretningscenter fik endda 
navnet Hasle Centervej.

Hasle Sogneråd regnede med, at forretnings-
centret kunne realiseres gennem en forpagt-
ningsaftale med det dansk-svenske Schou-
Epa. Firmaet endte imidlertid med ikke at ville 
binde an med et så stort anlagt forretnings-
center. 

Centeret, der aldrig blev bygget
I stedet for et forretningscenter fik Bispeha-
ven forretninger på Ryhavevej. Desuden er der 
forretninger spredt i det øvrige Hasle omkring 
Hasle Torv, langs Viborgvej og i Solnæs. På 
den måde var Bispehaven fra starten vævet 
sammen med det øvrige Hasle. Og Bispeha-
vens befolkningstilvækst skabte grundlag i 
Hasle for bæredygtig udbygning af for eksem-
pel daginstitutioner og skoler for børn og ny-
bygning af lokalcenter for ældre.

Park i stedet for center
Gangbroen over Hasle Centervej, som nu er 
historie, kom altså ikke til at forbinde Bispe-
haven med et forretningscenter, men med et 
parkområde.

Med let kuperet terræn, sø, græsarealer, snoe-
de gangstier, enkeltstående træer og allétræer, 
samt en mindre æbleplantage mod Hasle Lo-
kalcenter er Ryparken et charmerende parkan-
læg.

Fra Ryparken fortsætter en sti gennem en tun-
nel under Ringvejen til Hasle Bakker med hø-
jene Spiralen og Bakkekammen. Hasle Bakker 
er menneskeskabt ved opfyldning med over-
skudsjord fra byggerier indtil 2005. Toppen af 
Bakkekammen er 105 m. over havets overflade, 
mens Spiralen er 100 m. Herfra har man udsigt 
over Bispehaven, det øvrige Hasle og Aarhus 
mod øst, og over det grønne naturområde 
Skjoldhøjkilen mod vest.

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.


