
Hvorfor hedder Bispehaven egentlig Bispeha-
ven? Har der boet en bisp i en toværelses lej-
lighed? Svaret får du her.

Navnet ’Bispehaven’ har sin rod i Hasles udvik-
ling fra landsbysamfund til boligområde. 

Denne udvikling starter omkring 1930. Bl.a. 
med udstykning af jord, der tilhører en præ-
stegård, der lå, der hvor boligbyggeriet Prov-
stebakken 4-10 nu ligger. Men først åbner 
udstykningen af præstegårdsjorden (kaldet 
’Præstevangen’) for boligbyggeri fra præste-
gården ned mod vore dages Præstevangsvej. 

Udstykningen bliver grundlag for en lang tra-
dition for navngivning af steder og veje i Hasle 
– mange af dem får navne med kirkelige refe-
rencer. Herunder også navnene Bispehaven og 
Bispehavevej.

Præstegård bliver boligområde
Præstegården på den nuværende Provstebak-
ken står færdig i 1882 efter en brand i den tidli-
gere præstegård, og den er i brug som præste-
bolig indtil 1952. Derefter overgår bygningen til 
husvildeboliger.
 
Allerede i 1936 er præstegårdsjorden udstyk-
ket. Dermed slutter her mange år med præsten 
som jordbesidder ved siden af præstegernin-
gen.

I 1955 opføres 16 aldersrenteboliger i præste-
gårdens have, inden husvildeboligerne blev re-
vet ned i 1960. Aldersrenteboligerne ombygges 
ved en renovering i 1997 til ”Ti drømmeboliger 
til ældre i Hasle”, som det hed i en overskrift fra 
lokalbladet Aarhus Vest.

Hasle-tradition bag ’Bispehaven’
Området bebygges yderligere med ti beskyt-
tede boliger i 1982. Fra 2014 overgår ældreboli-
gerne til at være et socialpsykiatrisk botilbud.

Præstegård skaber navnetradition
Hanne Thomsen er frivillig i Hasle Lokalarkiv. 
Hun har gennemgået arkivmateriale, som viser, 
at vejnavne og stednavne med ’degn’, ’præst’ 
og ’provst’ går tilbage til udstykningen af præ-
stegårdsjorden og nedrivningen af præstegår-
den. 

– Hasle Kirkes præstegård lå fra 1882 til 1952 
der, hvor der nu er kommunale boliger på Prov-
stebakken mod Viborgvej, fortæller Hanne 
Thomsen. 

– Og da præstegårdens jordarealer i 1936 bliver 
udstykket, fastholder Hasle Sogneråd forbin-
delsen til præstegårdsjorden med navne som 
Præstevangen, Provstebakken og Degnebak-
ken.

Siden kommer også ’klokker’ i spil i forbindelse 
med fortsat udvikling af boligområder i Has-
le op mod Ryhavevej. Det sker med både en 
Klokkervej, Klokkerbakken og et Klokkerfald i 
parcelhuskvarter langs Ryhavevej. Klokkeren 
indgår desuden i områdets Klokkerparken. 

Bispehaven får sit navn
Som afrunding af navngivningstraditionen efter 
den udstykkede og nedrevne præstegård, svin-
ger Hasle Sogneråd sig helt op på bisp-niveau, 
da der bygges almene boliger på nordsiden af 
Ryhavevej.

Det sker lige op til Hasle Kommunes inddra-
gelse i sammenlægning af 21 kommuner til den 
nye Aarhus Kommune i 1970.

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.


