
Vandtårnet i Bispehaven er 31,8 m. højt og er 
bygget 108 m. over havet. Det er et vartegn 
for Hasle, og det kan ses over 10 km. væk. Det 
er det eneste vandtårn i Aarhus, der stadig er i 
funktion med vandforsyning. Men det er samti-
digt led i en tusindårig områdehistorie.
 
Vandværk i 1911
I det nuværende Bispehaven står vandtårnet 
tæt på, hvor Hasle i 1911 fik sit første vandværk. 
Med boring og en vindmotor, der pumpede 
vand op i en betonbeholder til vandforsyning i 
Hasle. Det betød ikke alene renere vand, men 
også nemmere adgang til vand. Især optræk-
ning af vand til køer fra gårdenes små brønde 
var hårdt arbejde i området før Bispehavens 
boligbyggeri. 

Før vandværket i 1911 blev en realitet, hentede 
man vand fra egne brønde eller fra den fælles 
brønd i landsbyen ved Hasle Kirke. Selv bebo-
ere med egen brønd måtte ty til fællesbrøn-
den, når deres egne brønde løb tør i varme 
somre. Fællesbrønden blev beskrevet af en 
præst i 1830 som ”--- en rig og en meget trolig 
uudtømmelig brønd af megen god kildevand.”
 
Renere drikkevand
Møddinger nær gårdenes egne brønde og 
vanding af dyrehold ved fællesbrønden gjorde 
dog vandkvaliteten tvivlsom. Landsbyens dyr-
læge satte derfor gang i planer om et vand-
værk for renere drikkevand. Dette blev altså 

Vandtårnet – Bispehavens vartegn
realiseret i det hjørne af Bispehaven, hvor det 
nuværende vandtårn fra 1970 nu står. 
 
I 1950’erne blev Høje Hasle mellem Hasle Sko-
le og Hasle Torv bygget. For at få vandet op 
til hanerne i tredjesalslejlighederne, blev der 
bygget et vandtårn på Haslegårdsvænget. Det 
tårn er nu blevet ombygget til beboelse, men 
bygningen er stadig rund efter det oprindelige 
vandtårn.  

Vandværket fra 1911 blev placeret, hvor grus-
gravning tidligere havde betydet bortgravning 
af områdets højeste punkt, Hasselhøj, til vejan-
læg. 
 
Nyt vandtårn i 1970
Efter århundreder som landbrug opstod bolig-
området Bispehaven omkring 1970. Byggeriet 
af Bispehaven med op til syv etager skabte 
behov for et nyt vandtårn. Det blev opført i 
1970 i jernbeton, og det kan rumme 2.100 m3 
vand. Byggestilen blev beskrevet som ekspres-
siv modernisme. 

Betonskader krævede en renovering i 2005. 
Renoveringen blev lavet uden ændring af byg-
gestilen og fortsat med beton som synligt 
overflademateriale. 

I 2017 blev vandtårnet udsmykket med lys, 
som yderligere underbygger vandtårnet som 
vartegn for Bispehaven og det øvrige Hasle.

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at 
besøge 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.


