
Der løber en grøn kile gennem Bispehaven. 
Nemlig den grønne kile til rekreative formål 
og til færdsel for bløde trafikanter, som forbin-
der Hasle med Hasle Bakker og med naturen i 
Skjoldhøjområdet, og som skaber stiforbindel-
se til Åbyhøj.  

Fra Hasle Bakker passerer den grønne kile et 
idrætsanlæg og Ellekærskolen. Og den fort-
sætter gennem en tunnel under Ringvejen ind 
i Ryparken.
 
Fra Ryparken har en bro tidligere ført stien 
over Hasle Centervej og ind gennem Bispeha-
ven mellem blokkene A5 og A6.  Den grønne 
kile fortsætter gennem Klokkerparken til Klok-
kervej. Gennem Åbyhøj er det så som så med 
stiforbindelse, men Åby Park genoptager kilen 
og stien, som med forbindelse til Brabrand-
stien bringer den grønne kile hele vejen ind til 
centrum.
 
Bispehaven bidrager til stianlæg
Bispehaven har på eget område bidraget til 
kile og sti gennem Hasle. Skjoldhøjkilens stifor-
bindelse gennem Bispehaven har været anlagt 
som kombineret cykel- og gangsti. Flankeret 
med træ-allé og betonværn udsmykket med 
tegninger og budskaber som ”Elsk din næste”. 

Det kræver lidt lokalkendskab at fortsætte fra 
Bispehaven over Ryhavevej til Klokkerparken. 
Kile-stiens forløb på tværs af Ryhavevej og 
ind i Klokkerparken er mindre indlysende. Det 
er der lagt op til at ændre med renovering af 
Bispehavens udearealer og med Aarhus Kom-

Grønt stianlæg gennem Bispehaven
munes visionsoplæg til helhedsplan for Klok-
kerparken fra 2013.

På oversigtsplanen for Tryghedsrenoveringen 
af Bispehaven og dens udearealer er stian-
lægget vist med passage over Ryhavevej. Og 
i kommunens helhedsplan for Klokkerparken 
er Klokkerparken tænkt ”--- som led i kommu-
nens bestræbelser for at forbedre muligheder-
ne for rekreative oplevelser i de grønne rum, 
der binder byen sammen.” I forbindelse her-
med nævnes udtrykkeligt Skjoldhøjkilen. 

Bispehaven fornyer stianlæg
Renoveringen af Bispehavens udearealer beva-
rer området mellem A5 og A6 som synlig sti-
forbindelse gennem Bispehaven, men i fornyet 
og mere grøn form. Forbindelsen mod Ryha-
vevej og Klokkerparken styrkes som stianlæg 
og grønt område. 

Ifølge helhedsplanen for Klokkerparken udgør 
parkens beplantning mod Ryhavevej et ”tæt 
læhegn” og en ”massiv stopklods”. Den eksi-
sterende beplantning gør parkens stier nær 
Ryhavevej ”mørke og utrygge”. Helhedspla-
nen for Klokkerparken rummer udbygning af 
Klokkerparkens rekreative tilbud, men også en 
hovedsti, som er anlagt – dog uden at være 
direkte synlig som Skjoldhøjkilens forbindelse 
til fods og på cykel til Klokkervej.  

Kommunen har gennemført en renovering af 
Åby Park, men der mangler kommunale midler 
til fornyelse af Klokkerparken.

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.


