
Historien om Udgården 
 

For 25 år siden i juli 1992 valgte 16 familier at flytte på landet 17 km uden for Aarhus. Vi købte 

sammen en bondegård med 36 tønder land og opførte Lading Andelsboligforening ”Udgården” 

med 15 andelsboliger, fælleshus og fællesspisning med delvis selvforsyning af økologisk kød og 

grøntsager. Inden Lading blev valgt, var der gået 2 år med grundig research i flere 

omegnskommuner. Det viste sig, at der var flere egnede steder… Lading blev førstevalg – da 

området var unik med den skønne natur omkring Lading sø og ådalen. Her kunne man nyde de 

rekreative områder og alligevel bo tæt på arbejdspladser i Aarhus-området. 

Men ideen om Udgården blev født flere år før. Det var en gruppe på 8 unge mennesker, der boede 

i kollektiv i Åbo uden for Århus. De unge mennesker var meget politisk aktive og de praktiserede 

fællesøkonomi i kollektivet. Der var mange tanker i spil og ideer om, hvordan man kunne bo og 

lave arbejdspladser i Udgården.  

Vi havde flere diskussioner om, hvor mange personer og familier, der ville være det ideelle for 

vores bofællesskab. Det endte på 15 boliger i andelsboligforeningen og én på gården. To 

overvejelser spillede en rolle for valget af antal boliger: Der skulle ikke være så mange mennesker, 

at der var nogle, man ikke følte, man kendte. Men samtidig skulle der være nok mennesker til, at 

uoverensstemmelser ikke blev et problem. Som een formulerede det:  

”Der skal være plads til idioten”. 

 

Etableringsfasen 

Vi havde en byggegruppe der var med til alle byggemøder med arkitekter og entreprenører. 

Arkitekten havde vi hyret som vores bygherre og vi deltog i hele byggeprocessen fra start til slut. 

Vi havde en fantastisk opbakning fra Hammel kommune før og under opførelsen af byggeriet. 

Kommunen var meget behjælpelig med div. tilladelser i forberedelsesfasen og i byggeprocessen. 

Ligeledes havde vi en god kontakt til den lokale borgerforening i byen. 

Fra starten havde vi sørget for at få nedskrevet regler for alle mulige og umulige scenarier. En af 

beboerne læste jura og han var derfor banemand for at få alle de juridiske ting på plads. Det var 



aftaler hvis beboere ikke kunne overholde tidsfrister, betaling til tiden osv. Faktisk har vi ikke 

endnu gjort brug af disse regler. 
 

 

 

Branden i 1996 

Vores staldlænger og lade brændte delvis ned nytårsaften i 1996/97. Det var en meget ubehagelig 

oplevelse. Heldigvis skete der kun materielle skader. Det gav os den mulighed at tænke helt nyt og 

opføre en noget større bygning i to etager, indeholdende forskellige værksteder og 

opmagasineringsrum. Vi frikøbte en af vores beboere i 3 måneder fra hans arbejde, så han kunne 

være helt tæt på byggeprocessen. 

 

 

Nye indflyttere 

Vi har de sidste par år forsøgt at skræmme nye interesserede væk, når de har vist interesse for 

Udgården. Forstået på den måde, at man skal være klar over, at det ikke kun er et socialt 

fællesskab med fantastisk udsigt og billig madordning, men som en af de nye (der flyttede ind for 4 

år siden) bekendtgjorde – at de var flyttet ind i et arbejdsfællesskab! 

 

   

 

Udgården 2018 

I dag bor vi 30 voksne og 11 børn i Udgården. Af de 30 voksne har halvdelen været med fra starten 

og yderligere ca. 7 har været med de sidste 15 år. Altså har vi ikke haft den store udskiftning. 

Vi praktiserer fællesspisning fra mandag til fredag. Alle deltager i fællesspisning og alle voksne har 

4 tjanser i køkkenet om måneden – to madtjanser og to opvasketjanser. Børnene laver også mad. 



Vi spiser overvejende økologisk og sæsonorienteret. Vi har i mange år haft en ugeplan, hvor der i 

løbet af de 5 dage serveres fisk, suppe eller grød, vegetarisk og to valgfrie dage. Der er sket en 

udvikling de sidste år, så vi nu spiser mindre mængder kød og flere måltider er vegetariske.  

Vores målsætning har hele tiden været at være så bæredygtige som muligt. Vi opsamler regnvand 

og bruger det til tøjvask og toiletskyl. På tagene har vi solfangere, der bidrager med varmt vand. 

Vores gamle træpillefyr blev udskiftet sidste år til et nyt og meget energieffektivt et. 

Vi påtænker i nærmeste fremtid at etablere solceller, så vi kan lave strøm til fælleshuset. 

Vi har rigtig mange arbejdsgrupper – så der er mulighed for at deltage i landbruget og 

køkkenhaven – samt de mange andre opgaver, der skal laves, når man har fælleshus, bygninger og 

fællesarealer, der skal passes. 

Vi mødes den sidste lørdag i måneden til arbejdslørdag, der starter med fælles morgenmad, 

afbrydes af fælles frokost og afsluttes med eftermiddagskaffe og -kage. Den sidste søndag i 

måneden mødes vi kl. 19:30 til fællesmøde – hvor opgaver og økonomiske forhold behandles. Vi 

afvikler 10 arbejdslørdage og 10 fællesmøder om året. Vi har ikke praktiseret at krydse af, om folk 

deltager. For det meste er der fint fremmøde og f.eks. i dag var vi 27 til spisning, da der også var 

gæster med på arbejdslørdagen. 

 

 

Jeg har bedt min yngste datter, Alberte, på 22 år om at fortælle lidt om det at vokse op i 

Udgården. Hun skriver: 

Jeg var barn i Udgården, da der var rigtigt mange børn! At vokse op i Udgården betyder ifølge mig, 

at man – fra fødslen vel nærmest – lærer at være hensyntagende. Man lærer ganske enkelt, at der 

findes andre mennesker i verden end en selv. Forstå mig ret. Det er jo ikke fordi, du glemmer dig 

selv eller at individet drukner til gavn for fællesskabet. Du kan bare ikke rigtigt vokse op i 

bofællesskab, er min påstand, og blive egoistisk. Det GÅR bare ikke; For når du eftermiddag efter 

eftermiddag barndommen igennem mødes med 8-10 andre børn foran flagstangen efter skole og 

skal finde ud af, hvad I skal lege – ja, så kan DU jo ikke få din vilje hver gang! Hold fast, hvor har jeg 

leget meget dåseput og politi & røvere, selvom jeg egentlig hellere ville lege restaurant i legehuset 

på legepladsen eller sidde hjemme hos nogen og tegne. At blive jagtet rundt af konkurrence-



elskende politimænd og –damer til politi & røvere, var alt for adrenalinfyldt til mit dengang noget 

forsigtige væsen. Men for dælen, hvor er jeg GLAD FOR, at jeg var MED til de lege! For der er 

mange måder at være menneske på! Det har jeg blandt andet lært gennem de lege. Nogle er til 

fangelege, andre er til stille lege. Og det er okay! Vi kan alle lege lidt af hvert engang imellem, og 

man må hoppe med på de andres legelyster sommetider, før de hopper med på ens egne en 

anden dag.  

Og på voksen-planet gælder det samme. For når man spiser aftensmad sammen med 30-40 andre 

personer fem dage i ugen, ser man rigtig mange måder at være forælder på. Mange måder at 

være nogens barn på. At være søster, bror, ven osv. For nogle af de voksne, må man godt én ting, 

for andre må man ikke. Nogle af nabo-børnene vil gerne lege krig og kaste med puder i 

børnerummet i Fælleshuset. Andre føler, det er for vildt, og at det bliver ubehageligt. Det kaldes 

grænser. Ved hver dag at observere flere måder at være voksen, at være forælder, at være 

barn/ven/søskende på, sker der noget fantastisk: Som barn af et bofællesskab får man en – for de 

fleste nok ret ubevidst – viden om, at der ikke er én rigtig måde at være noget på. At der findes 

lige så mange forskellige måder af være for eksempel en far på, som der findes fædre. Eller være 

en søster på, som der findes søstre. Der er ikke så meget "rigtigt og forkert", som der er 

"forskellige måder at være noget på", og den virkelig vigtige lektie; at alle har forskellige grænser! 

Som barn af et bofællesskab får du en dyrebar forståelse af mangfoldighed og af, at vi alle er her 

sammen!  

 

Og jeg har kunnet og kan MÆRKE og SE det, helt fysisk, i min dagligdag den dag i dag, at jeg har 

noget andet med i bagagen end mange andre på min alder. Jeg har de andre omkring mig med i 

mine tanker og handlinger på en anden måde, end de andre har. Uden at jeg skal lyde højhellig – 

men jeg kan gang på gang blive overrasket over, hvor meget virkelig mange unge (og voksne for 

den sags skyld) lever i deres egen boble uden mange tegn på bevidsthed om de andre omkring 

dem. Mine med-studerende på gymnasiet for eksempel, og hvordan de dag ind og dag ud efterlod 

deres madpakkeskrald på kantinebordene, selvom de gik forbi mindst fem skraldespande på deres 

vej til næste lektion. Når nogen har en ven med hjem fra skole, som til aftensmad står om ta'-selv-

bordet sammen med alle os andre og øser skefulde op på sin tallerken af en skål, der tydeligvis 

kun kan tages en enkelt klat af, hvis alle skal have lov til at få noget.  



Det er jo ikke fordi, nogen af disse mennesker vil os andre ondt. De TÆNKER simpelthen bare ikke 

over, at der står et andet mennesker bag dem, som altså også skal bruge de faciliteter, der er 

stillet til rådighed. De er ikke særlig trænet i at tænke ALLE i rummet med i deres gøren og laden, 

deres valg og fravalg. 

I Udgården har vi ikke skrevet ned på skrift, at vi ikke støvsuger kl. 21 på en tirsdag eller slår 

græsplænen kl. 8 på en lørdag. Der ligger bare en underlæggende konsensus om, at vi tager 

hensyn til, at der er små børn, der skal tidligt i seng og søvntunge teenagere, der gerne vil kunne 

sove længe i weekenderne. Med en barndom i Udgården lærer du fra barnsben ganske enkelt at 

have andre end dig selv med i dine handlinger, og DET kan altså mærkes ude i "den virkelige 

verden", når man bliver større og kan reflektere over den slags. 

 


