
 

Da kollektivet kom til Mårslet 

 
I oktober 1974 flyttede 5 studeren-
de ind på gården Ovesdal og danne-
de rammen for ”kollektivet Oves-
dal”. Kollektivet bestod indtil 1980, 
hvor to fra kollektivet købte det 
oprindelige stuehus. 
 
Den firelængede gård var en 
slægtsgård der blev opkøbt - eks-
proprieret af Aarhus Kommune 
med henblik på udstykning af par-
celhusgrunde - det nuværende 
Ovesdal-kvarter med vejnavnet 
Ovesdal.  

Landbrugsbygningerne blev fortsat 
drevet en årrække af den tidligere 
ejer. En kortere periode blev læn-
gerne lejet ud til en hestepension, 
inden de blev revet ned og Ovesdal
-udstykningen tog fart i 1977/78. 



Kollektivet Ovesdal  

Ideen til at flytte i kollektiv opstod 
blandt en gruppe studerende i Aarhus 
og jeg fik til opgave at undersøge om 
vi kunne leje et hus af kommunen. 

Jeg tog pænt tøj på – for ikke at virke 
for kollektivagtig eller flippet, da det 
nok ville være en hindring, antog jeg. 
Måske var det dét, der virkede! I 
hvert fald vi fik tilbudt stuehuset til 
Ovesdal i Mårslet som lejemål. Aar-
hus Kommunes ejendomsforvaltning 
havde købt Ovesdal og stuehuset stod 
tomt. 

I 1970’erne blev mange kollektiver 
etableret og mange med erklærede 
politiske målsætninger, fællesøkono-
mi mv. 

 

Det var ikke helt tilfældet for 
”kollektivet Ovesdal” men fælles-
trækkene for os var: 

Alle var studerende, – de fleste med 
venstreorienterede politiske holdnin-
ger – flere af os gik til kapitallæsning   
- (Karl Marx). Vi var også aktive i 
Fronthuset i Mejlgade, som dannede 
rammen om venstrefløjens aktiviteter 
i mange år. 

Vi gik i islandske sweatre og hønse-
strik - som vi selv strikkede - købte 
bukser fra Lauges Herremagasin – så 
at sige datidens venstrefløjs uniform.  

Der blev holdt tre aviser: Børsen, 
Information og Politiken. Hugo Post 

var derfor en daglig gæst. Vi deltog i 
mange demonstrationer herunder: 
”Atomkraft - Nej tak” fra Gyllingnæs 
til Aarhus i 1978, hvor vi stødte til 
marchen på Oddervej. 

70’erne bar præg af mange arbejds-
nedlæggelser og strejker. Det mærke-
de man ikke meget til i Mårslet, men 
på Ovesdal hang der et utal af plaka-
ter med alt det, der blev sagt ”Nej” 
til. Tiden var også præget af kvinde-
frigørelse og kvindebevægelsen og 
ligestillingsdebatterne kørte på sit 
højeste. Flere kvinder i kollektivet 
deltog aktivt i kvindebevægelsens 
kvindegrupper og Ovesdal lagde også 
lokaler til de ”sokkestrikkende” kvin-
der.  

Generelt syntes vores venner, at Mår-
slet var ”langt ude” forstået som fra 
Rådhuspladsen i Aarhus.  Men der 
var gode transportmuligheder allere-
de den gang - Oddergrisen og bus nr. 
10 - desuden var der to biler i kollek-
tivet, en Morris Rund og en Morris 
Bindingsværk. Senere købte vi i kol-
lektivet cykler: ”Carlton” med 12 
gear, som blev brugt til transport til 
Aarhus. 

Der var ingen tvivl om at - Mårslet - 
undrede sig over fænomenet 
”Kollektivet Ovesdal”.  Vi fik mange 
sjove spørgsmål, som nok dækkede 
over den nysgerrighed, der var for-
bundet med, hvad et kollektiv egent-
lig var. Men vi følte os velkomne i 
byen og langsomt blev vi også en del 
af Mårslet.  

”Integrationen” forløb på forskellige 
måder. Vi meldte os bl.a. ind i Brug-
sen – deltog i generalforsamlingen og 
stillede forslag til, at slikket skulle 
fjernes fra hylderne ved kassen! Det 
blev dog mødt med en afvisende 
holdning og kommentarer om, at folk 
kunne bare passe deres børn! 

Vi inviterede naboerne til kaffe og 
kage og endelig lærte vi også andre 
af Mårsletterne at kende via TMG og 
foreningslivet. Vi deltog i byfesterne 
og stillede op med et fodboldhold 
inkl. doping i form af Gammel 
Dansk. 

Efterhånden som der kom børn i kol-
lektivet, deltog vi i forældre- og be-
styrelsesarbejdet i daginstitutionerne 
og skolen. 

Flere fra kollektivet blev afløsere i 
posten gennem en årrække.  



 Hverdagen i kollektivet udviklede 
sig gennem årene. I starten var der 
et fælles køkken og en stue – senere 
blev de to fine stuer inddraget til 
fælles bibliotek og læseværelser. 
Ellers var huset fordelt med et eller 
to værelser til hvert par eller enlige.  

Der var husmøde hver søndag af-
ten, hvor der blev lagt madplaner 
for fællesspisningen og her blev der 
truffet beslutninger om istandsæt-
telser, ud- og indflytninger, ferier 
mv. 

Vi dyrkede haven og var næsten 
selvforsynende med grøntsager – 
økologiske selvfølgelig, – det var 
vel at mærke allerede i slut 70’erne.   

 

I alt har der boet 14 personer på 
Ovesdal i perioden fra oktober 
1974 til 1980, hvor to fra kollekti-
vet køber Ovesdal, renoverer og 
indretter det til tofamilies bolig.  

 

Og endelig … er vi stadig nogle, 
der bor i Mårslet i 2020.  

 
Tekst og foto: Vinnie Thomsen, 

medarbejder i Mårslet Egnsarkiv 
 

Ovesdal - kort før nedrivning af drifts-

bygningerne. Det var stadig en firelæn-

get gård med have og marker omkring, 

da kollektivet flyttede ind i 1974. 

Kollektivet indefra. Der er dækket op på 

sofabordet og strikketøjet er fundet frem. 

Parcelhuskvarteret Ovesdal blev opført sidst i 1970’erne på gården Ovesdals jord. 

Både hvor landbrugsbygningerne har ligget og på den omkringliggende mark blev 

anlagt veje, stier, grønne områder og et antal huse med haver, hvor mange famili-

er siden har haft deres hjem. Det karakteristiske stuehus fra 1917 er ombygget, 

men bevaret som bolig.   


