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Introduktion

Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller 

"lukkede" gange. Hver af disse gange består af 11 lejligheder og ét fællesrum.

Gangene har eksisteret fra byggeriets start i 1971 og det var formentlig arkitektens intention, at der 

på disse gange skulle være rum for mere kollektive boformer end på de øvrige gange. På en enkelt 

af de 9 gange - den overdækkede gang 4 - er dette også lykkedes. Den fungerede allerede i 70'erne 

som kollektiv/bofællesskab med fællesspisning og fællesindkøb og faste gangmøder. I grove træk 

har dette fungeret uafbrudt frem til i dag. I en periode fungerede også gang 10/21-41 som 

bofællesskab med egne indstillingsregler. Hvornår dette stoppede ved jeg ikke. Kvaliteten af 

fællesskabet på de øvrige gange har været mere svingende, og "problemerne med de lukkede 

gange" har været et tilbagevendende samtaleemne på bestyrelsesmøder og fællesmøder.

Opgang og nedgang

I starten af 80'erne havde Morbærhaven endelig fuld udlejning og endda ventelister. Dette smittede 

også af på de overdækkede gange, og jeg tror godt man kan sige, at den 1. halvdel af 80'erne var en 

periode, hvor adskillige af de overdækkede gange fungerede rimeligt godt. Men det lader til at være 

gået noget ned ad bakke igen i slutningen af 80'erne.

Efter ombygningen i 1992-1993 blomstrede de overdækkede gange op på ny og der var en periode 

med ret populære gangfester på de overdækkede gange. Dette er stort set forsvundet nu, og 

situationen på de overdækkede gange er - med undtagelse af gang 4 - nu mere trøstesløs end den 

nogensinde har været før.

De fysiske rammer - 2 ombygninger

De overdækkede gange blev oprindeligt bygget ganske som de åbne gange, blot med den forskel, at 

en af lejlighederne var et fællesrum og at gangarealet var overdækket, med aflåselige døre i hver 

ende. Inde i lejlighederne er de fortsat indrettet præcis som de et-værelses lejligheder på de åbne 

gange, bortset fra, at de ikke har noget badeværelsesvindue.

Gangarealet på de overdækkede gange er blevet ombygget to gange. Oprindeligt havde de samme 

træloft som i lejlighederne - og i nogenlunde samme højde. Dette gav dem et lidt skummelt indtryk i 

dagtimerne. I 1990 blev de derfor ombygget med ovenlysvinduer i gangarealet. Allerede 2 år senere 

startede den store ombygning som gav Morbærhaven sit nuværende udseende hvor også taget på de 

overdækkede gange blev hævet.

De overdækkede gange i Fiset

I denne scrapbog har jeg samlet stort set alt hvad jeg har kunnet finde om de overdækkede/lukkede 

gange i Fiset. Fiset udkom første gang i august 1973 men vi skal hen til 1977 før jeg har fundet de 



overdækkede gange omtalt - det var lige midt i den store rekonstruktion efter betalingsstandsningen. 

De overdækkede gange bliver omtalt som om problemerne har stået på længe. Den seneste artikel 

jeg har fundet er fra 2006. Fiset er ikke nødvendigvis et komplet billede af livet i i Morbærhaven, 

men det er den bedste, historiske dokumentation vi har; og her er både positive og negative 

beretninger om de overdækkede gange. Trykkvaliteten i de tidligste numre lader noget tilbage at 

ønske, og jeg skal beklage at især billederne ikke kan gengives bedre. Jeg har dog i Fisets arkiv 

fundet nogle gamle billeder fra de overdækkede gange, som jeg har vedlagt som et separat galleri.

Hensigten med denne scrapbog

De 8 af de 9 overdækkede gange fungerer i dag ikke længere. Vi har igen udlejningstab fordi de i 

perioder ikke kan udlejes.  samtidig står vi foran en udskiftning af samtlige tage, og det gør 

spørgsmålet relevant om vi i det hele taget fortsat skal have overdækkede gange. Hvis ikke vi nu 

træffer en velovervejet beslutning om de overdækkede ganges fremtid vil en chance være forspildt.

Det er mit håb, at denne artikelsamling kan være et bidrag til denne beslutningsproces. Samlingen 

dokumenterer, at problemerne med de overdækkede gange ikke just er et nyt fænomen. 

Artikelsamlingen viser også mange forslag der igennem tidens løb er  stillet på løsningen af 

problemerne. Og samlingen indeholder da enkelte solstråle historier fra perioder hvor nogle 

overdækkede gange har fungeret godt. De to muntre, og meget læsværdige artikler fra 1995: "Gæt 

en gang 1" og 1996: "Mens vi venter" er eksempler på dette. Det har altså kunnet lade sig gøre, og 

det ville være fantastisk, hvis vi igen kunne få vendt udviklingen i den retning.

Men hvordan?
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Forsidebilledet forestiller den overdækkede gang 10/50-70 i 1988. Fotograf: Gitte 21-40.



Oktober-Fiset 1977. 
"Administrationsgruppen" varetog samme opgave som afdelingsbestyrelsen gør i dag.
"Nordvang" var dengang navnet på et psykiatrisk hospital som i dag er en del af Glostrup Hospital.
Hverken ideen med Nordvang-afsnit eller Økologisk Højskole i Morbærhaven blev nogensinde realiseret.



Udsnit af fællesmøde-referat, Oktober-Fiset 1977.
Keld 18-21 var bestyrelsesformand. Morbærhaven befandt sig i betalingsstandsning og den tilsynsførende 
var en ekstern administrator indsat af kammeradvokaten.



Udsnit referat af bestyrelsesmøde, 5. september 1977 som offentliggjort i oktober-Fiset 1977.



Oktober-Fiset 1978.
(Morbærhaven er nu rekonstrueret som almennyttigt boligselskab og dermed ude af 
betalingsstandsningen).



Artikel fra November-Fiset 1978







Udsnit af bilag til Generalforsamlingen, som offentliggjort i december-Fiset 1978



December-Fiset 1978
Artikel af blok 8, som forklaring på deres forslag til generalforsamlingen (se forrige side).



December-Fiset 1978



Januar-Fiset 1979
Udsnit af referat af bestyrelsesmøde november 1978.



Artikel i februar-Fiset 1979







Annonce fra gang 10, april-Fiset 1979
Jeg tror, at dette var starten på bofællesskabet på gang 10/21-41 som varede ved ind i 90'erne



Udsnit af interview med social-rådgiver Jette Arndt, Maj-Fiset 1979



Indlæg i november-Fiset 1979



Artikel oktober-Fiset 1982, start på en større undersøgelse...







Artikel november-Fiset 1982 fra overdækket gang 16.





Artikel december-Fiset 1982



Artikel januar-Fiset 1983. Resultat af lukket-gang-undersøgelsen





Notits i marts-Fiset 1983 om indkaldelse til gangmøder.
Jeg har ikke fundet yderligere udvikling i dette projekt



Efterlysning i december-Fiset 1983 fra lukket gang 10/50-70.



Efterlysning i december-Fiset 1984 af nye beboere til gang 4.



Efterlysning i april-Fiset 1988 af nye beboere til gang 10/21-41



Artikel i oktober-Fiset 1988





















Orientering i november-Fiset 1988 fra bestyrelsen om branden på gang 18 og den forestående genopbygning.



Artikel fra januar-Fiset 1989 om den nu genopbyggede gang 18 som har fået ovenlys og nyt køkken.







Artikel i november-Fiset 1989 om bestyrelsens omdisponeringer i budgettet til ulempe for de overdækkede gange.



Artiklen udløste en hidsig debat i Fiset imellem undertegnede og daværende bestyrelsesformand Henrik 
Gregersen. Jeg har valgt ikke at genoptrykke denne, da den ret hurtigt kom til at handle mere om det 
kølige forhold imellem de to antagonister end om de overdækkede gange. Men jeg har intet at skamme 
mig over og tilsender gerne genoptryk af hele forløbet til hvem der måtte være nysgerrig: email til 
mjm@aub.dk.



Artikel i januar-Fiset 1990. Nu er der alligevel fundet penge til de overdækkede gange.



Udsnit af stort interview med Jette i februar-Fiset 1990 i anledning af at social-rådgiver funktionen i 
Morbærhaven står foran nedlæggelse.



Referat af februar-fællesmøde 1990 som bragt i marts-Fiset 1990 om beslutning om etablering af ovenlys 
på overdækkede gange



Orientering i august-Fiset 1990 om den forestående ombygning af de lukkede gange. Ombygningen blev 
realiseret. Men i slutningen af 1990 opstod ideen om at bygge hemse i forbindelse med en generel 
renovering af Morbærhavens tage. Dette - meget større projekt - var genstand for vild debat i foråret 1991 
men endte med at blive vedtaget og realiseret i 1992-1993. Det var den renovering, som gav Morbærhaven 
det udseende, som den har i dag og herunder blev de overdækkede gange igen ombygget - de gamle, flade 
tage inklusiv de nye ovenlys blev skrottet og erstattet af det høje rum, som vi kender i dag.



Artikel fra november-Fiset 1995. Der kom desværre kun et afsnit yderligere - om en åben gang.







Artikel i november-Fiset 1996 om en særlig aften på den overdækkede gang 10/21-41 skrevet af en af 
beboerne selv.







Artikel i august-Fiset 1999 - der skulle nok have stået "Listetyv på rov i Morbærhaven"...



Artikel i februar-Fiset 2005 af tidligere beboer på lukket gang.







Artikel fra januar-Fiset 2006.



Appendiks, 6 billeder fra Fisets arkiv

Øverst: Beboerne på gang 4, 1984. Ukendt fotograf.

Nederst: To beboere på gang 18, kort tid efter genopbygningen efter branden.
1989. Fotograf Henrik 8-81



Øverst: Fællesrummet på gang 18, efter genopbygningen efter branden.
1989, fotograf: Henrik 8-81

Nederst: Astrid i køkkenet på gang 18, efter genopbygningen efter branden. 1989 Fotograf: Henrik 8-81



Den overdækkede gang 4, 1988. Fotograf: Gitte 21-40



Randi i køkkenet på den overdækkede gang 4, 1988. Fotograf: Gitte 21-40.


