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Fotos fra Sydhavnen: Her er mere end
drankere og gadekryds
4. »Det er som et lille kollektiv«

SYDHAVNEN. Nickey Matthews
Dahlerup har fotograferet Fiskerihavnen.
Nickey Matthews Dahlerup, 23 år, snedkerstuderende:
»For et års tid siden flyttede jeg ud i Fiskerihavnen i en båd, som min ven har bygget, og som jeg selv har bygget videre
på. Billedet her tog jeg en vintermorgen, hvor jeg vågnede op med frost i skægget og mælk, der var blevet til is.
Når man står der og kæmper med sin forfrosne cykellås, kan det godt ske, at man tænker: Hvad fanden laver jeg her?
Men så snart man vender sig om og ser solopgangen med dens væld af farver, er man omvendt igen.
I det hele taget er jeg vild med det område, jeg bor i. I nærheden ligger et grundareal, hvor folk har bygget deres helt
egne, meget individuelle huse. Selv om det ligger ret centralt i København, er der ikke rigtig nogle, der ved, at det
eksisterer.
Det er som en hemmelig oase, hvor man kan gå på opdagelse og for eksempel finde en urtehave, som et par unge
knægte har lavet inde i krattet, eller møde en ældre herre, der går og bygger på et hus lavet udelukkende af grene og
kviste.
Man er nærmest del af en familie, når man bor i Sydhavnen. Vi er meget forskellige herude, men alligevel føler vi, at vi
har noget sammen, fordi vi bor i samme bydel. Det blev jeg meget fanget af, da jeg besøgte bydelen første gang.
Nu går jeg og drømmer om, at jeg en dag får en båd, der er stor nok til, at jeg kan have en familie i den. Der hersker et
meget stærkt fællesskab hernede på havnen.
Vi passer på hinanden, og det er som et lille kollektiv med fællesspisning en gang om ugen. Sådan vil jeg gerne have, at
mine børn vokser op«.

Fiskerihavnen, Bådehavnsgade, Kbh. SV.

