”Det Maritime Torv” - et byudviklingsperspektiv
Det maritime Torv
Prøvehandling af Fiskerihavnsgruppen og Mathilde Kirkegaard, Ph. D. fellow
Afprøvningen Det maritime Torv gennemføres på Vestervej på Ebeltoft Fiskerihavn fra august til
oktober 2020.
Afprøvningen sker i et samarbejde mellem Fiskerihavnsgruppen og Ph.d.-Projektet ”Transformation
af Kulturmiljøer – Den Fælles Fortælling” af Mathilde Kirkegaard fra Arkitektskolen Aarhus.
Fiskerihavnsgruppen er en del af projektet Ebeltoft i Udvikling, som er et samskabelsesprojekt med
ligeværdige aktører blandt andet erhvervsliv, foreninger, frivillige og kommune. Projektet arbejder
med en undersøgende tilgang til byens udvikling.
Fiskerihavnsgruppen arbejder for

Betragtninger på Fiskerihavnen

Fiskerihavnsgruppen arbejder for at bevare, udvikle og
genoprette Fiskerihavnen. Gruppen undersøger
muligheden af en udvidelse af det aktive havnemiljø
ind på den gamle Starkgrund med en blanding af
maritime erhverv, havnerelateret foreningsliv og
vandsportsmiljøer.

Fiskerihavnen er over tid transformeret af det liv, som
udfolder sig i de maritime rammer. Den igangværende
transformation af stedet fra tidligere erhvervsaktiv
havn med industrier omkring til foreningsområde og
tilgrænsende butikker formår at holdes fast i
kontraster og skala, som gør området helt særligt.
Der eksisterer i dag en hårfin balance mellem
aktiviteter, som er afhængig af havet og nærhed til
kajkanten og butikkerne, som drager nytte af miljøet.
”Det Maritime torv”
Med det Maritime Torv ønsker gruppen at undersøge:
•

•

•

•

om det nye torv kan understøtte en naturlig
sammenhæng mellem Fiskerihavnen og
Stark-området på tværs af Vestervej?
om havnemiljøet kan udvikles fysisk og
brugsmæssigt gennem nye pladsdannelser i
området?
om torvet kan tiltrække nye brugergrupper
og bidrage til en styrkelse det maritime
kulturmiljø?
om initiativet kan pege på en forbedre af
forholdene for de bløde trafikanter og styrke
mulighed for ophold og udeaktiviteter i
Fiskerihavnsområdet?

Evaluering af afprøvningen:
Fiskerihavnsgruppen gennemfører en analyse og
evaluering før, under og efter afprøvningen.

Om Ebeltoft i Udvikling
”Ebeltoft i Udvikling” er et udviklingsprojekt, som har til formål:
•
•

at konkretisere og realisere ”Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn”
at skabe en organisering omkring byudviklingen

Projektet konkretiserer visionen om Ebeltoft som et moderne og mangfoldig søkøbstad, hvor natur, kunst og
fællesskaber i netværk spiller en vigtig rolle. Projektet bevæger sig i samspillet mellem liv i byens rum, synlige
sammenhænge mellem byens steder og anvendelser, som bidrager til at løfte den gode by.
Praktisk sker dette ved et samarbejde mellem mennesker, som interesserer sig for Ebeltoft. Posthusgruppen er et
resultat af denne tilgang. Her deltager både foreninger, beboere, fritidsborgere, virksomheder og Syddjurs Kommune.

Fakta:
Seks borgergrupper engagerer sig i byens udvikling:
•
•
•
•
•
•

Jernbanegade-gruppen
Fiskerihavns – gruppen
Kyststi-gruppen
Posthusgruppen
Museumspladsen
Det gode børneliv

Projekter under udvikling i 2020
Posthusområdet
Posthusgruppen har gennemført prøvehandlingen
Breathe with me hen over sommeren 2020.
Kunstværket blev realisering med bidrag fra turister og
Ebeltoftere og medførte en livgivende debat i byen.
Besøgende kom til Ebeltoft for at se og være med til at
realisere værket, som er det største af sin art i verden.

Det arbejder vi på:
Læs mere om projektet her:
https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-ogplaner/lokalplaner-og-andre-planer/ebeltoft-iudvikling/breathe-me-ebeltoft
Museumspladsen
Formålet med projektet er en fysisk manifestation i
form af en installation, som medvirker til øget brug af
pladsen og præsentation af de to museers udstillinger.
Installationen skal skabe et samlingspunkt på stedet
og gribe de mange visuelle akser og synlige
forbindelser, som findes mellem museerne og både
byen og langs kysten. Gruppen undersøger en
placering med en mock-up.
Solnedgangsplads og picnicområde
Kyststigruppen er i fuld gang med input til
visualiseringer for området.
Projektet forholder sig både til havnebassinerne – ved
Trafikhavnen og Fregathavnen som et ”helt vandrum”,
undersøger nærhed til vandet og trækker det grønne
ind i byen.
Gruppen henter inspiration fra projektet Biodivercity.

