Træskilte på Fiskerihavnen
Efterår 2019

Mathilde Kirkegaard, Ph.D. ved Arkitektskolen Aarhus, har sammen med skurejerne/lejerne, foreningerne, bådejerne og fiskerierne udarbejdet maritime træskilte til
skurerne og bygningerne på havnen. Nogle er navngivet ud fra bygningens historiske brug (eksempelvis ”Filetfabrikken” og ”Toldboden” som er over 100 år gamle),
andre er navngivet ud fra sjove kaldenavne (eksempelvis Palæet og Lanternen).
Skiltene fremhæver de små slidte skure og formidler stedets ånd, som ind i mellem
er. Stedets står overfor store udviklingsplaner, og her er det væsentligt ikke at glemme at stedet udgør et maritimt kulturmiljø.
Der er i alt 22 skilte og de blev udarbejdet henover 3 arbejdsdage.

Det Maritime Torv på Fiskerihavnen
Sensommer/efterår 2020

Torvet er etableret på Ebeltoft Fiskerihavn i samarbejde mellem Mathilde Kirkegaard, Ph.D.. ved Arkitektskolen Aarhus, og Ebeltoft i Udvikling, og støttet af Syddjurs Kommune (PUK-udvalget). Riber Hog Anthonsen indviede pladsen i fredags
til et åbningsarrangement.
Det Maritime Torv, som det hedder, har til formål at udforske en udvidelse af Fiskerihavnen, som er et skrøbeligt kulturmiljø, og denne udvidelse arbejder både med
kulturmiljøets fysiske rammer og med det liv der er på stedet. Det Maritime Torv
indgår i min Ph.D. om kulturmiljøer, hvor jeg fokuserer på kulturmiljøets brug og
immaterielle værdi.
Til Det Maritime Torv har jeg fået doneret en båd som skal istandsættes (en historisk Skærgårdskrydser) som jeg har samlet en forening omkring. Til båden har vi
bygget et skur. Derudover er der en madbod som sælger bæredygtige fiskearter
og fortæller folk om bæredygtigt fiskeri.
Pladsen indeholder:
•
Maritim begrønning
•
Bænke med information
•
En madbod med bæredygtigt fisk
•
Et skur/overdække til en historisk Skærgårdskrydser
•
Bådens mast på bukke
Det Maritime Torv grænser op til både den forhenværende STARK-grund og det
forhenværende bibliotek som står helt og delvist tomt. Torvet vil forløbe indtil d.
19. oktober, og der vil være forskellige arrangementer undervejs med fokus på
Fiskerihavnens maritime brug og stemning.

Det Maritime Torv på Fiskerihavnen
Sensommer/efterår 2020

Ny forening på Fiskerihavnen omkring Skærgårdskrydseren
Generalforsamling 3. september

I forbindelse med torvet er der skabt en ny forening som både indeholder unge,
gamle, mænd, kvinder, etablerede borgere og tilflyttere, og de vil istandsætte båden mod at få den i vandet.
Båden er en historisk skærgårdskrydser og det er et bevaringsværdigt lystfaretøj.
Foreningen som etableres d. 3. september, vil på sigt istandsætte flere både i samme kategori. Dette indeni det forhenværende STARK, og dette for at understøtte
det maritime miljø på Fiskerihavnen.
Istandsættelsen af båden vil invitere en udvidet gruppe borgere ind i det maritime
miljø på Fiskerihavnen, og det vil skabe aktivitet i miljøet. Ebeltoft Fiskerihavn er et
kulturmiljø med en lav arkitektonisk værdi, men med en særlig stemning - en immateriel værdi som er bundet op til den måde Fiskerihavnen bliver brugt på. Projektet
med istandsættelsen af skærgårdskrydseren, Saxon, ligger sig således ind kulturmiljøets immaterielle værdi.

