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Afprøvning af en ny forbindelse mellem byen og vandet
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I perioden fra 26. juni til 16. august 2020 afprøvede Posthusgruppen etableringen af en ny rekreativ
forbindelse mellem byen ved Maltfabrikken og Ebeltoft Vig.
Nærværende rapport er Posthusgruppens evaluering
af dette arbejde, der af Ebeltoft i Udvikling betegnes
som en prøvehandling. Rapporten omfatter, arkitekturanalyser, bylivsanalyser, interviews mm.
På baggrund af evalueringen anbefaler gruppen etablering af en strandpark på området.

Posthusgruppen.
Bagerst fra venstre: Birger Wedendahl, Nis Buch Holdt, Annelise Pauska, Gitte Marling, Georg Schwarz og Karin Linneberg Bæk.
På bænken fra venstre: Ole Bjerregaard, Tone Lassen og Maja
Juul-Olsen.

FORORD

I perioden fra 26. juni til 16. august 2020 afprøvede
Posthusgruppen (en borgergruppe under Ebeltoft i
Udvikling) etableringen af en ny grøn forbindelse fra
byen ved Maltfabrikken og ned til Ebeltoft Vig. I den
forbindelse blev et stykke af S.A. Jensenvej midlertidigt
lukket, og kunstinstallationen Breathe With Me blev
opstillet. Et værk af kunstneren Jeppe Hein, Berlin.

Vi vil gerne rette en tak til Statens Kunstfond for økonomisk støtte til projektet.
En tak skal også lyde til lokale firmaer for donationer og
godt samarbejde: Fregatten Jylland, malerfirmaet Flügger, Schjerning Farver, Tømrermester Sejersen & Kvickly
Ebeltoft.

Nærværende rapport er Posthusgruppens evaluering af
dette arbejde, der af Ebeltoft i udvikling betegnes som
en prøvehandling.Rapporten omfatter, arkitekturanalyser, bylivsanalyser, interviews mv.
Syddjurs Kommune har stået for økonomi og overordnede beslutninger vedrørende projektets rammesætning, hvilket derfor er udeladt i denne evaluering.
Syddjurs Kommune står ligeledes for en selvstændig
evaluering af parkerings- og trafikforhold.
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Det er en rumlig oplevelse at bevæge sig igennem
området i et stiforløb, der er designet gennem værket.
For hver åbning man passerer, åbner der sig et nyt og
anderledes rum.
Set fra Maltfabrikken virket værkets design som et
tegn. Det er så markant, at det overdøver områdets
triste farver og mangel på grønt. Det er også tydeligt,
at værket ikke har nogen bagsider men åbner sig snart
mod nord og snart mod syd. Værket viser, hvor interessant området ved det gamle posthus kan blive med et
re-design.
Værkets vægge har lukket for det brede udsyn mod
vandet. På den anden side finder Posthusgruppen, at et
af de mest positive arkitektoniske og visuelle træk ved
værket / installationen er den stiforbindelsen, der som
en markant akse går gennem værket. Den indrammer
og sætter fokus på udsigten fra Strandvejen mod vandet og omvendt fra vandet mod Maltfabrikken.

Kolofon
Breathe With Me in Ebeltoft
Afprøvning af en ny forbindelse mellem byen og vandet.
Interviews, tællinger, observationer & analyser: Posthusgruppen
Fotos: Posthusguppen
Forsidefoto og dronefoto: Dan Lauritzen
Tilrettelæggelse af evaluering: Gitte Marling
Tekst & layout: Gitte Marling
Copy Right: Posthusgruppen /Ebeltoft i Udvikling
Udvalget for Plan, Udvikling & Miljø,
Syddjurs Kommune.
September 2020.

4

Det vurderes således, at det er lykkedes for Posthusgruppen gennem afprøvningen, at skabe opmærksomhed om området og illustrere områdets landskabelige
og arkitektoniske potentialer, hvilket var en af målsætningerne.

På trods af sparsomt by-inventar dvs. enkelte bænke og
lidt græs mod vandet satte mange sig ned: Nød udsigten. Spiste. Legede. Deltog i fællessang mv.
Væggene gav læ for den kradse vind, der herskede
i mange af ugerne, og når solen kom gav væggene
skygge.
På dage med godt vejr blev især græsset og bænkene
ved vandet benyttet. Der blev også badet ud for værket.
Værket blev et nyt sted i byen, hvor lokale lige cyklede
eller gik forbi for at se, hvad der skete af nyt.
Værket har således været velbesøgt. 1170 personer har
besøgt værket alene i de 10 timer, hvor aktiviteten er
blevet observeret. Ganger man dette tal op med, hvor
mange timer værket har været åbent, har der været ca.
50.000 besøg og genbesøg ved værket i sommeren
2020. Formentlig flere.
I en enkelt time er der op til 160 personer, der har bevæget sig igennem værket til fods, på løbehjul eller på
cykel mv. Desuden er der ligledes i tælleperioden op til
80 personer, der har opholdt sig, snakket, siddet, læst
spist eller leget i og ved værket i løbet af en enkelt time.
Der har generelt været stor interesse for værket, for at
høre mere om det, og for at forstå det. Der har været
stor lyst til at male på lærrederne.
Vi har oplevet, at mange forældre forklarede deres børn
om værket. Bedsteforældre kom og malede med deres
børnebørn.
Kulturforvaltningens særskilte malerworkshops for børn
ved og i det gamle posthus har ligeledes været velbesøgte.

Byliv: aktiviteter og stor interesse for værket
Ebeltoft fik i sommeren 2020 en ny destination i form
af værket Breathe With Me. De færreste havde hørt om
værket på forhånd. De fleste tog det til sig!
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Interviews:
Vi skal videre med et projekt for en strandpark her!
Der er blandt de 6 interviewede nøglepersoner interesse for prøvehandlingen. Værket ’Breath With Me’ får
ros for sit koncept, for dets aktualitet, og for dets internationale karakter.
Det fremhæves, at værket har en størrelse og karakter,
så det er med til at brande Ebeltoft. Der peges desuden
på, at værket er med til at lede folk ned mod vandet og
gøre opmærksom på arealet ned til vandet. En enkelt
oplever at værket lukker sig om sig selv og for udsyn til
vandet.
Der er generel stor interesse for, at der arbejdes videre
med at etablere en Strandpark på området med skiftende udstillinger af kunst, fotos – ikke permanente
skulpturer eller billeder, men skiftende, så der hele
tiden er noget nyt at komme efter. En enkelt nævner
’Sculptures by the Sea’ i Aarhus som mulig inspiration.
De fleste peger dog på, at det kunne være godt med
en strandpark med forskellige faciliteter for afslapning
og aktivitet i relation til vandet ( badning, vandsport,
wellness)
Flere interviewede naboer gav udtryk for, at de gerne
vil orienteres og komme med ideer til fremtidige projekter på området. Fregatten Jylland vil gerne spille en
aktiv rolle - i forbindelse med arrangementer i området.
Det har vi noteret os.
Formidling er en vanskelig disciplin
Det har udfordret projektet, at et planlagt borgermøde
om afprøvningen blev aflyst pga. forsamlingsforbud i
foråret 2020.
Posthusgruppen har derfor brugt en del tid og kræfter
på at informere på anden vis. Vi har lavet 4 forskellige informationstekster både på dansk og engelsk på
bænkene ved værket. Teksterne omhandler værket,
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sommerprogrammet ved værket, afprøvningen og fremtidige ønsker for området, og endelig en generel tekst
om Ebeltoft i Udvikling.
Der er lavet en stor plakat ved værket, og der er trykt og
uddelt massevis af små pjecer til naboer, institutioner,
hoteller, turistinformation og besøgende mv. Desuden
har Ebeltoft i Udvikling indrykket annoncer i de lokale
medier.
Posthusgruppen har desuden produceret videofilm:
f.eks. en film med Jeppe Hegn, der fortæller om sit
værk i Ebeltoft og flere små film om værket, der stilles
op. Syddjurs Kommune har produceret en fin lille film
om åbningen af værket. Alle filmene er uploaded på
kommunes hjemmeside og facebook profil.
Der er imidlertid efterspurgt mere information på digitale medier, der når længere ud. Gerne også lokal tv
og landsdækkende tv. Her rækker vores eget netværk
imidlertid ikke, og professionel bistand bør derfor inddrages i fremtiden, hvis der ønskes mere omtale af en
afprøvning. Et enkelt indslag i P1 Kultur den 18. juni blev
det dog til.
En nabo udtrykte i vores interview med ham, at han ikke
havde sat sig ind i værket. Han mente, at vi burde have
informeret ham direkte. Han vurderede nemlig efterfølgende, at værket havde en brandingværdi, der kunne
bruges kommercielt i markedsføring hos flere af de
erhvervsdrivende i Ebeltoft.
Processen og samarbejdet har været eksemplarisk
Samarbejdet internt i borgergruppen og til Syddjurs
Kommunes deltagne medarbejdere har været rigtigt
godt: Karin Linneberg Bæk, Ebeltoft i Udvikling har
deltaget i gruppen arbejde fra start til slut, og Nanna
Kinch, har stået for Kulturforvaltninges sommerprogram.
Der har i øvrigt været god support og opbakning fra
medarbejdere i de involverede forvaltninger. Også
samarbejdet til Fregatten Jylland har fungeret fint.

Humøret har i det hele taget været høj over hele linjen.
Gruppen har stået for planlægning, projektudvikling,
fondsansøgninger, kommunikation og realisering af
prøvehandlingen. Herunder 3 x 4 timers ugentlige
malerworkshops, hvor borgere og besøgende kunne
male, deres åndedræt i form blå striber på de opstillede
lærreder. Desuden har gruppen stået for dokumentation
og evalueringen af architectur og byliv ved værket.
Hans Kiib fra Ebeltoft i Udvikling (koordineringsgruppen) har som frivillige etableret kontakten til Jeppe
Hein og Jeppe Hein Studio i Berlin. Han har deltaget i
fonds-ansøgninger, projektudviklingen, produktionen,
formidling mv.
Alle har i øvrigt spillet ind med forskellige kompetencer,
og har hver især bidraget til at realisere prøvehandlingen på et professionelt niveau.
Tidsmæssigt har gruppen været presset. I første omgang af ønsket om, at værket skulle være færdigopstillet

til åbningen af en planlagt international konference på
Maltfabrikkens primo juni i år.
Senere besværliggjorde nedlukningen af det danske
samfund arbejdet. De kommunale medarbejdere blev
sendt hjem, og Maltfabrikken måtte aflyse konferencen
og prioritere andre opgaver.
Da Syddjurs Kommune imidlertid afgjorde, at prøvehandlingen med deres støtte skulle fortsætte, samlede
gruppen sig og trådte i karakter. Vi oplevede at arbejdet kom op i et nyt gear.
Det videre arbejde med området
Posthusgruppen vil arbejde videre med det område,
hvor afprøvningen har fundet sted. Vi vil arbejde på at
skabe en ny grøn og kreativ forbindelse mellem by og
vand. Arbejdet med det specifikke område for prøvehandlingen vil blive inkluderet i det videre arbejde for
hele området mellem Fregatten Jylland og hotellet,
Langhoff og Juul.
Vi vil i det kommende efterår og vinter formulere mere
præcise visioner og skitser til fremtidig anvendelse i
form af anlæg til løbende udendørs kunstudstillinger,
ophold, til badning, wellness, vandsport og andre aktiviteter til glæde primært for byens borgere, men også for
byens gæster.
I forbindelse med det videre arbejde vil vi, hvis det
skønnes fornuftigt, arbejde med endnu en prøvehandling. Det videre arbejde vil i øvrigt fortsat ske i regi af
Ebeltoft i Udvikling og i samarbejde med andre grupper
f.eks. Kyststigruppen, Jernbanegadegruppen, og gruppen der fokuserer på børns vilkår.

.

Den her streg har jeg malet!
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PROJEKTINDHOLD & MÅL

Posthusgruppen arbejder med visioner for området ved
det gamle posthus, på strækningen mellem Fregatten
Jylland og Langhoff og Juul Boutique hotel og Restaurant. Gruppen arbejder med visioner for en bypark
i forlængelse af Jernbanegade, for en strandpark med
badeanlæg og anlæg for windsurfing og tilsvarende
vandsport ved vandet.
Den konkrete afprøvning afvikledes i området ved den
røde pil ud for Maltfabrikken, der er markeret med rødt.
På denne del af området har gruppen visioner om en
strandpark til ophold og faciliteter, der kan støtte op om
bylivet ved vandet. Området er stort, så der kan også
være plads til løbende udstillinger og events.
Beskrivelse af afprøvningen
På det specifikke delområde mellem Langhoff & Juul
Boutique Hotel og det gamle posthus er det ønsket:

1)
At sikre udsigten fra Maltfabrikken og Strandvejen i en
kile mod Ebeltoft Vig ved at nedrive plankeværk og udvalgte skure omkring det gamle posthus; og at friholde
udsigtskilen for egentlig bebyggelse. Den lave bøgehæk ønskes bevaret;
2)
At videreføre Maltfabrikkens grønne bakkeanlæg i et nyt
og rekreativt anlæg på arealet vest for Strandvejen og
ned mod Ebeltoft Vig som vist på ovenstående illustration fra tidligere planforslag;
3)
At lukke S.A. Jensen Vej på stykket mellem Langhoff
& Juul Boutique Hotel og det gamle posthus samt på
stykket foran (vest for) det gamle posthus;

4)
At afprøve, hvorledes forbindelsen mellem Maltfabrikken og Ebeltoft Vig kan styrkes fysisk og gøres visuelt
mere synlig gennem et midlertidigt kunstprojekt.
5)
At afprøve de potentialer, som området nord for det
gamle posthus har for rekreativ anvendelse for byens
borgere - gerne i tilknytning til lokale aktører og byens
gæster. Projektet ønskes realiseret gennem samproduktion af et kunstværk af høj kunstnerisk kvalitet.
Valget er faldet på den internationalt kendte kunstner
Jeppe Heins værk ”Breathe vith Me”, der er et værk
eller en kunstevent, der første gang blev gennemført
i 2018 i New York, og som de kommende år vil blive
gennemført i en række store byer verden over.
Værket bliver til i kraft af de besøgendes medvirken.
Alle – små og store, unge og gamle, fastboende og
byens gæster – deltager og maler fire blå bånd. Vi maler
vores åndedræt sammen, og dermed indikerer vi, at vi
indånder den samme luft, vi lever på den samme jord,
og vi er gensidigt afhængige af hinanden i bestræbelserne på at skabe en bedre verden for hinanden - for
vore børn og børnebørn. Værket inddrager os på det
personlige plan, men samtidig forbinder det os til de
store spørgsmål og en bæredygtig fremtid.
6)
At evaluere afprøvningen via interviews, analyser,
tællinger og observationer i afprøvningsperioden.
Mål med afprøvningen
Landskabsrummet er i dag arkitektonisk uafklaret. Det
har en blandet anvendelse til bl.a. vejføring (der, efter
at posthusfunktionen er nedlagt, er overdimensioneret),
uudnyttet parkering og opmagasinering af materialer.
Fladen er belagt med asfalt, betonsten og græs.
Ud over en skulptur af ler lavet af keramikeren Jørgen
Hansen, er der ikke gjort forsøg på at invitere til ophold.
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Det er afprøvningens formål at skabe øget opmærksomhed om områdets potentialer som rekreativ strandpark
og udstillingsplatform for kunst i det offentlige rum.
Der ønskes med afprøvningen at skabe et æstetisk velafbalanceret område, der virker indbydende og inviterende. Ved at skabe en fysisk og visuel forbindelse fra
Maltfabrikken og adgang til vandet, er det intentionen,
at invitere gæster til at bevæge sig ned ad bakken fra
byen for at komme i kontakt med – og opholde sig ved
vandet og omvendt at lede besøgende ved vandet op
mod Maltfabrikken.
Den organisatoriske ramme
Afprøvningen sker i et samarbejde mellem “Posthus
gruppen” / “Ebeltoft i Udvikling”, Kulturforvaltningen og forvaltningen for Plan, Udvikling og Mobilitet i
Syddjurs kommune.
Politisk er afprøvningen sanktioneret af Udvalget for
Plan, udvikling og Kultur.
Posthusgruppen er dannet på et stort offentligt borgermøde indkaldt af Ebeltoft i Udvikling i 2020.
Posthusgruppens frivillige deltagere er :
Tone Lassen, Georg Schwarz, Annelise Pauska,
Maja Juul-Olsen, Ole Bjerregaard, Claus Deich, (udtrådte i juni), Nis Buch Holdt, Birger Wedendahl, Kristan
Krogh, (aktiv frem til primo april) & Gitte Marling.
Hans Kiib (Koordineringsgruppen i Ebeltoft i Udvikling)
har på frivillig basis været konsulent på kunstværket.
Han har stået for konstruktionstegninger, opmålinger,
fotos, film mv. og skabte kontakten til Jeppe Hein.
Posthusgruppen kommunale deltagere har været Karin
Linneberg Bæk, Ebeltoft i udvikling og Nanna Kinch,
Kulturforvaltningen.
Fregatten Jylland har bygget konstruktionerne og
Syddjurs Kommune har gjort området fysisk klart til
afprøvningen og efterfølgende fjernet værket.
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DESIGN & PRODUKTION

Marts 2020:
Besøg hos Jeppe Hein i Jeppe Hein Studio, Berlin. Her
blev værkets design og placering drøftet, skitseret og
besluttet. Derefter var er maleworkshop og information
om værket.
0,0

19,60

87,00
84,50

75,10
72,50

71.60

Til højre:
Tegningen af værkets placering på S.A. Jensen vej.
Værket slynger sig mod vandet som en forlængelse af ”Malt-Bakkens” slyngede stiforløb.

55,00
54,60
53,00

Nederst:
værk af Jeppe Hein ophængt i Jeppe Hein Studio, Berlin

40.90
40,00

31,50
36,35

32,20

29,20

25.10

0,0

20,00

23,00

,14,50

37,60

26,70

20,60

6,90
3,60

3,90

Ebeltoft den 05.03.2020
Rettet den 06.05.2020 HK
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40,00

Fortovskant

Nordlig udstrækning

20,00

Kunstner. Jeppe Hein
Projektgruppen: Posthusgruppen og Maltfabrikken,
Syddjurs Kommune

MÅLESTOK i meter

0,0

BREATHE WITH ME - EBELTOFT
26.06.2020 - 15.08.2020

Fortovskant

Sydlig udstrækning

Ny græskant

0,0

Bænk

Keramik kunstværk

Bakke

Grussti på

Kunstværk

Sti på brosten og asfalt

Skilt

Nyt træ i potte

Lampe

Malede grønne pletter på asfalt/fortorv
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April - maj 2020:
Konstruktionstegningerne af værkets bærende elementer granskes.
En prototype med 3 af værkets ca. 100 sektioner opstilles i Fregatten Jyllands værftshal.
Den besigtiges og godkendes med enkelte justeringer.
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I slutningen af maj måned 2020 måles området op og
nivelleres.
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Opstilling
Området gøres klart og værket opstilles i dagene 15.-25.
juni. Asfalt belægningerne males med grønne større og
mindre pletter, for at illustrere transformation fra vej til
grønt område.
En del af de bevilligede penge til værket bliver i lokalområdet hos lokale håndværkere: Tømrer, skibstømrer,
maler, der hjælper med produktion og opstilling.

Åbningen af værket
Den 26. Juni om eftermiddagen blev værket åbnet. Det
skete i forlængelse af den officielle åbning af Maltfabrikken. Posthusgruppen havde gerne inviteret alle byens
borgere og gæster fra Maltfabrikken til en stor invielse.
Men på grund af Covid -19 -restriktioner, var det os ikke
tilladt at samle mere end 50 personer. Derfor blev det
Suddjurs Kommune, der stod for invitationerne, og for at
reglerne blev overholdt.

arbejdet med afprøvningen og dens mål. Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Miljø og Kultur
talte om Ebeltoft i Udvikling.
Endelig gav Gitte Ørskou, direkør for Moderna Kunsten
i Stockholm tilhørerne et indblik i Jeppe Heins kunst og i
forståelsen af Breathe With Me.
Til tonerne af Max Beings melodiske saxofon åbnede
Gitte Ørskou værket og den kunstneriske event ved som
den første at male sit åndedræt i form af fire blå striber.

Posthusgruppen og Fregattens skibstømrer var på
forhånd spændte på om konstruktionen og lærreder

Der blev budt på vin og taler af Ole Bjerregaard og
Georg Schwarz fra Posthusgruppen, der fortalte om

Åbningen blev dokumenteret i en film produceret af
Syddjurs Kommune.
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kunne holde til det danske vejr. Skibstømrerne har
imidlertid lavet et rigtigt godt stykke arbejde, så værket
stod flot og sikkert og modstod sommerenes storme og
regn i hele perioden.
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EVALUERING AF ARKITEKTUR & LANDSKAB

Området er FØR afprøvningen visuelt domineret af flader og et horisonttalt landskab.
Det gamle Posthus’ arkitektur er også udtryk ved horisontale linjer.

Arkitektur og landskab
FØR afprøvningen
Gennem fotodokumentation af området FØR og UNDER
afprøvningen og en kort tekst beskrives områdets fysiske
forandringer.
FØR afprøvningen defineres området visuelt af fladerne.
Området består før afprøvningen af en fire sporet vej
med lavt chaussesten belagt helleanlæg i midten. I
begge sider er der fortov.
Naboarealerne mod syd består af et større asfalteret
p- anlæg foran det nedlagte posthus. Bunker af grus,
sten og andet bygningsaffald er henlagt her og giver et
uordentligt og mistrøstigt udseende.
Naboområdet mod nord (Juul og Langhoff hotel) består
af asfalterede p- anlæg. Containere til affald og henlagte
bygningsmaterialer.
Mod vest (mod Ebeltoft Vig) har vi et græsareal, der
skråner let. Her er opstillet en lskulptur af ler.
Mod øst er området afgrænset af Nordre Strandvej, med
sin strøm af biler, især i sommerperioden.
Det er et område eller vej-rum, der defineres af fladerne.
”Ornamentikken” består af trafikregulerende op-stribninger i asfalten.
De rumlige elementer er få og fragmenterede. Områdets
største rumlige element er det nedlagte posthus. Posthuset er en lav modernistisk bygning med built-up tag.
Den repræsenterer vækstperioden i Ebeltoft i 70érne,
hvor en del modernistisk byggeri blev opført i Ebeltoft
af nogle af tidens bedste danske arkitekter, bl.a. Friis og
Moltke.
Rumligt og visuelt underlægger bygningen sig områdets
horisontale linjer. Dette ses tydeligst fra vandsiden, hvor
bygningen næppe er synlig bag tangdiget.
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Fra Strandvejen skæmmes bygningen af plankeværk,
tilbyggede skure, carport og udhuse.

De øvrige rumlige elementer er spredte og misligholdte.

De øvrige rumlige elementer er fragmenterede:
Vejskilte i en uskøn blanding; et forfaldent plankeværk,
carport og skure. En enkelt misligholdt bænk placeret
op af et tilgroet tangdige er eneste forsøg på at invitere
til ophold. De grønne rumdannede elementer består af
enkelte forblæste træer i mistrivsel.

Området fremtræder som en forsømt bagside af byen
– og ikke som det, det i virkeligheder er: et centralt
beliggende område på en af de mest prominente
pladser i byen lige ned til vandet mellem to af byens
kulturfyrtårne: Fregatten Jylland og Maltfabrikken- der i
øvrigt på første parket har udsigt til det lidt mistrøstige
område.

Sammenfattende kan området før prøvehandlingen begynder betegnes som et arkitektonisk set rodet, misligholdt og uafklaret landskabsrum. Visuelt domineres det
af asfalterede flader bestående af vejanlæg og tidligere
parkeringsanlæg for postbiler.
Det nedlagte posthus trænger til maling. Det virker som
en lav befæstning bag et visuelt dominerende plankeværk.
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Kontrasterne er store mellem Posthusområdet og
netop Maltfabrikkens markante, røde bygningskrop og
det farverige haveanlæg, der hæver sig over det flade
posthuslandskab.

April 2020: Området set fra stranden op mod Maltfabrikken. Herfra er
vejarealet mindre dominerende, mens græsset viser områdets potentialer som grønt område.

Arkitektur og landskab
UNDER afprøvningen
Et visuelt løft og et nyt arkitektonisk element
Posthusområdet har i forbindelse med afprøvningen fået
et visuelt løft.
Der er ryddet op på området, skure er revet ned, og ikke
mindst har fjernelsen af plankeværket ud til Strandvejen
åbnet området med udsigt til vandet. Det gamle posthus
virke mindre, som det ligger der med sine horisontale
arkitektoniske linjer og trykker sig i landskabet.
Tilbage står stadig de åbne naboområder med parkeringsanlæg. De lidt sølle træer og ’skoven’ af vejskilte
skæmmer stadig området.
Det var planen af så græs hen over vejanlægget og dele

af posthusets p- anlæg. Det ville have styrket prøvehandlingen. Det ville have skabet mere sammenhæng, en
mere rolig bund for værket. Og det ville have tilbudt
en flade at sætte sig på. Det kunne der imidlertid ikke
findes penge til. En løsning blev at male grønne ’prikker’ på vejanlægget for at illustrere tankerne om et grønt
område med buske og grønne spots.
De grønne prikker har givet liv til områdets flader – men
illustrerer måske ikke i tilstrækkelig grad tankerne om en
grøn strandpark. Det er spørgsmålet om de grønne prikker er for abstrakte til at give illusionen om en ’park’?
I alle tilfælde indbyder asfalten ikke til at man sætter sigeller lægger sig.
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Skala og de rumlige kvaliteter
Værket er specielt på den måde, at formen ikke skaber
bagsider. Det tilbyder med sit slyngede forløb en række
nye rum, der orienterer sig snart mod syd og snart mod
nord.
Værket viser os også, hvor stort området er. Det vil sige,
at det viser os områdets SKALA.
Det er tydeligt, at her er plads til en del forskellige aktiviteter. Især området ved posthusets nordlige indgang er
stort.
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Akse og forbindelse
En ny akse i form af en sti er skabt ned gennem værket.
Den understreger retningen fra byen mod vandet /og
fra vandet mod byen.
Stien både indrammer og sætter fokus på udsigten. Det
leder og inviterer til at gå ned til vandet.
Stien forbinder de mange nye rum, som værkets bølgende form giver.

S.A. Jensen Vej en barriere både fysisk og visuel for den
ønskede forbindelse.

Breathe With Me påkalder sig opmærksomhed og
forbinder visuelt fra Maltfabrikken til vandet.
Imidlertid skaber både Strandvejen og trafikbomme ved
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Opsamling på arkitektur & landskab
Området er blevet ryddet op, hegn fjernet, hække klippet. Der er i sig selv en visuel opgradering af området.
Værket har givet nyt liv til området visuelt og arkitektonisk. Området er ikke længere domineret af fladerne,
men har fået tilføjet et markant rumligt element i form af
en 2 meter høje lærreder, der slynger sig ned gennem
området og skaber en serie af nye mindre rumligheder,
der er forbundet af et stiforløb.
Det er en rumlig oplevelse at bevæge sig igennem vær
ket. For hver åbning man passerer, åbner der sig et nyt
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og anderledes rum.Set fra Maltfabrikken virket værket så
markant, at det overdøver områdets triste farver, manglen på grønt. Det bliver tydeligt hvor interessant området ved det gamle posthus kan blive med et re-design
fra vej til parkanlæg.
Det vurderes således, at det med simple midler er lykkedes for Posthusgruppen gennem afprøvningen at skabe
opmærksomhed om området og illustrere områdets
landskabelige og arkitektoniske potentialer.
Endvidere er der etableret og visualiseret en ny stiforbindelse.
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EVALUERING AF BYLIV

Tællinger & observationer
Det er, som nævnt indledningsvist, målet at skabe opmærksomhed om området. Er det sket? I hvilket omfang? Hvordan bruges området under afprøvningen? Og
af hvem?
For at belyse disse spørgsmål, er der lavet tællinger og
observationer på udvalgte dage ved værket.
Der er benyttet et skema #1, hvor der sættes en streg,
hver gang en person kommer forbi eller gør ophold,
samt et kort /diagram #2, hvor opholdet markeres med
et kryds. Se Appendiks 1.
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Der er observeret og talt en time ad gangen i alt i 10
timer.
Ugedage og tidspunkter på dagen varierer. På nogle af
tællingstidspunkterne har der været åbent for, at man
kunne komme og male sit åndedræt på lærrederne, der
har været arrangementer i form af malerworkshop for
børn eller andet. Andre tælletidspunkter har været mere
stille hverdagsformiddage.
Ud over tællinger er karakteren af bylivet ved værket observeret. Bylivssituationerne er dokumenteret med fotos
og en lille tekst / fortælling.
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Antal besøgende ved værket fordelt på tider, dage &
aktiviteter
Godt 1.170 personer har besøgt værket dvs. gået forbi
eller har haft aktiviteter ved eller på værket alene i løbet
af de 10 timer, der er talt. Det er i gennemsnit 117 personer i timen.

Fig. 1. Antal besøgende ved værket & deres aktiviter ved værket
Der tælles 1 time ad gangen. I alt som nævnt i 10 timer. Der er udvalgt
forskellige ugedage og tider på dagen.

Hvis man ganger det op med de 50 dage, som værket
har været åbent i f.eks., bare 10 timer om dagen bliver
det til 58.500 besøgende. Selvom der ikke er tale om et
eksakt talt besøgstal, giver det imidlertid en indikator af,
at vi her har tale om et centralt og vigtigt område i byen.

Et område, hvis potentialer, bør udnyttes i fremtiden.
Grafen figur 1.viser, at der er temmelig mange personer,
der går, cykler langsomt, løber på løbehjul og lignende
igennem eller forbi værket på en enkelt time. Der er
registreret knapt 160 personer på en enkelt time.
Sammenlagt over de 10 timers tællinger bliver det til
515 personer.
Der er omkring 450, der sætter sig ned, leger, snakker,
læser information mv. Der er talt over 80 personer på en
enkelt time. Det er overraskende mange, da byrumsinventaret kun består af enkelte bænke (ingen borde), og
belægningen består mest af asfalt.

Går, løber eller cykler gennem værket

Opholder sig ved værket: sigger, spiser,
leger mv.
Maler striber eller deltager i andre arrangeenter
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Samlede antal besøgende ved værket fordelt på aldersgrupper & køn
Figur 2 viser det samlede antal personer, der er i kontakt
med værket i de 10 timer, som tællingerne er forgået.
Det vil sige både besøgende, der opholder sig ved værket og besøgende, der går eller cykler igennem værket.

Fig. 2. Samlede antal besøgende i løbet at de 10 timer, der er talt.
De besøgende er fordelt på aldersgrupper & køn.

Mænd synes at være mere nysgerrige til at besøge værket. Observationer viser, at de cykler forbi, stopper op
og snakker; mens der er lidt flere kvinder i aldersgruppen 18 – 65 år, der opholder sig, deltager i fællessang
og malerworkshops. En del opholder sig på bænkene.
Ifølge Jan Gehls bylivsteorier, der er basseret på mange
bylivsstudier gennem årene, er det en indikator for
tryghed, når kvinder opholder sig i et byrum eller i en
park. Hvis parken eller byrummet opleves som utrygt af
piger eller kvinder, ser man sjældent at de opholder sig.

(Se Jan Gehls bøger: ”Livet mellem husene”; ”Bylivsstudier” , ”Byer for mennesker” m.fl.)
Tællingerne ved det midlertidige rekreative område
ved værket “Breathe With Me” viser, at de besøgende
kvinder synes lige så trygge ved at ophold sig som de
besøgende mænd.
Observationer viser, at de unge drenge gerne maler. De
stopper også gerne op og læser information og ser nysgerrigt på værket. Men de opholder sig ikke længe.
Der er talt relativt mange store børn (set i forhold til
aldersgruppens numeriske størrelse i relation til gruppen af 18- 65 årige). Dette skyldes formentlig, at der i
følge observationer har været besøg af flere grupper af
skolebørn.

Går, løber eller cykler gennem værket

Opholder sig ved værket: sigger, spiser,
leger mv.
Maler striber eller deltager i andre arrangeenter

28

29

Ophold og bevægelser (flow) i området
Figur 3 er baseret på observationer af hvor i området og ved værket flow og
ophold sker i de 10 timer, der er talt og observeret.
Ophold foregår først og fremmest ved vandet. Når vejret er godt bliver, der
spist madpakker, drukket kaffe, leget, soppet og badet fra stranden.
Bænkene og græsset er meget benyttet.
Blæser det, som det har gjort en del i juli måned, trækker de besøgende op i
værket og benytter bænkene her, fordi de giver læ.
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4. august kl. 16-17:

Typiske situationer i løbet af de timer, der er blevet observeret: samme datoer og tidspunkter som i de øvrige
opgørelser.

Det er dejligt varmt. Der er stor aktivitet ved værket.
Mange spørge utålmodigt om det er nu, de kan male blå
striber – deres åndedræt.
Da malestationerne trilles ud males der striber, som
gjaldt det livet! Der er konstant kø ved malestationerne.
To unge kvinder sidder på en af bænkene ved vandet.
De har medbragt mad. De snakker og hygger sig i flere
timer. Da de forlader bænken, bliver den straks optaget
af andre.
17. juli kl. 17-18:
Der har været maleraktivitet i dag, og ved 17-tiden når
de sidste lige at være med.

Signatur:
Ophold

Det markant største flow går ned igennem
værket.
Ophold sker mest ved vandet på græsset
og ved bænkene, når vejret tillader det.

Roen falder på området. Mange slentrer gennem værket.
Bænkene ved vandet er konstant optaget: et kæreste
par, der nyde udsigten, en familie der spiser is; og andre
det blot tager et lille hvil.
En far og hans to små piger sopper i vandet.

flow
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2. juli kl. 15-16

5. august kl. 13 - 14

Kunstværket vækker interesse. Mange stopper op for at
få mere at vide om det.
Flere mener først, at de ikke vil male. Går lidt rundt for
at se andre male. Så vender de tilbage og vil alligevel
gerne male.

Regn og blæst. Bænkene var våde, så der var ingen, der
satte sig.
Imponerende mange gik og læste informationen på
bænkene. Forældrene forklarede værket for deres børn.
Flere gik hen til tavlen på posthusvæggen og skrev lidt
om hvad de drømte om i Ebeltoft.

De fleste bliver meget stille og lidt forskrækket over den
uvante intime situation.
Bagefter er de glade og lidt højstemte.

Da jeg kom, fandt jeg to kondomer på en af bænkene.
Værket kan åbenbart også opleves efter mørkets frembrud.

28. juni kl 11-12

28. juli kl. 13-14:

Der er mange aktiviteter i dag. Den smukkest var at se
en familie med to små børn lave en picknic midt i værket. De spiste og snakkede mens de sad i en solstribe,
beskyttet og i læ af værket.
Bag efter legede de med børnene.

Der har været mange børnefamilier fra kl. 13-14. Familie med barnevogne, klapvogne og cyklende gæster er
kommet forbi.
Vi bemærkede at flere bedsteforælde, der har malet før,
nu vender tilbage med f.eks. datter og børnebørn for at
male.

Mange kom og så på værket. Flere, der kom fra Maltfabrikken ned mod værket opgav at krydse vejen. Der var
for mange biler og barrierer. barierrerbarrierer!

7. juli kl. 10-11

En livlig aktivitet har præget denne time og de 3 malestationer har haft pænt travlt. To cyklister stopper op. Det
viser sig at den ene (en mand) har et galleri i Hamburg
og tidligere har arbejdet sammen med Jeppe Hein.

Vejret er gråt og blæsende. En gruppe på 4 ældre mennesker kommer trækkende med deres cykler. De spørger
ind til værket og til projektet.

Senere er der en anden kvinde, der tog video af kunstværket og bænkene. Hun fortalte at hun arbejdede på
Glyptoteket i København, og at hun var optaget af formidling: ”Ikke så meget tekst på bænke, men mere visuel
formidling” sagde hun.

” Strandpark og surfere… det bliver godt!
Surfere dem har vi også, der hvor vi kommer fra – fra
Klitmøller… Cold Hawaii!”

Det var positivt at opleve hvordan børnefamilierne inddrog deres børn i at male, i at være med i aktiviteten.
Børnene kunne lide at være med!

En ældre mand og en pige spiller kongespil på plænen
op mod hotellet.
De ser ud til at hygge sig.

I øvrigt var der livlig trafik på Strandvejen; men også på
stien langs vandet.
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INTERVIEWS

Opsamling på observationer af bylivet
Igennem en del år har borgere i Ebeltoft ytret ønske om
en bystrand, som byens voksne, børn og unge kunne gå
og cykle til. Der har været formuleret ønske om et rart
sted at opholde sig og lege.
Hidtil har området ved S.A. Jensen vej ikke inviteret til
ophold. Der har ikke været bænke at sidde på, eller andet der inviterede til at lege eller opholde sig. De store
sten langs vandet har bremset badning og vandsport.
Nu har en gruppe surfere imidlertid fundet området

særdeles velegnet til netop deres sport på grund af
bynær beliggenhed samt kyst- og vindforhold.

Der er foretaget 6 nøglepersoninterviews med lokale
aktører, naboer og interessenter.

Afprøvningen viser at området har potentialer til at
blive omdannet til en egentlig bystrand med tilhørende
strandpark.

Før prøvehandlingen gik i gang, blev der udvalgt en
række nøglepersoner dækkende forskellige problemstillinger.
- Erhvervsdrivende nabo.
- Erhvervsdrivende genbo.
- Leder af kulturinstitution, nabo.
- Lærer tilknyttet kulturskolen på det gamle posthuset
- En repræsentant for en bruger af området: en aktiv
windsurfer.
- En politiker med interesse for kulturområdet.

I det dejlige vejr først i august måned blev mange lokket
til, og en del soppede eller badede efter en tur i byen.
Observationerne viser at selv i gråvejr, er der blevet
leget, sunget , malet og spist frokost i området.

Der følges en udarbejdet spørgelist / interviewguide. Se
Appendiks.
Interviewene af ½ times varighed fortages fra først i juli
til medio august 2020 af repræsentanter for borgergruppen (Posthusgruppen).
Sammenfatning af interviewene
De enkelte interviews kan ses i deres fulde længde på
de følgende sider. Her følger vores sammenfatning af de
fem interviews.

Vi har informeret for sent og ikke direkte nok om værket,
mener en erhvervsdrivende nabo. På grund af covid 19
var det ikke muligt at holde et borgermøde; men direkte
information til områdets erhvervsdrivende ville have styrket deres muligheder for at ’spille med’, siger han.
(Det bør her nævnes, at alle naboer har fået information
digitalt og i form af pjecer).
Der er generel stor interesse for, at der arbejdes videre
med at etablere en Strandpark på området med en
række forskellige faciliteter for afslapning og aktivitet i
relation til vandet. En peger på skiftende kunstudstillinger a la ”Sculptures by the Sea” i Aarhus; en anden
peger på et sted at få en kop kaffe; men der er især
opbakning til en bystrand med mulighed for forskellige
aktiviteter, wellness, yoga, vandsport og leg.
Adgangsforholdene i området skal løses. Det er et ’must’
– og så pointeres det, at vi først og fremmest have rent
badevand!
Flere naboer og erhvervsdrivende vil gerne orienteres
og komme med ideer til fremtidige projekter på området.

Vi har noteret os, at der generelt er stor interesse for
prøvehandlingen. Værket ’Breath With Me’ får ros for sit
koncept, for dets aktualitet, og for dets internationale
karakter.
Flere af de interviewede peger på at værket har en størrelse og karakter, så det er med til at brande Ebeltoft.
Der peges på, at værket er med til at lede folk fra vandet
op mod byen – og omvendt fra byen mod vandet og
gøre opmærksom på arealet ned til vandet.
En enkelt gør dog også opmærksom på, at værket lukker
for det brede udsyn til vandet.
Det nævnes, at adgangsforhold til hotellet ikke blev
løst tilstrækkeligt godt. Den besked sender vi videre til
Syddjurs Kommune.
En stille time i det midlertidige rekreative anlæg.
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Jonas Langhoff sidder afslappet og imødekommende i
hotellets
pejsestue med en kop kaffe.
Her er helt stille. Man kan ikke høre trafikken i den travle
by, men derimod fornemmer man tydeligt vandet, der
glitrer i solen udenfor de åbne glasdøre.
Jonas Langhoff fortæller, at hotellet har fået et nyt koncept, der svarer til hans egne værdier. Publikumsmæssigt
retter det sig mod par, især yngre par og små grupper
af kvinder, der har lyst til at slappe af, nyde god mad,
naturen i Mols Bjerge og shopping i gaderne i Ebeltoft.
Målgruppen er for 80% s vedkommende det Jonas med
Richard Floridas begreb betegner som den ’kreative
klasse’. Jonas Langhoff betegne sig selv, som en person
der involverer sig i bæredygtighed og er bevidst om
også selv at leve bæredygtig.
Om ”Breathe with Me” siger Jonas Langhoff:
”Værket har en spændende kunstnerisk tankegang, og
det har internationalt udsyn. Ved at det rejser rundt i
verdenen skabes en sammenhæng...det integrerer.
Da det lige blev sat op, forstod jeg det ikke. Jeg tænkte:
nå, er det så det? Men nu hvor jeg hører om værket og
får den bagved liggende information, synes jeg, at det
er ’spot on’!
Der er også en del mennesker, der har brugt meget tid
på at få det op at stå. Det er godt gået!”
Jonas er ærgerlig over, at han ikke har været mere opmærksom på værket, fordi han kunne have brugt det i
sin markedsføring og som et tilbud til gæsterne.
”Det kan godt være, at der har været informeret, men
det er svært at følge med i det hele”, siger han og
påpeger, at han generelt ikke har tid til at opsøge informationer og slet ikke at skulle lede efter dem.

”I har fejlet på det med kommunikationen. Vi blev i det
hele taget informeret så sent, at vi ikke havde en chance
for at være med.
Jeg kunne jo have haft små filmklip om værket kørende
36

Interview med Jonas Langhoff

Interview med Marie Koch Kjærgaard

”Jeg har en interesse i, at området her bliver æstetisk
smukt, og at der kommer spændende aktiviteter…”

”Det er super fedt for byen at være med på listen over
verdensbyer, hvor ”Breathe With Me” finder sted - først
New York og nu Ebeltoft!”

på min store skærm her ved receptionen. Jeg kunne
også have haft det lagt ud på de platforme, som jeg er
en del af. De har mere end 15.000 besøgende… og så
kunne jeg jo have lave lidt sjov med at gæsterne ’åndede ind eller ud’ når de henholdsvis tjekkede ind og ud!”
siger han og smiler.
En anden problemstilling, som har generet hotellets
gæster er den dårlige skiltning til hotellet, og at der ikke
blev etableret en midlertidig alternativ venstresvings
bane ud og ind til hotellet:
Vi blev enige om at tage dette med som vigtige dele af
evalueringen af prøvehandlingen.
”Jeg har en interesse i, at området her i fremtiden bliver
æstetisk smukt, og at der kommer spændende aktiviteter, som motionsanlæg, yogamuligheder,
vandsport, badeanlæg med sauna og rent badevand
selvfølgelig.
Vi skal brande os på det her vand…!
Jeg vil selv købe flere kajakker og sub-boards til næste
år. De få, vi havde indkøbt i år, var en succes!”
Jonas slutter i øvrigt af med at pege på behovet for
større samarbejde om at brande Ebeltoft som en samlet
destination. Desuden vil han gerne deltage med ideer i
den kommende proces.

Da jeg møder Marie Koch Kjærgård på Det gamle Posthus er hun i fuld gang med at instruere en flok børn i at
bruge åndedrættet, når de maler.
Hun er ansat som en af flere lærere på Syddjurs Kommunes Kulturskole, der står for sommer-workshops i
forbindelse med Jeppe Hein’s værk, ”Breathe With Me”.
Der males inde i dårligt vejr. I godt vejr rykkes bordene
ud på pladsen foran Det gamle Posthus.

” For børn bliver det måske lidt for ensformigt kun at
lave striber, så vi arbejder med andre figurer også - men
vi bruger den samme meditative del, åndedrættet og
roen,” fortæller hun og smiler.
Marie Koch Kjærgaard oplever, at Jeppe Heins værk har
mange referencer til det, der sker lige nu på verdensplan, blandt andet med Covid19-pandemien:

Han er 46 år og uddannet
oplevelsesøkonom.
Interviewer:
Gitte Marling,
Ebeltoft den 08.08.2020

”Overhovedet ikke, her skal da ikke være vej eller parkering! Det her område ligger lige ved vandet og nedenfor Maltfabrikken, det giver ikke mening med parkering…
Her skal være en strandpark. Gerne med en udendørs
scene til yoga, små koncerter, skulpturer (f.eks. som
Sculptures by the Sea), sidde- eller lege- skulpturer,
badebro med badefaciliteter- jo mere jo bedre!”
Om selve værket og dets placering siger Marie Koch
Kjærgaard:
”Vejen her (Strandvejen) er så kedelig. Her har man ikke
lyst til at gå; men værket skaber opmærksomhed om den
anden side. Det inviterer til at gå her ned til vandet!”

”Nu kan vi igen trække vejret sammen…
Vi har her oplevelsen af at skabe noget sammen… Ro er
vigtigt for mange. Derfor er værket vigtigt!”
Ud over værkets meditative funktion, er hun glad for
at der sker så mange ting i Ebeltoft for øjeblikket. Om
værket siger hun:
”Det super fedt for byen, at komme på listen over verdensbyer, hvor Breathe With Me finder sted. Først New
York og nu Ebeltoft!”
På spørgsmålet om hvorvidt Breathe With Me er kunst
svarer hun, at værket repræsentere, hvad hun betegner
som samskabelse af kunst.

Jonas Langhoff er stifter og ejer af Langhoff og Juul Boutique hotel &
Restaurant i Ebeltoft

facebook -gruppe, hvor der har været nogen brok over
den midlertidige lukning af en del af S. A. Jensen Vej.
Hun er ikke enig i kritikken:

”Jeg har selv arbejdet med samskabelse af kunst. Det
kan være svært at styre, og bliver måske ikke altid lige så
smukt (som hvis kunstneren gjorde det hele selv)
– men jo, det er kunst. Det er oplevelse af at skabe.
Kunst er bare, når vi siger, at det er kunst!”
Marie har fulgt med i værkets tilblivelse på Ebeltofts

Marie Koch Kjærgaard er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige
Danske Kunstakademiet i København.
Hun er også uddannet yogalærer og driver firmaet ’Djurs-mor’ (Yoga
og behandling).
Hun er 37 år
Marie Koch Kjærgaard
flyttede fra København til Ebeltoft for et ½ år siden.
Interviewer:
Gitte Marling,
Ebeltoft den 30.06.2020
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Kirstine Bille hørte først om afprøvningen, da hun blev
inviteret til åbningen af ”Breath With Me”.
Hun er ellers ret godt orienteret om, hvad der sker i den
kommune, hvor hun har været politiker i mange år.
Kirstine Bille siger om værket:”Det er spændende…Jeg
ser det mere som en event end som et kunstværk. Jeg
har malet striber. De er lige…Det kan være, jeg lokker
nogen med herud hen over sommeren.”
På spørgsmålet om hvordan hun oplever værket, forklarer hun:”Det en event, som skaber refleksion over stedet
og over den måde, vi skal bruge stedet på … om det er
det rigtige.
Hvis det ikke skaber refleksioner, så kunne vi lige så godt
lade være”
Hun oplever, at værket lukker mere af, end det lukker
op:”Man føler sig inde i et rum, mere end man føler
sig forbundet… Værket lukker sig om sig selv. Man skal
opleve en stærk visuel sammenhæng.”
Om området og bestræbelserne på at vise områdets
potentialer siger hun:
”Her må der gerne være steder, hvor man kan opholde
sig. Det var skønt, at stakittet blev fjernet, og der var
udsyn. Det har kunstværket spærret for!”
Hun fortsætter:”Det er et spændende område mellem
hotellet og helt hen til turistkontoret. Aktiviteter må
gerne være naturlige for stedet. Et legeareal, mulighed
for at købe et glas øl eller kop kaffe…Det tænker man
ikke om bygningen, som ikke er naturlig for stedet.
Vi skal passe på ikke at have for mange bygninger, hvor
der er kunst! Men en butik vil være fint. Udendørs kan
kunsten få plads f.eks., hvis her kommer skulpturer, som
mange vil søge.”
Kirstine Bille påpeger, at Realdanias rapport anbefaler, at
stedet skal signalere hav, kyst, strand og liv:
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Interview med Kristine Bille

Interview med Karin Buhl Slæggerup

”Stedet skal signalere hav, kyst, strand og liv…”

”God ide´ med strandpark…
Det er oplagt at samarbejde med Fregatten Jylland om
nogle fælles arrangementer og projekter (på området),
som kunne give gode synergieffekter”.

”Folk bliver tiltrukket af at komme på vandet. Kunne
man f.eks. sidde på en platform i vandet, vil det være
fint. Det er vigtigt for stedet. Havnene i Ebeltoft kunne
f.eks. også linkes sammen med signaler og symboler
kendt ved vandet som f.eks. sømærker.”
Kirstine Bille er opmærksom på, at der har været kritik
af, at S.A. Jensen Vej er blevet lukket: ”Vi får ikke glade
borgere ved at lukke vejen. Men hvis man kan dreje ind
til hotellet, når man kommer fra Færgehavnen, ville det
være fint. Hvis den forudsætning, at det trafikale er løst,
er til stede, er det fint at binde by og vand sammen. Det
er også en god idé, at man kan trække folk herned fra
Maltfabrikken.”
Om kommunikation vedr. projektet mener hun, at det
er vigtigt at gøre opmærksom på overfor byrådet og
PUK-udvalget, at der arbejdes med stedet, også når det
bliver september og værket ikke længere står der:
”Fortæl, hvis der sker noget. Det er taktisk en god idé…
fortællingen og dokumentationen er vigtig. Det gælder
hele EiU projektet.”.
Generelt om Ebeltoft i Udvikling og projekterne
herunder mener Kirstine Bille:”Byrådets strategi er at
slippe af med kommunale kvadratmeter. Vi lykkes ikke
med det, for andre grupper trænger ind. Modsat gror
en nysgerrighed på byen og på hinanden ud af det. Den
fortælling bør fortælles mere skarpt!”

Kirstine Bille er byrådspolitiker for SF.
Hun var borgmester i Syddjurs Kommune 2010-2014
Viceborgmester og formand for PUK- udvalget i perioden 2014- 2017
I dag er Kirstine Bille 2. Viceborgmester.
Kirstine Bille arbejder i den selvejende institution ”Viden Djurs” i
Norddjurs Kommune.
Hun er bosiddende i Syddjurs Kommune og er 59 år.
Interview: Ole Bjerregaard og Karin Linneberg Bæk

Karin Buhl Slæggerup forklarer, at hun har fulgt tilblivelsen af Breathe With Me tæt, idet hun og Fregatten har
været samarbejdspartnere omkring værkets produktion
og opstilling af konstruktionen. Fregatten Jyllands håndværkere har fremstillet det fysiske værk, og Karin Buhl
Slæggerup har med interesse fulgt forløbet.
Hun fortæller: ”Jeg har også selv haft fornøjelsen af at
male blå striber i forbindelse med åbningen af værket!“
Karin har ellers ikke personligt deltaget udover at følge
med omkring værket i sommerens løb.
Karin Buhl Slæggerup fortæller, at hun i forvejen kendte
lidt til værket, men fik yderligere god indsigt efter at
Gitte Ørskov på åbningsdagen på en fin måde redegjorde for tankerne og ideerne vedr. værket.
”Gitte Ørskovs tale gav en dybere mening og et andet
perspektiv for mig med Breath With Me”.

kan løses ved alternative tilkørselsforhold ved en eventuel lukning af S.A. Jensen Vej”.
Hun peger på, at det er vigtigt, at aktiviteterne og
oplevelser også vil være der om vinteren. F.eks. vandaktiviteter, windsurfere, kajakker, padleboard og lignende.
Ligesom ophold og aktiviteter på land, som f.eks. yoga
vil være vigtigt. ”Jeg synes også, at bade- og opholdsbro, legeplads og kunst i eller anden form kan gøre
arealet interessant.”
Karin Buhl Slæggerup peger på, at det ville være oplagt
at Ebeltoft I Udvikling og Syddjurs kommune samarbejder med Fregatten Jylland om nogle fælles arrangementer og projekter, som kunne give gode synergieffekter.

Karin har hørt kritik af det med lukning af S.A. Jensenvej,
men hun siger om Fregatten Jyllands trafikafvikling:
”Der ikke er inddraget parkeringspladser, og det er mit
klare indtryk, at trafikken omkring Fregattens p-pladser
til- og frakørsel er sket under sædvanlige forhold!“
Hun tilføjer, at der naturligvis har været en enorm trafik
- større end før set, da turistbesøgene har været langt
større end tidligere år.
Karin mener ikke, at værket og afprøvningen har betydet flere gæster på Fregatten i denne sommer, men
fortæller, at det til gengæld heller ikke har haft nogen
negativ påvirkning eller skabt gener.
Karin synes, at det er en rigtig god ide, at etablere en
Strandpark på det nævnte areal. En park som kan skabe
forbindelse mellem by og vand.

”En Strandpark vil kunne blive et attraktivt område for
byen, men jeg ser også en udfordring med passage af
den stærkt trafikerede Strandvej, især i sommertiden…
men jeg tror nu også på, at ud- og indkørselsforholdene

Karin Buhl Slæggerup er direktør på Fregatten Jylland.
Hun er ikke bosiddende i Ebeltoft, men arbejder her og har sommerhus i Boeslum.
Karin Buhl Slæggerup er 56 år.
Interviewer:
Ole Bjerregaard,
Ebeltoft den 13.08.2020
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Interview Signe Mossing Sørensen

Følgende kommentar er modtaget på mail fra Christina
Hellevik

”Breath with Me trækker folk ned til windsurferklubben.
Det er fint, men er det et kunstværk… hmm?”

Signe Mossig Sørensen er storforbruger af området foran
Det gamle Posthus og området øst herfor ned til vandet.
Hun kommer her flere gange om ugen for at surfe og
undervise i den nystartede windsurferklub.
På spørgsmålet om hvad hun synes om værket, ”Breathe
With Me”, trækker hun lidt på det.
” Jeg kan godt se kvaliteten i, at det er et fælles projekt
med aktiviteter… men kunstværk hmm…?”
Hun nævner, at det er positivt, at ”kunstværket har trukket folk ned omkring klubben ved vandet.”
Om aktiviteterne ved værket fortæller hun:
”Jeg føler mig vældigt godt modtaget af maleinstruktørerne, som er utroligt søde og imødekommende…
Jeg fik en god snak med dem – selvom jeg ikke malede
streger!”
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Vi står og kigger ud over området, hvor værket et taget
ned for et par dage siden. Signe får øje på det affaldstræ, der er efterladt i en stor bunke foran posthuset.
Signe spørger lidt undrende til projektet om det nu også
er så bæredygtigt, som det lægger op til?

På grund af travlhed har Christina Hellevig ikke haft tid til
at deltage i et interview, men har i stedet besvaret vores
spørgsmål i en mail.

natur inde i byen…
Det kan komme til at virke lidt falskt med et konstrueret
strandområde.

”Jeg synes at det at få et større midlertidigt kunstværk
til byen, medvirker til at gøre byen Ebeltoft en levende
by…

Venlig hilsen
Christina”

Det er en god idé at Ebeltoft satser på et oplevelseskunstværk…
Signe Mossing Sørensen
Går i 2. G på Egå Gymnasium.
Hun bor i Rønde.
Signe Mossing Sørensen er underviser i den nystartede windsurferklub,
der holder til på Det gamle Posthus i Ebeltoft.
Interviewer: Birge Wedendal,
Ebeltoft 20.08.2020

Det er en fin tanke at forstærke forbindelsen mellem by
og vand, og placeringen foran Maltfabrikken er fin.
Om der decideret skal være en strand, er jeg ikke helt
sikkert på om jeg synes, da der er rigtig meget strand
alle vejene rundt om Ebeltoft.
Der er noget smukt ved at der er noget mere uberørt

Christina Hellevik er 39 år glaspuster og indehaver at glaspusteriet
”PUST” og genbo til værket.
Interviewer: Georg Schwartz den 2. September 2020
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KOMMENTARER PÅ VÆGTAVLEN
“I EBELTOFT DRØMMER JEG OM...”

KOMMUNIKATION

Borger og besøgende har skrevet på en opsat tavle,
hvad de drømmer om i Ebeltoft.
Der ønskes godt vejr, en god sommer, gratis øl, store
is, søde piger, flere Københavnere, den gode stemning,
færre sure kværulanter, frihed og lighed og tilsvarende
fine ønsker.
Der er også ønsker om at blive rask, fred og ro, et gammelt hus, at få en kæreste, at bo her og om at blive
gammel her i Ebeltoft. En anden ønsker sig en bager i
midtbyen…

Et planlagt borgermøde om afprøvningen blev aflyst
på grundt af nedlukningen af det danske samfund og
Covid-19 restriktioner.

Enkelte forholder sig dog også til området, værket eller
afprøvningen ved at drømme om en strandpark, en 5 m
vippe, en redningshelikopter og flere surfere.

Posthusgruppen har søgt at informere bredt til forskellige målgrupper. Byens borgere er blevet informeret
gennem omtale i lokale aviser, på facebook og gennem
annoncering mv.,
Naboer og berørte institutioner er informeret via besked
i e-boks og gennem uddeling af pjecer.
Endeligt er der lokalt på området, hvor afprøvningen har
fundet sted, opslået forskellige informationstekster.
Der er laget forskellige formidlingsmaterialer:
Der er lavet videofilm med Jeppe Hein, hvor han
fortæller om værket.
Der er lavet videofilm der viser opstillingen af værket.
Der er lavet videofilm, der viser åbningen med taler, og
maling af de første blå striber.
Alle film er lagt ud på Syddjurs Kommunes hjemmeside
og facebook side.
Der er lavet to pjecer til uddeling. De er trykt i flere hundrede eksemplarer.
Der er lavet info-tavle på plankeværk og 4 forskellige
info tavler på både dansk og engelsk, der er påmonteret

Tavlerne er affotograferet og derefter hvisket rent 1 gang om ugen.
Posthusgruppen har disse billeder, men har ikke fundet det interessant
at formidle alle.
Her bringes dog et par eksempler.
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bænkene ved værket.
Tavlerne dækker emner som:
Information om værket ”Breathe With Me”
Information om planerne om en ny bypark
Information om Ebeltoft i Udvikling
Information og Syddjurs Kommunens sommeraktiviteter
bl.a. ved værket.
De lokale aviser har informeret om værket via annoncer
indrykket af Ebeltoft i Udvikling.
Posthusgruppen er tilfreds med den kommunikationen,
vi selv har lavet; men værkets størrelse taget i betragtning burde vi have haft en lysstærk projektor på posthusvæggen. Her kunne vi have viste informations videos
af aktiviteter og en mere uddybende information om
værkets idé og grundlag.
Vi må også erkende at Syddjurs Kommunes hjemme side
ikke er nogen såkaldt ”kiosk basker”. Kommunes facebook side når formentlig heller ikke langt ud.
Vi kunne derfor have ønsket os en kontakt til landsdækkende tv- og Lokal TV, ligesom turistbranchen skulle
have været langt mere på banen.
Et enkelt indslag i P1 Kultur den 18. juni blev det dog til.
Opsamlende om kommunikationen vil vi fremhæve, at
selvom vi har brugt mange kræfter og energi på at formidle, og der er lave fine produkter; så har vi manglet en
mere professionel kommunikations-strategi, der kunne
have givet os mest mulig nytte af arbejdet. Desuden har
vi savnet penge til professionel bistand på området.

Posthusgruppen
Ebeltoft den 10. september 2020
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APPENDIKS 1

Bylivsevaluering:
1. Skema til optælling af brugere og aktiviteter
2. Kort til at plotte ind på hvor aktiviteterne foregår
3. Rubrik til beskrivelse af adfærd og situationer
Der optælles og observeres i 1 time på forskellige tidspunkter af dagen og på forskellige dage.
Der optælles og observeres sammenlangt i 10 timer.
Teams af 2 personer.
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#1. Skema til optælling af brugere og aktiviteter

#2. Kort /diagram over hvor aktiviteten finder sted

Dato___________ & klokkeslæt_________

Dato___________ & klokkeslæt_________

Dit navn_____________________________

Dit navn_____________________________
Samtidig med at du/ i sætter en streg i skema # 1. Sættes et kryds på kortet / diagrammet her #2, for at
angive hvor aktiviteten finder sted.

Aktiviteter?

Hvem?
Dreng
0 - 12
år

Går
forbi
fra by
mod
vand
uden
ophold

Går forbi
langs
vandet
uden
ophold

Stopper og
ser på
værket

Stopper
og
snakker

Leger i
området:
på land
/vand

Dyrker
sport i
området:
på land
/vand

Spiser
eller
drikker
I området

Ser på udsigt
over vandet
eller på
aktiviteter i
området

Anden
aktivitet
Beskriv
hvilken…

Dreng 13 17
år
Mand
18 - 64
år
Mand
65 - 99
år
Pige
0 - 12
år
Pige
13 -17
år
Kvinde 18
- 64
år
Kvinde
65- 99
år
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#3. Observationer af typiske situationer
Dato___________ & klokkeslæt_________
Dit navn_____________________________
Skriv her i denne rubrik #3 en kort beskrivelse af en typisk situation i den time observationen / tællingen
har fundet sted.
Suppler med et foto af den beskrevne situation.

APPENDIKS 2
Interview guide
Indledning
At tage et godt evaluerings-interview handler helt enkelt om to ting: ”Opfør dig ordentligt- og lyt efter!”
(citat: Jan Kragh Rasmussen, tidligere lektor på RUC og lærermester i interview-teknik.
Opfør dig ordentlig! dvs. vær høflig og venlig før, under og efter interviewet. Vi er ikke journalister, der
skal have folk ’op og hænge’ på en sag eller uheldig udtalelse. Vi spørger derimod, fordi vi er oprigtigt
interesserede i at høre , hvad informanten har at fortælle – også hvis vi er uenige i det informanten har på
hjertet.
Lyt efter! – selvom om du har en række spørgsmål, som du på forhånd ved, at du vil stille – så hast ikke af
sted. Giv informanten lov til at svare, lyt efter og vent med at stille det næste spørgsmål til informanten er
færdig. Stil gerne op-følgende spørgsmål, hvis informanten pludselig er inde på noget uventet eller
noget interessant for interviewet og evalueringen.
Bryd dog af, hvis informanter fortaber sig i lange anekdoter…
Informer om hvad interviewet skal bruges til og hvor det offentliggøres. Oplys om at det renskrevne og
forkortede interview vil blive sendt til informanten til kommentering inden offentliggørelse.
Et eksempel på en kommentar kunne være:
En kvinde (dagplejemor) kommer forbi med fire små børn. De kravler rundt på siddemøblerne, og løber
glade mellem de opstillede skærme. På et tidpunkt kalder hun dem sammen og uddeler kiks og
saftevand. Det blæser, så de sætter sig i ly af skærmene. Hun fortæller, at hun har været her et par gange
med børnene. Efter en ½ time forlader den lille flok området igen.

Husk at bede om at måtte vende tilbage med op-følgende spørgsmål, om nødvendigt.
God fornøjelse!

Et andet eksempel på kommentar:
Her er roligt; men snart dukker et par personer op i træningstøj, endnu et par stykker. Efter ti minutter er
15 kvinder samlet til træning. De fleste snakker sammen i små grupper, et par stykker går for sig selv og
se på striber. Så går træningen i gang, der pustes tungt i omgivelserne af lette blå åndedrag.
Et tredje eksempel på en kommentar kunne være:
Her er helt stille. Ingen opholder sig i området. Få biler rumler forbi på Strandvejen. En enkelt hundelufter
kommer forbi og hilser på afstand på striberne, der dog holder på formerne.
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#4 Interviewguide – eller spørgeliste
Dato___________ & klokkeslæt_________
Dit navn_____________________________
Indledning:
Fortæl kort om prøvehandlingen: den grønne kile / drømmen om en strandpark og Jeppe Heins
kunstværk. Fortæl også hvem du er, og hvad din rolle har været/ er.
Spørgsmål til Informanten:
1. Hvem er du:
- Dit navn og alder?
- Bor du og / eller arbejder du i Ebeltoft?

2. Hvad er dit forhold til kunstværket ’Breath with Me’ , der skabes af Kunstneren Jeppe Hein i en
samproduktion med byens borgere:
- Har du fulgt med i tilblivelsen?
- Har du deltaget / eller skal du deltage ved at male striber?
- Skal du deltage på anden vis?
- Andet?

3. Hvordan oplever du værket:
- Sætter det nogle tanker i gang hos dig? – den fælles luft vi indånder osv.
- Hvad synes du det gør for Ebeltoft, at vi har fået dette værk til byen?
- Synes du, at det er en god ide´/dårlig idé at Ebeltoft satser på dette samspil mellem kunst,
natur og oplevelser?

4. Hvad er din oplevelse af det nye friareal, der midlertidigt er skabt her, hvor værket står:
- Er det en god idé / dårlig idé at skabe en ny grøn strandpark her?
- Tanken er, at det vil forstærke den grønne forbindelse mellem byen og vandet. Synes du at
den gør det ?
- Og synes du, at det vil være godt for byen med sådan en forbindelse fra byen ned over
Maltfabrikken til Vigen?

5. Hvis der bliver lavet en permanent strandpark på dette det mellem Langhoff og Juul Park Hotel
og Fregatten Jylland:
- Hvad synes du så, at der skulle ske af aktiviteter her?

6. Andre kommentarer:
- Er der andet, du har lyst til at tilføje?

Tak for dit bidrag til evalueringen at prøvehandlingen
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