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Skulpturer i 
Hyldespjældet 
Et ægtepar fra den københavnske Vestegn 
er drivkræfter bag en ”skulpturbank” i deres 
boligområde. De vil bringe kunsten ud til 
folket og give deres naboer kunstoplevelser 
i hverdagen.

Afdelingen huser 60 skiftende skulpturer  
af anerkendte kunstnere fra hele Europa, 
og skulpturerne er med til at skabe unikke 
udearealer for beboere og besøgende. 

Hyldespjældet har 383 boliger i 
varierende størrelse.
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Gitte og Ole er initiativtagere til skulpturbanken. 
De har boet i Hyldespjældet i 20 år.

Beboerdrevne 
kunstoplevelser 
De første skulpturer blev udstillet i 
Hyldespjældet i Albertslund i 2008. Tanken 
var, at 24 værker skulle udstilles midlertidigt. 
Udstillingen blev imidlertid så stor en 
succes, at der på kunstnernes initiativ blev 
oprettet en ”skulpturbank” i afdelingen.  
Det betyder, at kunstnere udstiller værker  
i Hyldespjældet, indtil de bliver solgt eller 
skal videre på en anden udstilling i Danmark 
eller udlandet. 

Udskiftningen skaber dynamik; mange 
kunstnere får mulighed for at udstille, og 
beboerne får jævnligt glæde af nye værker. 
Det skaber liv og fastholder en nysgerrighed 
overfor skulpturerne.
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↗  Skulpturerne er placeret, så de indgår 
naturligt i bebyggelsen. Det skaber æstetiske 
oplevelser for beboerne og giver dem mulighed 
for at opleve skulpturerne på en anden måde 
end på et museum.  

”Opbrud” er en af Gittes 
yndlingsskulpturer.  ↗
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Når man går gennem porten, lægger man 
efter sigende livet, som man kender det, bag 
sig og starter på en ny epoke.

“Vi har en regel om, at når en 
skulptur har været væk på en 

udstilling, skal den placeres et nyt 
sted, når den kommer tilbage. På den 
måde bliver den ved med at være 
overraskende, fordi den ser anderledes 
ud et nyt sted.” Gitte, beboer
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Pladsen foran Ole og Gittes hus. 
Beboerne omkring torvet har 
indrettet det, blandt andet med 
høns, kanariefugle (t.v.), skulpturer 
og et bord, hvor de ofte mødes 
fredag eftermiddag.

Smukke pladser 
knytter beboere 
sammen
Mange skulpturer er placeret på 
Hyldespjældets små torve og pladser. Det 
gør udearealerne smukkere og er med til  
at skabe variation i afdelingen. Skulpturerne  
er robuste, og flertallet er designet til, at 
man kan sidde eller klatre på dem. Det 
betyder, at de kan indgå naturligt i 
hverdagslivet, og de medvirker til at skabe 
mødesteder, hvor beboerne har lyst til at 
stoppe op og mødes med deres naboer. 

“Vi troede egentlig, vi skulle videre 
til en anden ejerbolig. Boligerne  

her er lidt mørke og lidt små for en 
børnefamilie. Men vi blev modtaget  
med blomster fra afdelingen, og vi blev  
inviteret ind i fællesskaber. Vi kunne 
hurtigt se, at der var en stærk drivkraft 
til at gøre ting sammen, og det er derfor, 
vi er blevet boende.” Gitte og Ole, beboere
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Pladsen foran ”Harry Potter- legepladsen” 
bruges af både beboere og besøgende. Her  
er også placeret flere skulpturer, man kan  
tage sig et hvil eller kravle på. 
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“Det handler jo også om at skabe  
et boligområde, som folk er stolte 

af at bo i”  Ole, beboer 

Organisering
Skulpturbanken organiseres af frivillige 
beboere. De samarbejder med kunstnerne 
og udvælger, modtager og placerer 
skulpturer, så de spiller sammen med og op 
imod arkitekturen. Beboerne sender også 
skulpturer af sted på andre udstillinger. 

Initiativet finansieres af fondsmidler, og de 
frivillige er ansvarlige for samarbejde med 
fonde. De udarbejder også et katalog og 
arrangerer rundvisninger for interesserede.  
I 2014 blev 25 grupper vist rundt — alt fra 
kunstinteresserede lokale til kommunale 
udvalg og andre boligafdelinger. Nogle købte 
et værk med hjem.

De frivillige beboere er organiseret i et 
”skulpturudvalg”. Fem personer vælges på 
afdelingsmødet, én er repræsentant for 
afdelingsbestyrelsen og én for udvalget  
for grønne områder. Det sikrer, at 
skulpturudvalgets arbejde koordineres med 
andre aktiviteter. Skulpturudvalget 
samarbejder også med andre udvalg i 
bebyggelsen, for eksempel når der skal 
afholdes event.
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Linus og Linea er søskende og bor i 
Hyldespjældet.  ↘

↖  Linus leger tit på ”Harry Potter 
legepladsen”.

Værdifulde 
udearealer 
Skulpturbanken er opstået i en afdeling, som 
generelt er optaget af at skabe stimulerende 
udearealer. Der er spændende legepladser, 
køkkenhaver og husdyr. Der er ”vilde områder” 
med krat og højt græs, hvor børn kan bygge 
huler, og mere kultiverede områder med 
stauder og klippede planter. 

På hjemmesiden kan beboerne finde en 
oversigt over, hvor i bebyggelsen, de kan finde 
frugttræer og bærbuske, så de kan plukke 
brombær, nødder, æbler m.v. Grundidéen er 
at skabe æstetisk interessante rammer for 
fællesskab og give børn og voksne mulighed 
for at udfolde sig, mødes og danne 
fællesskaber. 
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Linea er glad for områdets 
kaniner.

“Det kan godt være, 
vi har det hyggeligt 

og rart indendørs, men  
det at vi er en del af et 
fællesskab med forskellige 
idéer gør jo, at der bliver  
et større fællesskab, hvor 
man tager ansvar for 
hinanden i boligområdet, 
og man tager ansvar for 
udearealerne.” Gitte, beboer
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↗  Fårene har et hjørne af den store græsplæne 
i udkanten af afdelingen.

↗  Fårene passes af familier fra Hyldespjældet.
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Nogle beboere dyrker grøntsager på 
afdelingens område. ↘

↗  Køkkenhaverne er ét af flere tiltag, som gør 
afdelingen grønnere. Der arbejdes blandt andet 
med begrønning af tagene.
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Ro på stien.

Kommunikation 
I dag er beboerne meget glade for 
skulpturerne. I 2008 var nogle dog utilfredse, 
fordi de troede, at udstillingen blev finansieret 
af afdelingen. Der blev lavet graffiti på 
nogle skulpturer, blandt andet med ordet 
“pengespild”. Det fik skulpturudvalget til at 
fokusere på at formidle organisationen 
omkring initiativet tydeligt ud til alle beboere. 

Det var vigtigt, at alle forstod, at der ikke 
bruges husleje-kroner på initiativet, men at 
skulpturerne udelukkende tilfører afdelingen 
værdi. Arbejdet er netop organiseret sådan  
i anerkendelse af, at Hyldespjældet er en 
almen boligafdeling, som i forvejen har en 
relativt høj husleje, og skulpturbanken skal 
ikke bidrage til at presse huslejen yderligere  
i vejret. 

Kommunikationsindsatsen skabte tydelighed 
om initiativet, og skulpturerne har ikke 
været udsat for hærværk siden — både børn 
og voksne passer på dem. 
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 Se video fra 

Hyldespjældet
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Gitte Krogsgaard og Ole Kristensen fortæller om deres 
arbejde med skulpturbanken – fra en vild idé i 2008 til 
veldrevet frivilligt arbejde i 2014.

https://vimeo.com/120339896
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Anbefalinger fra 
Hyldespjældet

✓ Skab rammer for udendørs  
oplevelser og aktiviteter, både for 

børn og voksne. Overvej, hvordan I 
løbende kan skabe fornyelse i tilbuddene.

✓ Se udearealerne som en ressource, 
der kan tilføre jeres afdeling værdi.

✓ Arbejd gerne med underudvalg.  
På den måde kan beboere  

koncentrere sig om at arbejde med et 
emne, der virkelig interesserer dem,  
som grønne områder eller kunst. Det  
er med til at fastholde motivationen.

✓ Sørg for, at underudvalgets 
aktiviteter er koordineret med  

de andre aktiviteter i afdelingen.  
I Hyldespjældet har underudvalgene stor 
glæde af at kunne supplere hinanden  
og arbejde sammen.

✓ Hvis I har frugttræer, nøddebuske, 
vilde legeområder eller andet 

interessant, kan I have glæde af at 
kortlægge dem, så de er lette at finde 
og kan vises frem for nye beboere.
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