
Svanholmprojektet

Et land-by-samarbejde mellem 
den københavnske bydel 
Tingbjerg og Svanholm Gods 
med fokus på landbrug, gode 
råvarer og sociale netværk

Tingbjerg Changing Diabetes er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe 
trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt Tingbjergs beboere



Introduktion
Svanholmprojektet blev gennemført i 2019 og var 
med til at etablere et land-by-samarbejde mellem 
den københavnske bydel Tingbjerg og Svanholm. 
Projektets aktiviteter bestod af ture til det Svanholm 
Gods, hvor beboere fra Tingbjerg deltog i mark- og 
staldarbejde samt forskellige workshops med fokus 
på produktion og forarbejdning af råvarer. Fra marts 
til oktober blev der gennemført i alt 16 aktiviteter, 
inklusive tre større sociale weekendarrangementer på 
Svanholm.

Projektet havde 18 fast tilknyttede deltagere samt 25 
løst tilknyttede deltagere, som deltog enkelte gange. 
Derudover var deltagernes familier inviteret med til 
weekendarrangementer.  

Projektets overordnede formål var at styrke sociale 
netværk og trivsel gennem aktiv involvering i 
landbrugsproduktionen på Svanholm.
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Organisering

Setting

Svanholmprojektets specifikke formål

At etablere et land-by-samarbejde mellem 
Tingbjerg og Svanholm. 

At skabe relationer og sociale netværk mellem 
beboerne i Tingbjerg og på Svanholm.

At øge deltagernes viden om og interesse for 
dyrkning og brug af lokale, økologiske råvarer.

At aktivere og styrke deltagernes eksisterende 
viden og ressourcer via aktiv deltagelse i et 
professionelt landbrug.

Svanholmprojektet blev gennemført indenfor 
partnerskabet Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) 
i et samarbejde mellem Svanholm Gods, Den 
Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse 
(Helhedsplanen), Steno Diabetes Center Copenhagen 
(SDCC) samt enheden Job og Familie, som er en 
fremskudt beskæftigelsesindsats, der gennemføres i 
Tingbjerg i samarbejde mellem Socialforvaltning og 
Jobcenteret i Københavns Kommune. 

Efter projektets ophør er land-by-samarbejdet fortsat. 
Tingbjergs beboere besøger jævnligt Svanholm; for 
eksempel i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen 
(HRS) i København, som er TCD partner. Derudover 
bidrager Svanholm til projekter i Tingbjerg Fælleshave; 
for eksempel med råvarer til Restaurant Virketrang og 
faglig sparring ved oprettelsen af bistader i Tingbjerg.

Svanholmprojektet foregik på Svanholm Gods, der 
ligger i Hornsherred ca. 45 km nordvest for Tingberg. 
Svanholm fungerer som storkollektiv og økologisk 
landbrug, der råder over 420 hektar jord, der både 
dyrkes og står som enge og skov. Godset har kvæg, 
høns, geder, grise og får. Der dyrkes græs, korn, raps 
og grøntsager. Derudover er der gårdbutik og store 
årlige arrangementer som Køernes Dag og Svanholm 
Festival.  



Projektindhold

Koncept

Projektets udgangspunkt var, at mange beboere i 
Tingbjerg har kompetencer og interesser inden for 
landbrug, som de ikke for alvor har mulighed for at 
bruge og udvikle i byen. Mange beboere i Tingbjerg 
har indvandrerbaggrund og er vokset op på landet 
i deres oprindelseslande, hvor de har tilegnet sig 
kompetencer inden for dyrkning af grøntsager, 
markarbejde og håndtering af dyr. Disse kompetencer 
er delvist kommet til udtryk i den daværende 
beboerhave og nuværende Fælleshave i Tingbjerg, men 
udgør ellers en ubrugt ressource hos mange beboere. 
Hensigten med Svanholmprojektet var derfor at gøre 
ubrugte ressourcer aktive via land-by-samarbejdet og 
derigennem skabe sociale aktiviteter og trivsel blandt 
beboere i Tingbjerg. 

Samarbejdet mellem Svanholm og Tingbjerg var fra 
sin begyndelse tænkt som et dynamisk projekt med en 
inddragende tilgang, hvor forløbet ikke på forhånd var 
færdigudviklet, men løbende blev skabt sammen med 
beboerne. Dog var rammerne på forhånd etableret og 
aktiviteterne delvist defineret med henblik på at skabe 
et forløb, der samlet skulle give deltagerne indblik i 
landbrugsarbejde og viden om forskellige råvarer. 

Grundtanken i projektet var en ”yd-og-nyd” tilgang, 
hvor deltagerne modtog råvarer på baggrund af deres 
aktive arbejdsindsats i landbruget. Bevæggrunden 
for denne tilgang var et ønske om at give deltagerne 
ansvar og understrege værdien af deres bidrag. 

For at skabe ejerskab var der et tilmeldingsgebyr på 
100 kr. for de beboere, der ønskede at deltage i det 
samlede forløb. For at skabe fleksibilitet og mulighed 
for bred deltagelse, var det også muligt at komme med 
til Svanholm på enkelte ture uden betaling. Dette har 
givet mulighed for, at nogle deltagere kunne være løst 
tilknyttet (hvilket har været nødvendigt pga. arbejde, 
dårligt helbred eller andre årsager). Derudover havde 
familier og andre interesserede mulighed for at 
komme med til weekendarrangementer på Svanholm 
uden betaling.

Turene til Svanholm foregik regelmæssigt fra april 
til oktober 2019. Den typiske dag på Svanholm 
for Tingbjergbeboerne var: Kl. 9.00 afgang mod 
Svanholm i bus; kl. 10.00 velkomst på gården 
med kaffe; kl. 10.00-12.00 arbejde i mark/stald; kl. 
12.00-13.00 frokost i Svanholms fælles spisesal; kl. 
13.00-14.30 workshop/social aktivitet; kl. 14.30-
15.00 tapning af mælk; kl. 15.00 afgang tilbage mod 
Tingbjerg. 

Beboerne deltog også i tre festivaler på Svanholm: 
Svanholm Festival, Køernes dag og Seed Exchange 
Festival.

Der var i alt 16 arrangementer på Svanholm.

Arbejde i 
mark & stald Workshop Sociale 

events

1. 2. 3.
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Arbejde i mark og stald

Undervisning & workshops

Deltagelse i større sociale events

Projektets aktiviteter blev  gennemført med udgangspunkt 
i sæsonen og årets gang på Svanholm.

Køernes Dag

Svanholm Festival

Seed Exchange Festival

Markarbejdet var et bærende element i projektet, hvor 
deltagerne deltog i sæsonens markarbejde med lugning, 
såning og høst. Arbejdet med dyr indebar opsætning af 
hegn til dyrehold samt slagtning af høns og køer. 

Flere ture til Svanholm inkluderede en workshop; blandt 
andre:
• ”Bi-workshop” med fokus på biavl og udvinding af 

honning.  
• ”Hvordan bruges råvaren” med fokus på madlavning 

med særlige råvarer. 
• ”Fermenteringsworkshop” med fokus på fermentering 

af grøntsager.
• ”Blæksprutteworkshoppen” med fokus på måder at 

tilberede og servere blæksprutte.
• ”Vinworkshop” med fokus på druer og hvor deltagere 

fortalte om brug af vinblade i madlavning. 
• ”Frøsamling” med fokus på indsamling af frø fra planter.

Køernes Dag er en årlig begivenhed på Svanholm, når 
køerne lukkes ud på græs. Ca. 5-7.000 gæster besøger 
Svanholm denne dag, hvor der også er madboder og 
aktiviteter for børn. Tingbjergbeboerne hjalp til i festivalens 
boder med salg af mælk, burgere og pølser.

Svanholm Festival foregår om sommeren med salgsboder, 
aktiviteter for børn og musik. Beboerne fra Tingberg havde 
egen bod, hvor de lavede kurdiske fladbrød med ost og 
grønt (borek). De organiserede selv boden og havde deres 
eget område med bål, hvor de bagte og solgte brødene.

Seed Exchange Festivalen blev i 2019 afholdt på Svanholm. 
Tingbjergbeboerne solgte igen borek. Kvinderne havde selv 
købt en ovn med bage-sten og skorsten. Ved madboden var 
der opstillet en idé- og interessetavle og tre unge kvinder 
fra Tingbjerg faciliterede en mindre workshop, hvor de i 
løbet af de to festivaldage gik i dialog med forbipasserende, 
fortalte om Tingbjerg-Svanholm samarbejdet og tog imod 
ideer og forslag til nye aktiviteter. 

Seed Exchange Festivalen er en årlig 
festival, som er arrangeret af Farm of Ideas.  
I forbindelse med festivalen i 2019 bidrog 
Tingbjergbeboerne til oplægskonceptet 
’Walk and Talk’, hvor to kvinder gik turen 
sammen med projektlederen, hvor de 
fortalte om forskellige former for ukrudt, 
og hvordan de bruger disse planter i 
deres madlavning. Tre unge kvinder fra 
Tingbjerg fungerede som tolke.

Læs mere om Farm of Ideas på: 
www.farmofideas.dk

Walk and Talk 



Evaluering
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Deltagere

Logistik

SDCC har gennemført en intern proces- og 
brugerevaluering med fokus på aktør- og 
brugerperspektiver. Evalueringens resultater 
opsummeres i det følgende.

Projektets målgruppe var som udgangspunkt alle 
voksne beboere i Tingbjerg. Der var dog særligt fokus 
på to målgrupper:
1. Familier, som primært kunne deltage i weekenden, 

fordi den ene eller begge forældre var i arbejde.
2. Beboere, som kunne deltage i hverdagen, fordi de 

var uden fast beskæftigelse, havde  tilknytning til 
jobcenteret og eventuelt  havde sociale og/eller 
sundhedsmæssige udfordringer.

Rekruttering foregik via beboere tilknyttet Fælleshaven 
i Tingbjerg og via samarbejde med helhedsplanen og 
andre lokale netværk. Der blev afholdt et indledende 
informationsmøde, hvor 20 deltagere tilmeldte sig 
som interesserede. Projektet endte med at have 18 
betalende deltagere. Udover de betalende deltagere var 
25 beboere løst tilknyttet projektet. Desuden deltog flere 
familiemedlemmer til weekendarrangementer. 

Antallet af deltagere på de enkelte ture til Svanholm 
varierede fra 8 til 21 beboere. De fleste gange deltog 
10-15 beboere, hvoraf cirka 8 beboere udgjorde en fast 
deltagende kernegruppe. Deltagerne var alle ældre end 
40 år, størstedelen havde anden etnisk baggrund end 
dansk og 2/3 var kvinder. 

Fleksibiliteten i modellen med løst tilknyttede deltagere 
sikrede bredde i deltagelsen af beboere med forskellige 
behov og ressourcer. Samtidig udfordrede denne model 
det større fællesskab og den samlede gruppe, når 
nogle deltog sporadisk. De faste deltagere opbyggede 
et stort ejerskab til projektet og betegnede sig selv 
som ’medlemmer’. Derfor oplevede nogle det som 
uretfærdigt, når løst tilknyttede beboere til tider deltog 
ved arrangementer, hvor der var et særligt udbytte; f.eks. 
ved slagtning af høns, hvor deltagerne delte hønsene.

Projektet foregik på Svanholm Gods og inkluderede 
bustransport til alle arrangementer, hvilket krævede 
en del koordinering som følge af det skiftende antal 
deltagere. Transporten tur/retur fra Tingbjerg til 
Svanholm var ressourcetung i udgifter til kørsel, tid 
og mandskab. Til gengæld gav transporten mulighed 
for at etablere småjobs for to deltagere der fungerede 
som chauffører. 

Arrangementerne på Svanholm involverede 
forskellige aktiviteter og aktører i Tingbjerg og på 
Svanholm; herunder forskellige beboergrupper fra 
landbrugsproduktionen på Svanholm. Aktiviteterne 
blev tilpasset sæsonen, døgnets rytme blandt dyrene 
og de konkrete produktionsforhold, hvilket krævede 
planlægning, forventningsafstemning og fleksibilitet. 
Det gav mange muligheder, men også begrænsninger. 
For eksempel, var det vanskeligt at imødekomme en 
stor interesse blandt beboerne for at arbejde med 
kvæg, idet arbejdet med dyrene (f.eks. malkning 
tidligt om morgenen) lå uden for projektets rammer.



Deltagernes udbytte
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Dataformer
De forskellige former for data, der 
blev indsamlet til evalueringen af 
Svanholmprojektet

Arbejde og læring

Sundhed og trivsel

Markarbejdet var et bærende element i projektet. Her 
bidrog deltagerne til sæsonens opgaver med lugning, 
såning og høst. Der lå en stor motivationsfaktor heri, og 
der var stor interesse for at lære om økologisk landbrug. 
De tematiske workshops havde varierende antal deltagere. 
De praktiske workshops var mest populære.

I forhold til læring viste evalueringen, at beboerne opnåede:

• viden om råvarer; særligt inden for områder, hvor de i 
forvejen havde interesser.

• viden om dansk landbrug og produktion, samt et 
indblik i driften af et storkollektiv.

• udveksling af viden og aktivering af egne ressourcer; 
f.eks. ved lugning og indsamling af planten Melder, 
som betragtes som ukrudt i Danmark og som flere af de 
kvindelige deltagere havde stor erfaring med at bruge i 
det kurdiske/tyrkiske køkken i deres hjemlande.

Mange deltagere gav udtryk for, at turene til Svanholm 
havde en positiv indvirkning på deres sundhed og trivsel. 
Den fysiske aktivitet, der var forbundet med markarbejde, 
gåturene på gården og ikke mindst de naturskønne 
områder og den friske luft var meget værdsat. Oplevelsen 
af fleksibilitet i arbejdet og anerkendelse af individuelle 
behov og ressourcer gav deltagerne en oplevelse af at blive  
positivt mødt og værdsat i deres arbejde. 

Evalueringen viste, at mange deltagere i projektperioden:

• oplevede mindre stress, mere energi, større livsglæde, 
mindre social isolation og færre fysiske smerter.

• var mere fysisk aktive end de plejer at være.
• fik synliggjort deres styrker, evner og interesser.
• følte at udelivet og naturomgivelserne motiverede dem 

til at arbejde.
• oplevede nostalgisk glæde, da arbejdet på Svanholm 

mindede dem om landbruget i deres oprindelseslande.

Deltagerlog

Feltnoter

Noter fra ide-workshop

Noter fra evalueringsdokument for 
deltagere

Noter fra evalueringsmøde med beboere 
på Svanholm

Interviews

”jeg kom altid glad hjem, som fra en svømmetur” 
(deltagercitat).

”man bliver frisk af at være udenfor (...) ingen 
hovedpine og træthed” (deltagercitat).



Socialt netværk
Turene til Svanholm bidrog positivt til at opbygge et 
socialt fællesskab blandt kernedeltagerne. Gruppen 
som bestod af otte deltagere opbyggede et ejerskab 
og ansvar for projektet og italesatte sig selv som 
’medlemmer’.  Gruppedannelser baseret på køn og 
sprog forekom i starten, men disse blev langsomt 
mindre udtalte undervejs i forløbet. 

Evalueringen viste at:

• deltagerne opbyggede nye bekendtskaber i 
deltagergruppen fra Tingbjerg.

• sproglige barrierer gav grupperinger blandt 
deltagere, men blev mindre undervejs.

• der kunne opstå uoverensstemmelser mellem 
deltagerne, når de deltog på forskellige vilkår  
(henholdsvis løst og fast tilknyttet).

• kontakt til beboere fra Svanholm primært forekom 
ved undervisning og vejledning i forbindelse 
arbejdet i marken og med dyr og grøntsager, og 
at der ikke blev etableret faste relationer mellem 
Tingbjerg og beboere fra Svanholm.

• både beboere fra Tingbjerg og Svanholm fandt 
deres indbyrdes møde berigende.  

• weekendaktiviteterne på Svanholm tiltrak 
deltagernes familier (ægtefæller og børn) og at 
de udtrykte glæde ved at komme ud af byen i 
fællesskab.

Særlige motivationsfaktorer 
Mælken: Deltagerne var i særlig grad optaget af den 
friske mælk. Udover at mange gerne ville arbejde med 
køerne (hvilket ikke lod sig gøre i særlig stort omfang) 
var der stor interesse for at få mælk med hjem og flere 
gav udtryk for, at det var en primær motivationsfaktor 
for deltagelse, at kunne få frisk mælk med hjem. Flere 
deltagere lavede ost og yoghurt af mælken derhjemme.

Salg af madbrød: Produktion og salg af de tyrkisk/
kurdiske madbrød var en succes. Konceptet blev 
taget godt imod på Svanholm, hvor boden bidrog 
til godsets festivaler. Kvinderne udviste erfaring og 
handlekompetence i organiseringen af boden, og 
den fysiske ’Tingbjerg’ lokalitet i form af bod, bålsted 
og ovn bidrog til at skabe ejerskab og fællesskab for 
deltagerne under festivalen.

Ukrudt: Deltagernes viden om og evne til at bruge 
tilgængelige råvarer var stor. De ydede et konkret 
bidrag i form af viden og erfaring med at udnytte 
ukrudt i madlavning. Deltagerne fik selv et udbytte 
ved at samle ukrudt med hjem til deres madlavning, 
og Svanholm fik et nyt blik på uudnyttede ressourcer, 
som kan være spændende at arbejde videre med både 
kulinarisk og i relation til bæredygtighed.

Bier: Der var et stort engagement i gruppen omkring 
bierne. Enkelte deltagere havde særlig stor interesse 
i at lære om biavl og havde samtidig et ønske om at 
holde bier i Fælleshaven i Tingbjerg.

”Når jeg arbejder i marken, minder det mig 
om min barndom. Alt stressen forsvinder 

når man er i marken” (deltagercitat).
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Kulturmøder og samarbejdsrelationer
Projektet viste et stort potentiale for et land-by-
samarbejde som ramme for en sundhedsfremmende 
indsats, der styrker og aktiverer udsatte borgeres 
ressourcer. 

Projektets kulturmøder mellem land og by var 
berigende, men også udfordrende. Det tog tid at 
afstemme forventninger og etablere tydelige rammer 
for projektets gennemførelse. På den ene side var der 
Svanholms professionelle landbrugsproduktion med 
fokus på effektivitet og indtjening. På den anden side 
var det nødvendigt at tilpasse forhold og arbejdsgange 
til de sociale udviklingsaspekter i projektet; herunder 
hensynet til deltagernes ressourcer og behov.   

Forskellige interesser og reelle muligheder blev tilpasset 
via løbende forventningsafstemning og idéudvikling 
blandt deltagere og samarbejdspartnere (f.eks. omkring 
forventet arbejdsindsats). Hermed blev det tydeligt, 
at medejerskab og involvering hos partnerne (f.eks. de 
forskellige kerneaktører på Svanholm) i alle relevante 
led af planlægning og gennemførelse var afgørende. 
Ligeledes blev vigtigheden af at have et defineret fælles 
formål understreget. 

Svanholmprojektet var ét af de første projekter i TCD, 
og det konkrete samarbejde mellem helhedsplanen, 
SDCC og Svanholm omkring projektets udvikling 
og gennemførelse af projektet har styrket og udviklet 
relationen mellem partnerne. Ligeledes har enheden Job 
og Families specifikke rolle og engagement i projektet 
bidraget til etablering af et tæt samarbejde med denne 
enhed.

”Du plukker urter og går rundt, nu er det jo 
ikke bare sådan et lille frimærke. Du får gået 
rundt og du får masser af frisk luft. Får snuset 
til de forskellige grøntsager og får lært dem at 
kende. Det er enormt godt. Og så synes jeg det 
var dejligt at man kunne sætte sig ned og få 
en pause, drikke en kop kaffe og så bare nyde 
omgivelserne. Nyde de køer, der stod lidt 
længere væk. Jo, det var bare godt. Når man 
kom hjem, var man sådan helt aaah... fordi 
du havde fået renset lungerne og kroppen og 

renset hjernen” (deltagercitat).



Læring Næste skridt:
• Rekruttering og fastholdelse af borgere langt 

fra arbejdsmarkedet: Svanholmprojektet 
rekrutterede hurtigt deltagere i Tingbjerg, inklusive 
beboere med sociale og sundhedsrelaterede 
udfordringer, der udgør en barriere for aktivitet 
og beskæftigelse. En kernegruppe deltog fast 
på alle ture til Svanholm og opbyggede ejerskab 
for projektet. Samarbejdet med Job og Familie 
muliggjorde etablering af småjobs. 

• ”Yd-og-nyd” tilgangen: Konceptet med at 
beboerne blev betalt med råvarer for deres 
arbejde og bidrag virkede motiverende og skabte 
engagement og ejerskab blandt deltagerne.   

• Ligeværdighed: Ligeværdighed og gensidig 
respekt, som blev opbygget via videns- og 
erfaringsudveksling mellem Tingbjergs beboere 
og Svanholms beboere, motiverede og engagerede 
deltagerne; f.eks. i forbindelse med Tingbjerg 
beboernes egen bod med brød på Svanholms 
festivaler.

• Fleksibel deltagelse: Aktiviteternes alsidighed 
og muligheden for deltagelse under hensyntagen 
til individuelle behov og ressourcer var med til at 
skabe et trygt rum for deltagerne, hvor de følte sig 
anerkendt for deres kompetencer og indsats. 

• Pragmatisk borgerinddragelse: Hensynet til 
logistik, sæson, faste arbejdsgange og rytmer 
i Svanholms landbrugsvirksomhed betød, at 
beboerne reelt havde begrænset indflydelse 
på program og aktiviteter. Til gengæld blev 
inddragelsen styrket enkelte gange (f.eks. i en 
workshop om vin som blev konverteret til at 
handle om vinblade og madlavning) og ved 
beboernes egne initiativer (f.eks. etablering af en 
bod med borek til festivaler og erhvervelse af ovn).

• Partnerskab og samarbejde: Svanholmprojektet 
var ér af de første projekter i TCD  og det konkrete 
samarbejde mellem helhedsplanen, SDCC og 
Svanholm omkring udvikling og gennemførelse af 
projektet har styrket og udviklet relationen mellem 
partnerne. Disse relationer har skabt fundament 
og drivkraft for udvikling og gennemførelse af 
efterfølgende indsatser i TCD.  
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Efter projektets afslutning er samarbejdet mellem 
Tingbjerg og Svanholm fortsat med gensidige besøg 
og bidrag fra Svanholm til øvrige projekter under 
TCD. Derudover er der opstået flere selvorganiserede 
grønne fællesskaber i Tingbjerg.

Konkret er følgende initiativer under udvikling:

• Biavl og en lokal biavlerforening er under 
etablering i Fælleshaven i Tingbjerg.

• Der er etableret en haveforening, en hønsegruppe 
og en fællesbed-gruppe i Fælleshaven.

• En beboergruppe har taget initiativ til at etablere 
foreningen ’Mors Varme Hænder’ som sælger 
mad i kulturhusets cafe i Tingbjerg.

• I samarbejde med HRS etableres løbende 
uddannelsesforløb og arrangementer på Svanholm 
for kokkeelever og beboere i Tingbjerg.



Supersetting-tilgangen

Supersetting-tilgangen er  en indsatsstrategi 
til at udvikle og gennemføre bæredygtige 
sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, 
som er tilpasset hverdagslivet og de 
muligheder og udfordringer som findes lokalt. 
 
Tilgangen er principbaseret og fordrer, at 
aktører og borgergrupper handler koordineret, 
integreret og samskabende i forskellige arenaer 
for at mobilisere lokalsamfundets ressourcer.

Fem principper fungerer som de overordnede 
retningslinjer for udvikling og implementering 
af alle interventionskomponenter:

Integration

Deltagelse

Empowerment

Kontekst

Viden

Kontakt:

www.tingbjergchangingdiabetes.dk

Læs mere om Svanholmprojektet og Tingbjerg Changing 
Diabetes på:


