
hagen
et steinkast unna skrik og skrål på gröna lund 

og høylytt allsang på skansen ligger  
stockholms best bevarte hemmelighet. kall  

den gjerne edens hage. 
tekst Emma Th. hansEn Foto annE ElisabETh næss

DET knasEr i den striglede grusen idet vi nærmer oss 
 Rosendal Trädgård en grytidlig morgen rundt midtsommer. 
Klokken er syv og røyken stiger fra skorsteinen i det gule tre
huset, mens sola fjerner dugg fra eplekartene i hagen og får 
tomatene i drivhuset til å rødme. Syklene hviler langs gjerdet 
og på bakerirampa med melete forkle står hun og venter på oss. 

– Velkomna! Vad trevligt! 
Et oppriktig smil, et vennlig håndtrykk, et blomstrende navn. 

Linnéa Lindqvist er sjefsbaker på Rosendals berømte bakeri og 
oppkalt etter den hvite blomsten som Carl von Linné en gang på 
1700tallet betraktet som sin egen. Naturforskeren fikk aldri opp
leve kong Karl Johans frodige hage, kong Oscar 1s rosa oransjeri 
eller da dronning Josefina promenerte med parasoll blant peo
nene, den gang Rosendal Trädgård var forbeholdt de kongelige.  
I dag er derimot den frodige hagen ytterst på øya Djurgården et 
sted der stockholmere fra alle samfunnslag drar til for å «fika» 
ferskt rugbrød og kanelbullar fra det vedovnsfyrte bakeriet. 

Det lukter bjørk og kanel, hylleblomst og sitron med et hint av 
rabarbra når vi beveger oss inn gjennom bakdøren til bakeriet.

– Vi ligger litt på etterskudd i dag, forklarer Linnéa med et smil, 
men virker på ingen måte stresset av at noen har stengt spjeldet i 
løpet av nattet og at glørne har sluknet i bakerovnen. Katastrofe, 
sett utenfra, for vanligvis fyres det gjennom hele natten for at man 
på morgenkvisten skal kunne steke brød på ettervarmen. Nå har 
de fyrt opp på nytt, og så er det bare å vente. Og Per med spjeldet 
er for lengst tilgitt, selv om han nå er forvist til kakebordet 
sammen med Carl, der kokosmakronene lunker og egg til 
 kladdkake knekkes.

– Her er det først og fremst deigen som styrer og ikke klokken, 
forklarer Linnéa. – Vi har ingen fast leveringstid. Hvis brødet må 
hvile, så får det hvile. Vi kjenner, lukter og analyserer deigen. 
Været og melet styrer. 

   Og vedfyringen.
    Varmen slår mot oss og melet flyr over bakstefjøla mens 

Helena veier leivene. 800 gram store og 400 gram små brød 
brettes for hånd og legges klar på bordet før den lange steke
spaden etter hvert skal føre dem videre inn i ovnen. Oljen glinser 
på toppen av deigen, som en slags sololje som beskytter mot brent 
skorpe.

– Se litt glade og takknemlige ut! spøker Linnéa og får Helena og 
Maria til å le. Latteren er ekte, slik alt på Rosendal Trädgård er. 
Her jukser man verken med de økologiske ingrediensene eller den 
langsomme bakeprosessen. Tålmodighet er en fordel. Kropps
arbeid pålagt. For skal man jobbe her, så må man kunne stable 
ved.

hEl vED
– Veden blir levert som stokker og så kapper, kløyver og stabler vi 
for hånd. Alt gjøres i Trädgården. 

Linnea peker mot vedstabelen ved innkjørselen. 60 kubikk med 
bjørkeved er akkurat blitt levert. Det er nok til et halvt års forbruk. 
Veden stables og tørkes i seks måneder nede ved hekken, så to 
uker ute på rampa og ytterligere to uker innendørs bak vedovnen. 
Dette tar tid, men Linnéa er opptatt av å bevisstgjøre folk som 
kommer til Trädgården om at den langsomme prosessen er en 
verdi i seg selv.

bakeriet på rosendal 
trädgård i stockholm

hemmeligeden
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–  Da jeg sto og stablet ved her sist, kom jeg i snakk med mange 
mennesker. Når folk da kjøper et brød, så forstår de hvor mye 
jobb og tanker som ligger bak. Det er fint å vite opprinnelsen til alt 
vi baker med. Også hvor veden kommer fra.

Bakeriet forsøker å samarbeide med småprodusenter, og kjøper 
mel fra Warbrod Kvärn og Råberga Kvärn. 

– Vi kommuniserer direkte med leverandørene og kan be dem 
om å få kornet kvernet på en spesiell måte. Det er varierende og 
levende. Og næringsrikt.

For korn er ikke bare korn for Linnea, Helena, Maria, Per og 
Carl i bakeriet. Det er lidenskap og kunnskap.

– Mens et konvensjonelt hvetemel har et kornaks på en halv 
meter og et like langt rotsystem, så har gamle kornsorter et aks på 
to meter med tilsvarende rotsystem. Dermed er det også mer 
næringsrikt. Det er heller ikke sprøytet og man bruker jorden på 
en måte slik at den tas vare på til neste generasjon. Jeg syns det er 
viktig at Rosendal får være med på å verne om miljøet.

Linnéa tror folk blir mer og mer opptatt av økologisk dyrkede 
matvarer.

– I dagligvarebutikkene er man nå oftere utsolgt for bananer og 
egg fra frittgående høns, som igjen fører til at butikkene tar inn 
mer. 

Folk flest kan påvirke og hun sprer gjerne budskapet om 
 økologisk brødbaking og korndyrking til hele verden. 

– Vi har hatt besøk av BBC India og jeg skypet senest i forrige 
uke med en avis fra Boston. Nederlandske og finske reportere har 
også vært innom.

Av og til drar de også selv ut i verden for å misjonere.
– Vi har hatt utveksling med Åpent bakeri i Ullevål hageby, en 

gutt kom hit, to tjeier dro dit, skyter Helena inn. – De fikk med seg 
en oppskrift på rugbrødsurdeig, men jeg vet ikke om de benytter 
den.

Før samtalen dreier inn på surdeigens muligheter og kladd
kakens utbredelse, får vi en omvisning i det aller helligste: Hagen. 

bErgmans markjorDbær
Vi passerer krukkene med rabarbra, urtehagen og drivhusene 
med den berømte kaféen, de søte tomatene og et chambre 
 separée for spesielle anledninger. Pompongene henger fortsatt i 
taket etter at brudepar hver eneste helg i sommersesongen velger 
Rosendal Trädgård som kulisse for et av livets mest høytidelige 
øyeblikk. Trolig har brudeparet svermet litt i rosehagen på 
 forhånd og vandret langs lavendelkledde grøftekanter før de har 
endt opp i eplehagen der 160 år gamle epletrær blomstrer og 
etter hvert gir saftig eplekake litt utpå høsten. Noen steder kan 
man også gå seg vill – med vilje.

– Jeg vil vise dere «Smultronstället», sier Linnea og smiler lurt.
Før vi forsvinner gjennom en åpning i hekken og inn i et 

 hemmelig hjørne av hagen, leser vi på plakaten: «Et «smultron
ställe» (markjordbærsted) er noe høyst personlig som man kan 
finne i den mest uventede glenne. Et godt «smultronställe» 
 fortsetter å leve i hjertet og minnet, men holdes hemmelig for alle 
andre enn dem vi holder mest kjær.» 

Vi røper selvsagt ikke hva vi opplevde i denne hemmelige delen 
av hagen, men at stedet er oppkalt etter en film av Ingmar 
 Bergman, der barndomsminner spiller en rolle.

Når vi nærmer oss frokosten som står oppstilt på et bord midt  
i eplehagen, er det som å tre rett inn i en scene av Fanny og 
 Alexander. Her er langbordet dekket for alle som arbeider ved 
Rosendal. Brødet deles, begeret er fylt med hylleblomstsaft og 
leverposteien smøres tykt på. En hellig morgenstund og helt 
sikkert ikke det siste måltidet som inntas i det grønne – verken for 
stab eller besøkende. Hagen er åpen for damer med hatt fra finere 
strøk i Stockholm, unge par med interesse for surdeig, barne
familier som mumser kardemommeboller, livsbejaende  venninner 
og middelaldrende par med interesse for botanikk. Generasjoner 
og klasser forenes over kaker og kaffe.

– Dette er en plass for alle. Her er det ingen inngangsbillett og 
man kan komme og bare lese en bok, selv om vi oppfordrer folk 
til å holde Trädgården i live ved å kjøpe et brød eller en kake. 

langsom bakEProsEss: Det ligger mye 
arbeid bak et brød fra Rosendal Trädgård. 
Veden til den vedfyrte bakerovnen kløyves og 
stables egenhendig og lagres i flere måneder 
før den kan brukes. Sjefsbaker Linnéa (t.v.)  
og baker Helena liker det sånn.

88 89n  6º bakemag.no

reise ★ Rosendal Trädgård i Stockholm



Pengene går tilbake til Trädgården, som drives av en stiftelse.  
Det føles idealistisk at man ikke tjener millioner av penger, men at 
man i stedet inspirerer andre til en livsstil og en annen måte å leve 
på. 

Linnéa, som tidligere har arbeidet på en travel restaurant og 
ved et samlebåndsbakeri inne i Stockholm sentrum, har tatt tiden 
tilbake. I fem år har hun syklet ut til jobben hver eneste dag i 
sommersesongen for å stable, fyre, bake, smake og forberedre det 
daglige brød. Det kjennes på smaken når Linnéa lar surdeigen få 
leve sitt eget liv.

surDEig og småkakEr
– Vi baker mye surdeigsbrød. Vi setter deigen på morgenen, 
blander den på ettermiddagen, før den settes til kjøling og hviler 
natten over, forklarer Linnéa. 

Vi er tilbake på rampa igjen og setter tennene i nybakt brød.
– Deigen hviler deretter i romtemperatur før brødene formes og 

hviler enda en stund før de stekes i 40-50 minutter.  
Linnéa holder varsomt brødskiven i hånden og peker og 

 forklarer hvilke korn de har tilsatt denne dagen. 
– Vi jobber på en grunndeig, men så utvikler vi den ved å tilsette 

ulike frø, frukt og nøtter. Jeg vil at det skal synes at vi gjør ting for 

hånd og varierer, fortsetter hun engasjert. 
Hun syns det er viktig å ta vare på kundenes oppmerksomhet, 

slik at de vet at det er en baker av kjøtt og blod som står bak. 
– Man føder hele tiden fram nye ideer og står aldri stille. På den 

måten beholder man også lidenskapen og kjærligheten til det man 
gjør.

Mens vi spiser og snakker om durumbrød, ölandshvetebrød, 
kladdkake og kardemommebollene som enkelte kommer helt fra 
Boston for å smake på, trylles mormors småkaker plutselig fram; 
snittkake med mandel, sitron og hylleblomst og hallongrotta, en 
svensk klassiker av mørdeig og bringebærsyltetøy. Den perfekte 
balansen mellom det søte og syrlige får småkakene til å bli noe 
mer enn tørre, uinteressante kjeks man finner igjen i kakeboksen 
på nyåret.

– Vi baker på ingredienser i sesong fra Trädgården; hylleblomst, 
roser, ringblomster, lavendel, rabarbra, epler og pærer på høsten, 
smiler Linnéa, før hun raust fyller en papirpose med brød, 
knekke brød og kaker til flyturen vår hjem.

Vi smaker med alle sanser på sommeren i Rosendal Trädgård 
før vi takker for oss. Ikke en smule blir igjen til trosten som setter 
seg på tomme tallerkener og tigger. ★

knekkebrød
Tynne, sprø knekkebrød. 
Man kan godt tilsette 
ønskede frø eller krydder 
hvis man har lyst, som for 
eksempel sesam, solsikke 
eller linfrø, anis, fennikel 
og karve.

Fordeig
4 dl lunken/romtem-
perert melk
20 g honning
15 g gjær
250 g fint rugmel
80 g fullkornsmel av 
spelt (i tillegg ca 200 
g til utkjevlingen)
10 g moden surdeig 
(se oppskrift på  
bakemag.no)

varm opp melken til cirka 
38 grader sammen med 
honningen. hell deretter 
melkeblandingen over 
resten av ingrediensene 
og bland alt sammen for 
hånd med en ballongvisp. 
la hvile i cirka 1 time til 
overflaten har begynt å 
slå sprekker og deigen 
har est. 

deig
200 g hvetemel
15 g havsalt

tilsett hvetemel og hav
salt i fordeigen og bland 
alt i ti minutter til deigen 
er smidig. del i to like 
store deler og rull dem 
runde. kjevle deigen tynt 
i rikelig med fullkornsmel 
av spelt. legg knekke
brødene på brett midt i 
ovnen med en inngangs
temperatur på 250  
grader. senk deretter 
temperaturen til 220 
grader. sprut gjerne litt 
vann inn langs sidene i 
ovnen. etter ti minutter 
senkes temperaturen 
ytterligere til 180 grader. 
stek videre i cirka fem 
minutter til knekkebrødet 
får en gyllenbrun farge og 
har et hard overflate. 
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rosEnDal TräDgårD
Trädgården ligger ytterst på Djurgården, og er en bydel og park i østre del av Stockholm, der både Vasamuseet, tivoliet Gröna Lund 
og Skansen med sin legendariske sangscene holder til. Lei en sykkel og du kan «fika» i hagen etter 10 minutters tråkking fra 
 sentrum eller man kan ta sporvogn 7, Djurgårdslinjen, fra Norrmalmstorg midt i byen. I Rosendal Trädgård, som på 1800-tallet blant 
annet tilhørte kong Karl Johan, dyrker man økologisk frukt og grønnsaker, og her finner du også en egen rosehage. I tillegg til 
vedfyrt bakeri og velfylt butikk, kan man spise lunsj i kaféen og kjøpe planter fra  drivhusene. Det er gratis å komme inn i parken og 
alle inntekter går tilbake til Trädgården, som i dag drives av en stiftelse.
Les mer på www.rosendalstradgard.se



linnéas brøDbakETiPs
★ Man må sørge for å bake med et godt mel som 

er ferskt og gjerne fra en familiedrevet korn-
produsent som trenger å holde sin virksomhet 
i live.

★ Man må forstå seg på surdeigen sin, det er 
ikke en komplisert prosess, men den tar tid.

★ Man må ikke stresse. 
★ Tenk sesong!
★ Tenk lokalt og kortreist.

kokosmakroner med 
sitron og hylleblomst
Dette er en enkel og rask kake som man kan variere 
etter sesong og hva man selv liker. Bytter du ut sitron -
mar meladen med appelsinmarmelade, kan det også 
være godt å tilsette sjokoladebiter i ønsket mengde.

240 g smeltet, avkjølt smør
520 g sukker
8 egg (480 g)
280 g sitronmarmelade  
(eller annen sitrus marmelade,  
for eksempel appelsin eller  grapefrukt)
1 kg kokosmasse
40 g tørket og renset hylleblomst 
10 g salt

visp egg og sukker hvitt og luftig. bland i resten og la 
deigen svelle i cirka 1 time. Form deretter topper etter 
ønsket størrelse. stek midt i ovnen på 180 grader 
i 1520 minutter.

hallongrottor
(bringebærkaker)

Hallongrottor er en svensk klassiker på kakebordet. 
Det går fint an å bytte ut bringebær med for eksempel 
 rabarbra- og stikkelsbærsyltetøy. 

300 g kaldt smør
130 g sukker
435 g hvetemel
6 g bakepulver
15 g vaniljesukker
Ca 100-150 g bringebærsyltetøy 
(enklest i sprøytepose)

bland sammen alt utenom syltetøyet til deigen er smidig 
å arbeide med. ikke overarbeid den, for da flyter kakene 
utover. Form deigen til avlange ruller og del opp deigen 
i like store kakebiter som settes på et stekebrett med cirka 
2 centimeters mellomrom. trykk ut en grop i hver kake. 
sprøyt syltetøy i hver grop. stek midt i ovnen på 180 grader 
i cirka 20 minutter.

råger Mår
(rugmelsbrød)

Et saftig, grovt og hold-
bart brød. Skjæres i tynne 
skiver med godt smør og 
nytes med vellagret ost 
som cheddar. Volià, en 
perfekt brødskive!

dag 1 (på ettermiddagen)
200 g grovt rugmel
3 dl vann, lunkent
15 g surdeig (se opp-
skrift på bakemag.no)

bland alt sammen, bruk en 
visp for å få bort klumper. 
velg en bolle med god 
plass til at deigen kan ese. 
dekk med plast eller lokk 
og sett på et ganske varmt 
og lunt sted. 

dag 2 (på morgenen/
formiddagen)
200 g fint rugmel
100 g siktet spelt
10 g havsalt
5 g gjær
1 1/2 dl vann, lunkent

alt blandes sammen med 
deigen fra dagen før, på 
lav hastighet i en kjøkken
maskin i cirka 15 minutter. 
deigen inneholder så mye 
rugmel at den kommer 
aldri til å utvikle gluten. 
sjekk at deigen er godt 
blandet og la den hvile i 
cirka 25 minutter. hell 
deigen opp i en stor form 
eller to mindre. til 
sammen er det cirka 1 kilo 
deig. strø over med grovt 
rugmel. la deigen hvile i 
cirka 1 1/2 time til den har 
est og overflaten har 
begynt å sprekke litt. sett 
inn brødene midt i ovnen 
på 250280 grader og 
senk temperaturen til 230 
med det samme du setter 
dem inn. sprut gjerne litt 
vann inn i ovnen i begyn
nelsen. det gir en sprøere 
skorpe. stek i cirka 12 
timer, avhengig av om du 
har laget ett eller to små 
brød. er du usikker på om 
brødet er ferdig, kan du 
kontrollere temperaturen i 
midten av brødet. er det 
ferdig, så skal tempera
turen være 9698 grader. 
spises med fordel dagen 
etter, siden brødet kan 
være veldig fuktig og 
trenger å sette seg litt.
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