
Föreningsträff i Rosendals trädgård 22 maj 

 

 
 

Det blev tyvärr ingen båttur i år, men vi planerar en till slutet av september och återkommer snart 

med datum. Däremot blev det en träff på Rosendals Trädgård den 22 maj. Ett femtontal 

föreningsmedlemmar hittade fram och bänkade sig under äppelträden och fick höra Tin-Tin 

Jersild, verksamhetsansvarig på Rosendals Trädgård och utbildad trädgårdsmästare, berätta om 

verksamheten och lite framtidsplaner. Tin-Tin är verkligt inspirerande och talar varmt om stiftelsens 

uppdrag att bedriva en biodynamisk odling och att sprida kunskap  och intresse om trädgårdskonsten 

till en bred allmänhet. Genom sinnliga upplevelser vill stiftelsen också inspirera till hållbar och 

samtidigt njutningsfull livsföring. Hon inte bara talar om detta utan gör det också.  
 

Trädgården, som drivs efter biodynamiska odlingsprinciper där kretsloppstanken är i fokus startar nu 

ett projekt kallat "2000 kvm". Om all jordens jordbruksmark skulle delas lika mellan jordens alla 

invånare så skulle vi var och en få just 2.000 kvm för egen matförsörjning. Projektet är baserat på 

forskning och går ut på att visa hur vi människor kan odla och leva på endast 2.000 kvm odlad mark, 

istället för de 4.000 – 8.000 som är regeln i ”utvecklade” länder – samtidigt som det görs inom de 



gränser som planeten och Östersjön tål. Då ingår inte bara vegetariska livsmedel utan också en viss 

andel kött, men bara så mycket som är förenligt med en balanserad ekologisk kretsloppsodling. ”Det 

är begränsningen som ger oss den kreativa utmaningen både gällande odling och matlagning. Förstås 

ska all den mat vi lagar vara både hållbart producerad, näringsriktig för kroppen och njutningsfull att 

äta!”, säger Tin-Tin.  

 

Rosendals Trädgård driver också sedan 7 år tillbaka en pedagogisk verksamhet för barn kallad Lek 

Odla Väx! Under ett helt kalenderår får förskolebarn från framför allt Rinkeby–

Kista stadsdelsnämnd lära sig om kretslopp och odling genom att gräva, så, vattna, skörda, äta och 

kompostera. Barnen lär sig t.o.m. att älska daggmaskarna de finner komposten och den bördiga 

jorden under resans gång. Hittills har över 1.500 barn genomgått programmet.  
De första åren finansierades barnverksamheten av Allmänna Arvsfonden, men nu är den en 

integrerad del av stiftelsens verksamhet. Trädgården i övrigt är helt självfinansierad genom de 

intäkter platsen genererar. Allt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Stiftelsen är med andra 

ord ett kretslopp rent ekonomiskt. 

  

Magnus Andersson, slottsfogde och chef för Djurgårdsförvaltningen, berättade sedan om planerna 

på Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnskanalen, från Sjöhistoriska till Rosendals slott, där en 

gång Karl XIV Johans pontonbro låg en gång, och den planerade upprustningen av den tidigare 

lustparken i området runt Rosendal. 

  
Därtill hann vi både fika och sjunga litet allsång! Allt i den skönaste av majkvällar. 

  

Richard Murray 

 


