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Formanden har ordet
Kære medlemmer

I har sikkert bemærket, at kun formanden har skrevet 
på denne side i de seneste tre RosenNyt. Det skyldes at 
formanden har fungeret som redaktør. Det har været en 
lærerig og fascinerende opgave og det har været en sand 
fornøjelse at arbejde sammen med Annemette, vores 
inspirerende og talentfulde grafiker. Hun får enhver til 
at vokse med opgaven. For mig bliver dette det sidste 
RosenNyt som redaktør og som Jeres formand. 

Snart 11 år er gået, siden den tidligere formand Peter 
Jordt bad mig, med dags varsel, om at stille op som ny 
formand for Det Danske Rosenselskab. Det har været 
særdeles begivenhedsrige år og en fantastisk rejse. Jeg er 
dybt taknemmelig for, at det meste er lykkedes, herunder 
at vi vandt en rosernes verdenskongres til Danmark med 
Det Danske Rosenselskab (DRS) som arrangør.

Rosenselskabet har været begunstiget med begavede ild-
sjæle, mange med en særlig evne for en stabil og trofast 
indsats år efter år. Deres utrættelige engagement i besty-
relsen og rosenkredse, har været med til at fastholde 
medlemmer med arrangementer, og især ved at udgive 
et flot RosenNyt.

Æresmedlem Torben Sander har været aktivt med i DRS 
ledelse i 30 år. De første 15 år som kasserer og admini- 
strator sammen med tidligere formand Peter Jordt. 
Mindst en gang om ugen tog Torben fra sit hjem i Skan-
derborg til Rårup, Juelsminde til økonomi-møde med  
Peter Jordt. I alle årene har Torben udfyldt en plads i 
Rosenselskabets bestyrelse – heraf en del år som næst-
formand. De sidste 10 år har Torben været redaktør af 
kalender og aktiviteter i RosenNyt. Alle kredslederne 
får en venlig påmindelse med tilbud om hjælp fra Torben 
omkring deadline til RosenNyt. Torben har udarbejdet 
et register over alle artikler og rosenbilleder i samtlige 

RosenNyt fra nr. 1 i 1988 frem til 2018. Se under Rosen-
Nyt på vores hjemmeside. Han har også oversat 112 rosen-
relaterede artikler fra tysk, engelsk, svensk og norsk. 34 af 
dem har været bragt i RosenNyt.

Sammen har vi deltaget i alle 45 bestyrelsesmøder for-
uden 11 årsmøder og generalforsamlinger siden marts 
2009. Vi ser begge frem til at nye kræfter overtager 
stafetten.

Verdenskongressen i 2018 var en enorm opgave med 25 
WRC2018 møder. Mange foregik i min vinterhave i årene 
op til. Dertil kom et utal af møder med Slots- og Kul-
turstyrelsen om leje af plænerne på fortidsmindet Rosen-
borg Slot til rosenudstilling. Møder med Københavns 
Rådhus om lån af Rådhushallen til åbningsceremoni og 
udstilling om roser i kunst og kultur – med Park og Vej 
om Valbyparkens Rosenhave til jubilæumsfest for WFRS 
og DRS, for blot at nævne nogle. Det hele kulminerede i 
en rosernes verdenskongres i tre uger fra den 20. juni til 
den 12. juli. Det blev en gigantisk succes. De mange tak-
kebreve fra hele verden er vidnesbyrd herom.

Jeg havde lovet min kære mand Peter at stoppe som for-
mand efter WRC2018, og vi så begge frem til at få mere 
tid til hinanden. Til min store sorg stoppede Peters hjerte 
10. februar i år.
Der var endnu ikke fundet en afløser for mig som for-
mand, og kraftigt opfordret, tog jeg igen imod valg, men 
kun for det år, som snart rinder ud.

Hjertelig tak for årene i rosernes selskab. I ønskes alle en 
Glædelig Jul og fredeligt Nytår.

Inger Schierning
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med Roses Forever og 30-års jubilæet

Langt de fleste rosenforædlere i dag er 3., 4., 5. eller 
6. generation i et rosendynasti, hvor generationer før 
dem har gjort de værdifulde, men ofte dyrekøbte er-
faringer, som videregives i vuggegave til næste genera-
tion. “at fødes med en sølvske i munden” det udtryk kender 
vi alle. Sådan var det ikke for Rosa og Harley Eskelund. 

Tekst: Inger Schierning · Foto: Rosa Eskelund og Harley Eskelund

Tillykke til 
Rosa og Harley

De begyndte helt fra bunden, Rosa som gartner og 
Harley som maskintekniker. Deres parløb er en ene-
stående og eventyrlig succeshistorie. Torben Thim 
skrev ROSA – forædleren i 2016. RosenNyt har fået 
tilladelse til at bringe brudstykker og billeder fra 
bogen, som kan nydes på de følgende sider. 
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1988. Det unge par Rosa og Harley i deres nyetablerede
Gartneriet Rosa midt i tusindvis af miniroser klar til salg.
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Forord fra bogen

”I antikkens Grækenland stillede en elev af den græske 
tænker Epikur en gang spørgsmålet: “Hvad er skønhed”? 
Epikur skulle have svaret: “Rejs dig og gå ud i haven. Der 
ser du en rose, den er svaret på dit spørgsmål”. Stiller jeg 
samme spørgsmål mere end 2000 år senere til Rosa 
Eskelund, svarer hun: “Det kan da ikke være så svært”! 
Mens hun skærer en rose af, som hun rækker henimod 
mig.
Denne bog er en historie om en gartner, hendes liv 
og forretning. Om hendes roser og livet bag roserne. 
Jeg påstår med vilje ikke, at hendes liv er “en dans på 
roser”. Det ville være for banalt og arrogant over for 
virkeligheden. 
Jeg har lært Rosa og hendes mand Harley at kende 
og lært hvor mange kræfter, hvor meget tid og tro 
på sig selv, der skal lægges i dagligdagen, før der kvit-
teres med en buket smukke roser. Men når det sker, så 
går roserne også verden rundt til alle avlerne, butik-

kerne og til kunderne der glædes over at bringe en 
rose hjem til stuen, spisebordet, altanen, eller med 
til værtindens have. Krydsede man en filosof med en 
rose, blev der sikkert skabt et væsen, med netop de 
egenskaber som kendetegner Rosa. Hun tænker, øn-
sker og oplever hele tiden. Løsriver sig og kommer 
tilbage – fører højt talende dialog med sig selv– gerne 
med en tilhører som inspiration. Hun vil skæbnen, 
men samtidig vil hun gerne regulere den. 
På en eller anden måde finder hun vej gennem 
tilværelsens indretninger, iværksætteri, slid og slæb 
for ambitionerne, så alle hendes ønsker, tanker og 
længsler springer ud som roser.
Rosa er frygtløs og samtidig bange for ulve, for at flyve 
og klatre i træer. Men hun stiler højt og jeg er sikker 
på, at en dag vil det lykkes hende at skabe det, som 
hidtil har været umuligt: en himmelblå rose.

Tekst: Torben Thim · Foto: Rosa Eskelund, Harley Eskelund og Torben Thim
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Rosa Eskelund
og Harley
Eskelund på
roseneventyr

‘She loves you’

‘Fru Nørby’

‘Jim the viking’‘Friheden’
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Fiskervænget i Dyreborg. Et lille hemmeligt strøg 
med istandsatte, gamle fiskerhuse. Små boliger til to 
eller fire moderne mennesker der gerne bor i luft og 
lys og kan nå at tænke tanker. 

Rosa er stået op. Gennem en dampen fra teen, som 
står urørt på morgenbordet, fylder lyset fra havet hen-
des grønne øjne. Smuglerøen Bjørnø ligger sortbrun i 
disen, som ånder i solopgangens luftigsprøde vermil-
lion og koboltblå. Mellem øen og Rosas strand har en 
fuldrigger kastet anker. Det er som om den samlede 
danske nationale poesi og malerkunst er koncentreret 
her lige uden for vinduet.

Det skaber billeder i Rosa. Billeder af roser. Af de 
endnu ikke parrede forældre, der skal forvandle sig 
til en sværm af rosenhoveder i duft og farver. Grønt 
og sundt løv. Fremtidens roser. Rosas passion raser i 
hendes krop. De skal ordnes og forenes i en drift af 
elementer. Farver, former og bevægelighed. Hendes 
ubevidste koger. Hun drømmer den nye sundeste, 
stærkeste og smukkeste rose. “Har jeg drømt den og 
jeg ønsker den, bliver den til virkelighed”! Smiler hun. 

Man skal ikke lade sig narre når Rosa udefra virker 
ganske rolig, som om ingenting er hændt, så buldrer 
det allermest i hendes indre. Sjælen er på redskabsøv-
else. Det er et drama der skal hænge sammen. Fra øn-
sket, til den skabte rose som senere vil pryde bordet 
eller haven hos en malaysisk, italiensk, canadisk, norsk 
eller japansk familie. En rose fra Rosa.

Det hårde arbejde lønner sig. Ønskerne skal opfyldes 
og få måneder efter såning står Rosa i et hav af blom-

Den rosenfingrede 
dagning

Uddrag fra bogen

Tekst: Torben Thim · Foto: Rosa Eskelund, Harley Eskelund og Torben Thim

Med favnen fuld. Rosa udstråler en smittende og vidunderlig 
glæde over sine rosenbørn. Foto: Mogens Skou

Fuldrigger for anker mellem Rosas strand, hvor svanerne 
lander om efteråret, og smuglerøen Bjørnø
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strende frøplanter og hendes selektive evner eksplo-
derer. Hendes valg og ønsker holder hende på sporet. 
Rosen skal syne og syde i alle sanser. Rosen er hendes 
passion, Hun bliver selv en rose. Hun er Rosa.

En biografi skrevet om et spændende menneske kan 
aldrig blive hel og endegyldig. Jeg vil fortælle om det 
hun mestrer. Om at hun går naturen i bedene – hvor 
hun kommer fra og hvem hun er. Billeder på hendes 
dåd og hvad hun skaber af forestillinger i mit, forfat-
terens, hoved.) gennemstreget tekst kan måske ude-
lades!

Det er også en historie om et følsomt menneske der 
langsomt har lært at tro på sig selv og følge sin in-
tuition. Med nedarvede gener er hun med undren og 
et uudgrundeligt smil spadseret igennem det givne 
miljø. Ganske som i H. C. Andersens fortælling: “Den 
Grimme Ælling”. Er det så ikke mageløst, muligvis er 
det spin, men det fortælles at digteren netop skulle 
have færdiggjort dette eventyr på stranden lige neden-

for hovedpersonens hus! H. C. Andersen siges at have 
været den første turist i Dyreborg og tilmed boede 
digteren under sine besøg til den smukke lokalitet på 
Dyreborg Sommerhotel, et hus tæt på min hovedper-
sons nuværende hjem. Som et tegn, fra hvem ved hvor 
fra, besøger over 100 svaner stranden hvert år om ef-
teråret på vores hovedpersons fødselsdag. Jeg tror ikke 
jeg fornærmer Rosa ved at hævde at det overnaturlige 
for hende føles naturligt.

Rosa er bange for ulve og højder. Hun tror på mirak-
ler. At ånd kan “beame” og flytte på ting og skabninger. 
Rosa er sikker på, at ønsker kan materialisere sig. At 
gud gemmer sig i alting. I blomster og kompostbun-
ker. I dyr og fugle. I hele universet. Hun ved godt at 
botanikeren Carl von Linné i 1700-tallet skabte orden 
i Vorherres kaos ved at klassificere planter og skab-
ninger og at hun – Rosa – udnytter ånden i naturen 
til at skabe nyt kaos, bryde klasserne op og skabe hy-
brider, sorter, kulturplanter til glæde for tusinder af 
mennesker kloden rundt.

Rosa her sammen med Luc Van Esser der netop har fået plantet 1500 stk. ‘I am Grateful’ ud i den nyanlagte slotspark i Monfort i 
Limburg i Holland
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T.v. Denne fantastiske rose er en pragtfuld snitrose, men er 
i al sin skønhed faktisk et misfoster. Den kan ikke bruges til 
krydsning. Det hænder en gang i mellem at rosens blomster 
viser en form for prolifi kation, det vil sige at en ekstra rose 
vokser igennem blomsterhovedet. Her de grønne knopper
fra nye roser der gerne vil udfolde sig. De har fortrængt 
en masse små kronblade og støvdragere og støvfang er 
presset helt ud mod indersiden af den oprindelige blomsts 
kronblade.

Baden-Baden 2015. Et vidunderligt øjeblik
hvor Rosa spontant udtrykker sin glæde

over guldmedaljen til Plant’n’Relax -
 rosen‘I am Grateful’ og udbryder “I am 

Grateful”! Til venstre for Rosa står 
Baden-Badens stadsgartner Marcus

Brunsing og til højre står Baden-Badens
Overborgmester Margret Mergen

“Når jeg spørger Rosa om, hvorfor hun forædler roser 
så kommer det meget prompte: “Passion” … Og lidt 
efter en udredning om skabertrang og fornyelse. Sigte 
mod det umulige og skabe glæde. Men …
Så er det jo også noget forretning. Der har jeg gudskelov Har-
ley. Skulle jeg skabe samtidigt med at sætte priser, bogføre og 
udforme licenskontrakter med avlere, ville min passion blive 
et åg i stedet for en glæde.
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Så er alle de nye roser sat på testbede i nord og i syd og allevegne. Ligegyldigt om det regner, sner eller solen bringer tørke, så 
skal de afprøves i forskellige klimaer verden over, så Rosa kun sender de allerbedste roser på markedet. Det er vigtigt at danne sig 
et helhedsindtryk af rosens egenskaber. Hvad der skal vurderes er vækstformen, løvet og dets modstandskraft over for sygdomme, 
blomstens form, farven og blomstringssæson – har rosen duft og denne udefinerbare tiltrækningskraft, der kan gøre den til en 
stjerne. Efter at Rosa har testet sine roser hjemme så sendes de bedste af dem til de forskellige afprøvningsmarker rundt om i ver-
den, eller til parker som i Tyskland, den Haag i Holland og mange flere. Slår rosen til, præmieres og navngives den, så bliver den 
patenteret og registreret og dermed har forædleren alle rettigheder til rosen og kan hermed udbyde den til avlere over hele jorden.

Ved det store nye Rosenmuseum i Bejing, Kina har de allerede 
plantet ‘Greenland Forever’ ud  inden rosen faktisk er kommet til 
landet. Foto: Inger Schierning

‘Prins Henrik’
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‘Pinocchio’ er et navn i en serie af Verdens mindste roser.
Japanerne elsker disse mini-mini’er og har fået “license to 
grow”

For knapt femtusind år siden plantede urtegårdsmænd
de første roser i Kinas haver. De fandt roserne i deres 
egen egn, omplantede dem, passede og plejede dem. 
Hermed var “forædlingen” sat i gang. Men hvad er 
forædling af planter?
Mange af de tidlige gartnere var både lærde, havde
grønne fingre og dyb kærlighed til deres planter. Ude-
fra kunne det godt opleves som trylleri eller alkymi, 
når de puttede et lille frø i et hul i jorden, vandede og 
plejede, opelskede og høstede. Som ud af ingenting 
sprang pludselig en blomst. Det skabte beundring og 
forherligelse.
Og man valgte den smukkeste blomst blandt de mange
frøplanter og avlede igen på den ved at udså dens frø
eller bruge materiale fra planten, stiklinger eller rod-
skud, til at producere flere planter. Havde man mange 
roser på et sted ville flere af dem måske have bestøvet 
hinanden og der åbenbaredes nye sorter ved udsæd.

Rosen gennemgår mange håndteringer, forvandlinger og processer før den kan vises for offentligheden. Her er Rosas stand i 2016, 
på verdens største plantemesse IPM i Essen i Tyskland. Minimalistisk med sans for det væsentlige: præsentation af farver. Miniro-
sen som den pakkes og minirosen som den anvendes.



VIKING ROSES®
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Rosa er en mester i logo. Alene firmanavnet ”Roses Forever” er som talt ud af en blomsterelskers mund. Hvad kan man mere
ønske sig end ”Love Forever”, ”Infinity” eller spiselige roser – ”Gourmet Roses”…

‘Our Last Summer’
I 2012, under en fantastisk rosenfest - et mageløst 
rosenshow – på Ole Hviids Planteskole i Bjerring-
bro, med rosenelskere i tusindvis, snesevis af blom-
sterbindere og udstillere, blev ‘Our Last Summer’ 
døbt af Ghita Nørby.
Det er Rosas første klatrerose til haven. Den er kraftigt 
voksende, ca. 300 cm. Remonterer i en lang sæson og 
er selvrensende. Løvet er blankt og smukt. Tilbindes
espalier på mur eller fritstående skærm. Blomsterne 
8 - 10 cm brede og med en stærk duft.
‘Our Last Summer’ modtog publikumsprisen for 
rosen med den bedste duft under den internationale 
konkurrence for rosennyheder i Roeulx i Belgien i 
året 2014.

Ghita Nørby døber ‘Our Last Summer’. Foto: Peter Wallfält

‘ Our Last Summer’

®Gourmet Roses™
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Testbedet står i fuld flor. Så kan der 
noteres og skæres buketter. Selv når roserne 
står så tæt, er det muligt at se, hvad der 
adskiller dem på hårdførhed, skønhed og 
modstandskraft over for sygdomme

Buketter fra testbedet
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Rosa er altid tidligt på færde i haven. 
Det lønner sig senere på sæsonen, hvor der 
skal nydes mere end at arbejde

Vi håber at du med denne lille apetitvækker har fået lyst at læse den 
spændende bog Rosa - forædleren af  Torben Thim som kan købes hos landets 
boghandlere. Rosas mange fantastiske roser kan købes i havebutikker og på 
planteskoler.

ROSA - forædleren
Forlaget Centifolia, 2016
Forfatter: Torben Thim
170 sider

‘Rosa Loves Me Tender’

‘Looking in your eyes’
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‘Rosa Loves Me Tender’

‘Inner Wheel Forever’

‘Looking in your eyes’
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Tekst og foto: Inger Schierning

Sunde roser giver 
glæde og liv

Det Danske Rosenselskab hjalp projektet i 
gang
Foreningen Danske Havecentre (DH) har været 
medlem af Det Danske Rosenselskab (DRS) i rigtig 
mange år. Direktør Per Boisen Andersen kontaktede 
Inger Schierning i foråret 2016 og bad om rosensel-
skabets hjælp med at finde et velegnet sted til afprøv-
ning af forskellige rosentyper over en 3-års periode 
inspireret af ADR afprøvning i Tyskland.  Inger havde 
netop haft et møde med ledelsen for Vej og Park i 
Københavns Kommune for at drøfte ønsket om at låne 
Rosenhaven i Valbyparken i København, som ramme 
om jubilæumsfesten for DRS og WFRS den 30. juni 
2018 i anledning af rosernes verdenskongres, 18. 
WRC ” et eventyr om roser” 2018. 
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En dag i efteråret 2016 ringede chefen for Valby-
parken til Inger og bad om hjælp. “Bent med grave-
maskinen” var klar til at grave 40 cm jord af den cir- 
kelrunde temahave, der hvor jorden skulle udskiftes og 
de 4-500 nye roser plantes. Der manglede en tegning 
med markering af gangstier og siddeplads, og Bent og 
gravemaskinen var “kun” til disposition den følgende 
dag. Vi ringede til Julie i Odense. Hun havde ikke fået 
besked om Bent, og der var ikke lavet en planteplan. 
Julie bad Inger tegne og placere de 80 sorter i små 
grupper, så indtrykket blev som et stort blomsterhav.
Bent var godt tilfreds, da der næste morgen lå en mål-
sat skitsetegning, så han kunne grave udenom stier og 
siddeplads. 
Kun en rosenkyndig er i stand til at placere alle de 80 
vidt forskellige rosensorter efter højde og vækstform, 
så alle roserne i den blomstrende rosenhave vil kunne 
ses og opleves på lige vilkår.

Med slotsgrus på gangstier og frisk muld lagt i, er tema-
haven klar til plantning af 450 roser fordelt på 80 sorter

Bent er klar til at fjerne 40 cm udpint jord

‘James Galway’ - en af de 80 rosensorter i haven

Ved mødet i Valbyparken blev der også talt om at  
finde et egnet sted til de Nordiske Kulturarvsroser. 
Og temahave 2, “Havens Bund”, blev nævnt som en 
mulighed. Alle 17 temahaver i Valbyparken er anlagt i 
1996. “Havens Bund” var helt overgroet og trængte til 
udskiftning. Med DRS som formidler kom projektet i 
gang. Rosenforædlere som Kordes Rosen, Rosen Tan- 
tau, David Austin Roses, Poulsen roser, Roses-Forever, 
Knud Petersens Planteskole og producenter som  
Budde og Grønløkke Planteskole med flere blev op-
fordret til at levere rosensorter til projektet. 
Planteskolekonsulent Julie Schou Christensen fra 
HortiAdvice fik opgaven af DH, og man kan roligt 
sige, at hun fik “kam til håret”. Mest fordi hendes 
kendskab til roser var begrænset dengang for 3 år 
siden. Det har ændret sig en hel del. Julie har holdt 
en del foredrag, og hun har indtil nu skrevet 12 ar-
tikler og notitser om projektet til Gartner Tidende, 
ISABELLAS og HAVEN.
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Skiltet ved indgangen er tegnet af Anna Sofie Falken- 
toft efter Ingers skitse. Alle, der besøger temahaven 
med “Sunde roser giver glæde og liv”, kan frit tage en 
folder med navn og nummer på alle 80 rosensorter. 
De Nordiske Rosenselskabers Kulturarvsroser fik 
også hver sit eget bed, tegnet af  Torben Thim, og med 
en fornem placering direkte op ad Valbyparkens store 
rosenhave. Mere om den historie senere.

Rosenafprøvningen i Valbyparken
• 80 rosensorter fordelt på buket-, bunddække-, busk-, klatre- og storblomstrede roser.

•  Nye spændende sorter med fokus på sunde og hårdføre roser.

•  Valbyparkens roser dyrkes uden brug af planteværn og under havelignende forhold.

•  Roserne i Temahaven er plantet i december 2016, så 2019 er tredje vækstsæson.

•  Der er en folder ved indgangen til temahaven med en oversigt over alle rosensorterne.

•  “Sunde roser giver glæde og liv” er støttet af Produktionsafgiftsfonden  
    for frugt og gartneriprodukter og fra Miljø- og Fødevareministeriets  
 Erhvervsudviklingsordning 2016: “Den Europæiske Landbrugsfond 
    for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i  
    landdistrikterne”

På en stander ved indgangen til haven kan man se en skitse over haven, og tage en folder med oversigt over roserne.

‘Astrid Lindgren’
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I Valbyparkens rosentemahave “Sunde roser giver 
glæde og liv” vokser 80 forskellige rosensorter. Der er 
eksemplarer af både busk-, klatre-, bunddække-, stor-
blomstrede- og buketroser mv. En fantastisk mulighed 
for at opleve et storslået blomsterflor og til inspiration 
ind i en verden af roser.

Tekst og foto: Julie Schou Christensen

Roser viser deres 
værd

80 sorter
Rosensorterne er et bredt udvalg af mange forskel-
lige sorter, både kendte sorter, men også sorter, som 
på tidspunktet for udvælgelse var nyere sorter fra 
forædlere. I temahaven dyrkes roserne uden brug af 
pesticider. Der er således mulighed for at se roserne, 
og se hvordan de klarer sig samt selv vurdere dem. 

‘Astrid Lindgren’

I forgrunden ses Roserne ’Focus’ 
og ‘Charisma’, som grænser op til 

klatrerosen ‘Laguna’. Sidstnævnte 
udmærker sig ved at have en 

meget lang blomstringsperiode
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For at sikre, at vurderingen af rosensorterne blev foretaget i lighed med praksis ved ADR-Rosen bedømmelse, har Thorsten Ufer fra 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Gartenbauzentrum medvirket ved flere at vurderingerne. En ADR-rose er en rose, der 
har opnået at vinde Allgemeine Deutsche Rosenneuheitsprüfung (Almen Tysk Rosennyhedsbedømmelse), hvor der siden 1997 ikke 
er anvendt kemi og pesticider

Vurdering af roserne
Temahaven “Sunde roser giver glæde og liv” er åben 
for alle besøgende. Derudover er rosensorterne ble-
vet vurderet i 2017, 2018 og 2019. Vurderingen har 
indbefattet flere forskellige parametre:

Hårdførhed
Vækstkraft 
Modstandskraft imod bladsygdomme
Knop- og blomsterform
Blomsterrigdom
Blomsterfarve
Duft
Selvrensende 
Helhedsindtryk

I den anvendte vurderingsmetode er det specielt punkt 
3, der har en stor vægtning i den endelige opgørelse 
af resultaterne, og flere sorter har klaret sig rigtig flot. 
De tre vækstår, planterne foreløbig har haft i Valby-
parken, har budt på meget forskellige vækstforhold, i 
form af meget stor klimavariation. Lige fra et køligt, 

vådt år i 2017 til ekstrem tørke og varme i 2018, mens 
2019 bød på eftervirkninger af vandunderskud fra 
2018 og efterfølgende nedbør. Man kan derfor sige, 
at roserne har vist deres værd under flere forskellige 
vejrforhold. Resultaterne af vurderingerne er endnu 
ikke færdigbearbejdede (kan rekvireres på mail fra 
juch@hortiadvice.dk). 
 

‘Rainbow Knock Out’
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Valbyparken
Rosentemahaven “Sunde roser giver glæde og liv” lig-
ger lige ved siden af “Vandhaven”. Hækken omkring 
temahaven er skåret ned i ca. 1,2 m så forbipasserende 
allerede udefra kan fornemme den farveeksplosion, 
som haven viser ved blomstring, samt duften som flere 
gæster har bemærket omkring haven, når roserne står 
i fuldt flor.
Valbyparken er vært for “Sunde roser giver glæde og 
liv”, og medarbejderne har udført et stort arbejde 
med at forvandle den tidligere temhave “Havens bund” 
til en spændende fremvisning af rosensorter. Valby-
parkens gæster har taget godt imod haven, og umid-
delbart er forventningen, at temahaven “Sunde roser 
giver glæde og liv” også vil være en del af Valbyparken 
i fremtiden. Stor tak til Valbyparken og til Det Danske 
Rosenselskab for samarbejdet.
At “Sunde roser giver glæde og liv” kom til Valby- 
parken, hvor rigtig mange kommer for at opleve roser, 
har betydet, at de mange besøgende får et kig ind i en 
stor verden af roser.

‘Fru Nørby’

‘Camelot’ med svirreflue

‘Elaine Paige’

‘Lady of Shalott’
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The Canadian 
Explorer 
Roses

Vinterhårdføre roser frembragt af 
dr. Felicitas Svejda

‘Henry Hudson’. Foto: Henny Johansson
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Tekst: Erich Unmuth · Foto: Erich Unmuth og Thomas Hawel

Særligt efter den lange, meget strenge vinter er kri-
teriet frosthårdførhed hos roser meget diskuteret og 
efterspurgt. Ved Verdensrosenkongressen i juni 2009 i 
Vancouver, Canada, blev de canadiske Explorer roser, 
fremavlet af dr. Felicitas Svejda, præsenteret for en 
større offentlighed. Det er lykkedes hende at frem-
bringe vinterhårdføre og remonterende roser, som er 
sygdomsresistente over for stråleplet og meldug, og 
som let lader sig formere på egne rødder.
Dr. Felicitas Svejda fødtes i Wien i 1920, studerede 
ved Fakultetet for Land- og Skovbrugsvidenskab ved 
Wiens universitet med kandidateksamen og opnåede 
i 1948 doktorgraden i Landbrugsvidenskab. For yder-
ligere studier i planteavl tog hun i 1952 til Svalöf i 

Sverige. 1953 skiftede hun over til “Cereal Division 
of Agriculture Canada” ved Ottawa. Siden da har hun 
boet i den canadiske hovedstad og arbejdede indtil sin 
pensionering i 1987 ved “Central Experimental Farm” 
(CEF).
Til at begynde med arbejdede hun som statistiker. 
Senere var hendes opgave planteforædling af vinter-
hårdføre sorter til de klimatiske betingelser i Canada. 
Dyrkning af vinterhårdføre Weigelia-arter med kom-
pakt vækst til små haver var en del af hendes opgave. 
Kendte blev sorterne i “danseserien” som Rumba, 
Samba, Tango og Menuet såvel som nogle Forsythia. 
Siden 1961var hun beskæftiget ved Institut for Ge-
netik og Planteforædling ved CEF i Ottawa, hvor 
Isabella Preston (1881-1965) allerede i 1920’erne til 
1940’erne dyrkede liljer, roser og syrener.
Hovedopgaven for CEF, hvis oprindelse går tilbage 
til 1886, var Canadas forsyning med fødevarer af høj 
kvalitet. Ud over hovedsædet i Ottawa fandtes et net-
værk af statslige forskningsenheder. Inden for rosen-
forædlingen var der mod øst på den canadiske prærie, 
i Manitoba Morden Experimental Farm forædlerne 
Marshall og Colicutt med Parklandserien med godt 
resultat såvel som i Vestcanada CEF med “Explorer-
serien” af Svejda og medarbejdere, bl.a. Ogilvie og 
Arnold, som efter hendes pensionering videreførte 
forskningen.
Fandtes der hidtil næppe remonterende roser i Ca-
nada, så var det nu deres mål at kombinere sådanne 
egenskaber med frosthårdførhed i fremtidige roser. 
Da hun begyndte med dette, sagde hun “vidste jeg 
intet om roser”. Remonterende roser overlevede kun 
den canadiske vinter i beskyttede områder ved British 
Columbias kyst og i Niagara halvøens sydregion.
Fra 1961 fremavlede fru Svejda med megen succes 
adskillige vinterhårdføre og sygdomsresistente roser. 
Hun gav nogle roser fra denne serie navne som hyldest 
til canadiske forskere og pionerer, hvorved “Explorer-
serien” med 25 af hendes roser opstod.

Dr. Felicitas Svejda with ‘John Davis’ at Sangerhausen

‘Henry Hudson’. Foto: Henny Johansson
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Ottawa ligger i hårdførhedszone 5a. Fra hendes 
forædlingsprogram blev frøplanter sendt til forskel-
lige regioner i Canada til afprøvning, således også til 
Kapuskasing i Canadas høje nord i hårdførhedszone 
2a. De vigtigste resultater af hendes tidlige forædling 
nedstammer fra hybrider af R. rugosa. Således krydsede 
hun bl.a. med ‘Schneezwerg’ og ‘Fru Dagmar Has-
trup’. Derved opstod kendte sorter som f.eks. ‘Mar-
tin Frobisher’, ‘Jens Munk’, ‘Henry Hudson’, ‘David 
Thompson’ og ‘Charles Albanel’. I et senere dyrk-
ningsprogram i Explorerserien stod hybrider af R. x 
kordesii og et udvalg af frøplanter af hybrider fra den 
canadiske forædler Robert Simonet i centrum. 
Af tetraploid frøplanter opstod de berømte rosen-
sorter ‘John Cabot’, ‘John Franklin’, ‘Henry Kelsey’ 
og ‘De Montarville’.

‘Martin Frobisher’

‘Jens Munk’

‘David Thompson’. Foto: Henny Johansson

 RosenNyt september 2019   27

Frøplanter fra deres forædlingsprogram blev også 
sendt til havebrugsforsknings- og udviklingscentrene 
“L’Assomption” og “St.-Jean-sur-Richelieu” i Quebec, 
Canada. De kom også derfra i handlen, f.eks. ‘Cham-
plain’, ‘John Cabot’, ‘William Baffin’, ‘A. Mackenzie’ 
og ‘John Davis’. Den sidste, i 2007 udbudte rose i 
dette program, var ‘Mme Claude Richer’.
Roser fra fru dr. Svejda og medarbejderes “Explor-
erserie” sendte man til afprøvning ved universitetet 
i Umeå i Nordsverige, til Helsingfors Universitet i 
Finland og til Chabarowsk i det fjerne Østrusland, 
Vancouvers venskabsby. Alle disse roser overlevede 
vinteren fint disse steder. Der fulgte også afprøvning 
for tørkeresistens i New Zealand og varmeresistens i 
Californien.
Den strenge udvælgelse af frøplanter, nemlig 2 ud af 
2.000, tilsigtede et udvalg af frostresistente roser ud 
fra kriterierne duft, tiltalende og attraktive blomster, 
udsøgt vækst samt sygdomsresistens. Rugosa-hy-
briderne viste samtidig noget mindre blomsterrigdom 
end Kordesii-hybriderne, men havde en højere grad 
af modstandsdygtighed over for stråleplet. Blandt de 
sidstnævnte ses ‘William Baffin’, ‘Frontenac’, ‘A. Ma-

kenzie’ og ‘Louis Jolliet’ med en høj resistens overfor 
stråleplet, hvilket bør værdsættes som dyrkningsre-
sultat.
Dyrkning af remonterende og desuden af klatrende 
rosensorter var yderst vanskeligt p.g.a. den korte 
canadiske sommer. Med klatreroserne ‘John Cabot’, 
‘William Booth’, ‘Henry Kelsey’ og ‘John Davis’ 
er det lykkedes fremragende. Rosen ‘John Cabot’ 
opnåede i 1985 af The Royal National Rose Society i 
England en ærespris såvel som en guldmedalje af City 
of Portland i 2004. I 2000 blev forædlerens indsats 
påskønnet med tildelingen af æresdoktorgraden ved 
York universitet i Toronto. Som driftig forædler stod 
kommercielle interesser ikke i forgrunden hos fru dr. 
Svejda, men hendes dyrkningsmål.
Med remonterende roser i klimazone 2 til 4 har hun 
ikke alene forandret haverne i Canada og andre nor-
dlige lande, men også givet den internationale rosen-
forædling vigtige impulser. Hendes forædlede roser er 
også en berigelse af vore haver, navnlig fordi de blom-
strer rigt med lang blomstringstid, indtil 13-16 uger, 
kombineret med den største hårdførhed til under mi-
nus 35 grader.
Sammen med sin gruppe har hun opnået et mes-
terværk i planteforædling og en imponerende suc-
ceshistorie inden for rosenforædling i det 20. århun-
drede.

Fra det tyske rosenselskabs medlemsblad Rosenbogen 
nr. 4, 2011 side36-37.

Oversat og bearbejdet af Torben Sander, januar 2012. 

‘Charles Albanel’

‘John Davis’. 
Foto:  Inger Kring

 ‘Martin Frobisher’
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Paradehuset 
Orangeriet på 
Gisselfeld
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På en dejlig solbeskinnet dag sidst i oktober mødtes 
medlemmer fra tre sjællandske rosenkredse i Parade-
huset på Gisselfeld slot. Invitationen kom fra Rosen-
kreds København og Omegn, som havde taget initiativ 
til en udflugt og et hyggeligt og uformelt besøg i Pa-
radehuset, som ligger smukt som en funklende juvel 
i parken på Gisselfeld. Havedesigner Stig Lauritsen 
og landskabsarkitekt Greg Kobett har siden 2001 haft 
domæne på Gisselfeld. Mange kender Stig fra TV- pro-
grammer som “Have haves”, “GO’morgen Danmark” 
og mange artikler i haveblade. 

Paradehuset/Orangeriet
Det 320 m2 store Orangeri er bygget i 1876 efter in-
spiration af væksthuset “Cristal Palace” i London og 
arkitekt Herholdts tegninger. Efter en omfattende 
restaurering 2006-2010 med hjælp af fonde som 
Realdania og Augustinus, fik Paradehuset tildelt det 

Tekst: Inger Schierning · Foto: Inger Schierning og Paradehuset

fornemme Europa Nostra Diplom for nænsom reno-
vering. Besøgende har derved fået mulighed for at få 
en oplevelse i særklasse af den eventyrlige stemning, 
hvor planter, arkitektur og sanseindtryk er i højsædet. 
Overalt vokser der skønne vækster i bede, trækar og 
krukker. Liflig musik og rislende vand blander sig med 
blomster og blade i et eventyr af farver, dufte og san-
selighed. 
Det fredede Paradehuset/Orangeriet er inddelt i 
3 fløje/klimazoner hvor midterfløjen har dobbelt 
højde med plads til meget store og eksotiske træer. 
Østfløjen huser en samling af kaktus og sukkulenter, 
og her findes også et stort udvalg af duftpelargonier. 
Butikken er indrettet i det gamle potterum og fyldt 
med fristelser og “uundværlige” ting til haven.  I have-
butikken er der plakater, haveredskaber, duftpelargo-
nier, bøger og andre gode sager til selvforkælelse eller 
gaveidéer. 
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Stig Lauritsen

‘Lise Nørgaard’
Foto: Roses Forever
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Vestfløjen huser den engelske tesalon “Nattergalen”, 
hvor der serveres et bredt udvalg af økologisk te 
samt kaffe og kager. Her er der også mange typer af 
store duftpelargonier, hvis karakteristiske duft tiltrak 
“rosenfolket”. Snakken gik lystigt, og alle nød den ud-
søgte forplejning. Greg og Stig var de perfekte værter, 
og den gode stempelkaffe og teen blev nydt, mens  
Stig underholdt os alle med Gisselfelds spændende 
historie. 
Besøget var tænkt som optakt til det foredrag, som 
Stig har sagt ja til at holde i København søndag den  
2. februar 2020. Alle var begejstrede ved udsigten til 
at opleve mere af Stigs fascinerende evne til at formid-
le både eksakt viden og det mere udefinerlige.  Alle 
gav udtryk for, at de glæder sig. 

Derefter var det blevet tid til at udforske østfløjen 
og gavebutikken. I sommer var der fyldt med roser i 
anledning af en reception, hvor rosen ‘Lise Nørgaard’ 
malet af Annette Jonquieres skulle overrækkes til Lise 
Nørgaard i anledning af hendes 100-års fødselsdag. 
Her i oktober var der ikke rosenbuketter – men til 
gengæld frit udsyn til de mange fristende ting og sag-
er, og flere svingede lystigt dankortet. 

Alle var enige om, at det havde været en dejlig dag, og 
flere opfordrede til at gentage besøget med en rund-
visning i Gisselfeld Park, der fremstår som en engelsk 
landskabshave i romantisk stil.

Slottet ligger smukt omkranset af bløde, grønne bakker
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Rosenkalenderen 
- Årets gang i rosenhaven 

Tekst: Birthe Lund Jensen

December

Januar

Februar

November måneds aktiviteter fortsætter.

Hold øje med vejrliget. I tilfælde af snevejr rystes rosenbuskene fri for sne, 
så grenene ikke brækker. Bind de lange nye skud på klatreroserne ind til stol-
perne, så de ikke brækker. Hvis der er hård frost og solskin, beskyttes roserne 
med grangrene for at hindre udtørring.

Januar måneds aktiviteter fortsættes.
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En af verdens mest berømte rosenforædlere, Dr. Sam 
McGredy, født i Nordirland 12. januar 1932, sov stille 
ind den 25. august 2019 i New Zealand. 
Sam McGredy forlod Nordirland og emigrerede til 
New Zealand i 1972. Han var den fjerde Sam McGredy 
og bortset fra hans passion for Rugby, så var han stor 
fan af Dronning Elisabeths mor “Elisabeth, The Queen 
Mother” og Ginger Rogers. 

Dr. Sam McGredy

a k t u e l t

Danmark, og et livslangt venskab opstod med Niels 
Dines Poulsen, far til Pernille Poulsen, Poulsen Ro-
ser. Sam blev gudfar til Pernille. I alle årene frem til 
2003, hvor Niels Poulsen døde, kom Sam og hans 
hustru Jillian efter den årlige rosenkåring i Haag og 
boede hos Niels og Inge Poulsen. Ofte kom samtidigt 
andre forædlere som Patrick Dickson fra Nordirland 
og Hedde Spek fra Holland, som så boede hos min 
mand Peter og mig på Kelleriisgården. I 2004 invi-
terede Sam rosenforædlere og venner af Niels Poulsen 
til Kelleriis for at ære Niels Poulsens minde. Niels og 
Sam var begge begavet med en vidunderlig humoris-
tisk sans, og begge kunne smykke sig med flere titler. 
Titlen “OBN” (Order of the blue nose) betød særlig 
meget, også for min mand og mange rosenforædlere.
Peter og jeg arrangerede en bus til at hente alle 30 i 
Kastrup og køre til Kelleriis, hvor Poulsen familien var 
vært. Hen under aften kom de hos os på Merløsegaard 
til en uforglemmelig og festlig aften med mange skål-
taler og vemodige nordirske sange.
Sidste gang jeg var sammen med Sam var i New Zea-
land i 2013. Her oplevede jeg Sams enorme popu-
laritet som “kongen af roser”.  Sam McGredy var et 
“stort” menneske, ligesom Niels Poulsen. De var mine 
mentorer og vores venskab ændrede min skæbne.

Inger Schierning

Sam med ‘Always remember me’

‘Hamilton Gardens “synonym” -  ‘Always Remember Me’

Dr. Sam McGredy blev hædret med “Order of the 
British Empire” OBE og internationalt anerkendt som 
“rosehybridiser”, rosenforædler. Han producerede og 
markedsførte ikke mindre end 270 forskellige roser, 
og han vandt en række store priser for roser over hele 
verden. Da han ankom til New Zealand, havde han 
1.000 planter og nogle frø med sig. Sam McGredys 
oldefar begyndte at dyrke roser i det 19. århundrede. 
Sam McGredy IV var bare to år gammel, da hans far 
døde, og en onkel tog sig af firmaets ledelse, indtil 
hans nevø, der var blevet sendt på kostskole, flyttede 
ind for at stå i spidsen for firmaet i en alder af 20 år. 
I Portadawn ser man den dag i dag McGredy klanens 
aftryk overalt. Det havde store konsekvenser for byen, 
da McGredy forlod Nordirland.
I efterkrigens Europa var der et nært samarbejde og 
venskab mellem rosenfamilier, som sendte deres unge 
på uddannelse hos hinanden. Sam McGredy kom til 



     

f o r e n i n g s n y t

Generalforsamling i Det Danske Rosenselskab 2020

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 2 indkaldes der 
hermed til ordinær generalforsamling i Det Danske 
Rosenselskab

Søndag den 15. marts 2020 kl. 11.00
Comwell Grand Park
Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Dagsorden
i henhold til vedtægternes § 3, stk. 5

• Valg af dirigent og referent
• Valg af stemmetællere
• Bestyrelsens beretning om foreningens virk- 
 somhed i det forløbne år
• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede
 regnskab
• Forslag til drøftelse og beslutning
• Forelæggelse af budget for indeværende år og
 fastsættelse af kontingent for det kommende år
• Valg af formand og kasserer
• Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse og sup-
 pleanter til bestyrelse
• Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant. En
 revisor kan være ekstern; i så fald er den anden
 valgte revisor kritisk revisor
• Eventuelt
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Forslag, som ønskes fremlagt på generalforsamlingen, 
jævnfør dagsordenens punkt 5, skal være foreningens 
formand i hænde senest 14 dage før generalforsam-
lingen ifølge § 3, stk. 7.
Stemmeret har medlemmer med uopsagt medlem-
skab – og som har betalt kontingent senest 31. 
december 2019.

Tilmelding
Af hensyn til lokaleopstilling og servering vil vi 
meget gerne have en tilmelding senest 5. marts 2020 
til kasserer Margrethe Franck, 
kasserer@rosenselskabet.dk eller på mobil: 
40 96 90 87

Vel mødt
Bestyrelsen
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Rosenkreds Lolland-Falsters rosentur sommeren 2019
Tekst og foto: Anne Grethe Andersen

Den 1. juli 2019 mødtes vi i Tårs færgehavn på Lol-
land for at sejle til Langeland og derfra køre videre til 
havebesøg på Tåsinge og Fyn.

Troensehaven
Efter turen over Langelandsbæltet kørte vi til den 
meget idylliske og smukt beliggende skipper by, Tro-
ense på Tåsinge. Vores første stop var hos havearkitekt 
Helle Troelsen, der ejer og selv har anlagt Troenseha-
ven, som er på 3.200 kvadratmeter. 
Det er en på alle måder inspirerende have. Ved det 
første kig fra gården ned gennem haven fik man ind-
tryk af, at der var planter overalt – men når man 
så bevægede sig gennem haven på brede og smalle 
græsstier, ja så åbnede der sig det ene spændende 
bed efter det andet - nogle organisk formede, an-
dre med strenge linjer. Hvert bed i sine farver med 
roser, stauder, urter, buske og træer. Der bliver leget 
med farverne som tone i tone, men også med kom-
plementærfarver. I hvert bed er der noget at se på 
hele året: Blomster fra forår til efterår og stedseg-
rønt om vinteren. Bagest i haven, helt omhegnet af 

frugtespalier, er der en stor køkkenhave med drivhus 
og ved siden af den en hønsegård. Helle komposterer 
hønsemøget sammen med planteaffald og bruger det 
til forbedring af jorden. Til sidst sad vi i solskin under 
et stort, gammelt frugttræ og spiste vores medbragte 
mad. Så kan det ikke blive bedre.

Gitte og Poul Balslevs have i Svendborg
Efter besøget på Tåsinge kørte vi til Svendborg for 
at besøge Gitte og Poul Balslev. Da vi fra den noget 
trafikerede vej trådte ind gennem den hvidmalede dør 
til Gitte og Pouls have, var det som om verden æn-
drede sig. Med kun et par skridt var vi i en byoase af de 
sjældne. Haven strækker sig skrånende fra huset ned 
mod Svendborgsund. 
Da Gitte og Poul overtog haven, var den ikke blevet 
omlagt i mange år. Den var nærmest “historisk’’. De 
besluttede at gå langsomt frem med ændringerne og 
har bevaret dele af den gamle indretning. Det er en 
smuk have, som er sammensat af forskellige haverum. 
Nær terrassen står roserne i krukker og op ad espal- ‘Giardina’

Et overdådigt bed i Troensehaven
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ier. Når man går ned gennem haven, kommer man 
først til et parkområde med store træer, heriblandt 
en stor gammel Vandgran. Derefter kommer man til 
det mere omlagte område med masser af roser. Vi så 
mange Tantauroser blandt andre ‘Piano’ i krukker og 
‘Giardina’ på espalier.  I denne afdeling er der blevet 
plads til en meget stor og velassorteret køkkenhave 
med avancerede højbede, samt en badminton- vol-
leyballbane til glæde for husets teenagere. Langs den 
lange hæk er der blevet plads til historiske roser og 
”fundroser” der stod i den “gamle’’ have.

‘Piano’

Karsten Hauser Vester Skerninge
Vi sluttede dagens besøg i Vester Skerninge, hvor an-
lægsgartner Karsten Hauser sammen med sin kone er 
ved at anlægge og renovere en spændende og afveks-
lende have på cirka 7000 kvadratmeter.
Haven består af flere store og små rum. Det største 
rum er en stor, græsklædt lavning i centrum, hvor 
der er plantet træer og hække. Havens mange rum 
spænder lige fra mørk skyggehave til lyst præriebed. 
I alle rum er der fokus på farver, lys og former. Der 
var mange spændende ting at se, ikke mindst alle de 
mange forskellige træer, der er på grunden. Karsten 
viste os deres kvaliteter, fortalte om deres blomstring 
og om deres løv. Og vi fik øjnene op for, hvorledes et 
træ kan lyse et rum eller en have op, alene ved at man 
vælger et træ med løv i den rigtige farve.  Det er også 
bemærkelsesværdigt så mange store sten, der er brugt 
til anlæg i haven, dels kampesten til niveauændringer, 
dels tilhuggede sten til dekoration. Vi så adskillige ro-
ser både historiske og nyere roser, bl.a. så vi centifolie 
rosen som ‘Christata’ også kaldet “Napoleons hat’’. I 
den store have er der også plads til meget store roser 
som ‘Scharlachglut’ en gallica hybrid. 

Vi overnattede på Skyttegården nær Korinth. Vi havde 
huset for os selv med køkken, spisestue og opholds-
stue. Sådan kan vi godt lide at bo på vore ture; for det 
giver rum for det sociale samvær.
Stedet bærer præg af at være en gammel skyttebolig 
med opsatser og jagtmotiver på væggene. Der var 
hyggeligt.

‘Christata’
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Haven hos Jens og Susanne Staun i Marslev
På turens 2. dag kørte vi til Marslev for at besøge Jens 
og Susanne Stauns have. Vi var ikke i tvivl om, hvor 
deres hus lå. Roserne sprang os i øjnene fra forsiden af 
huset. Her fik vi et godt indtryk af, hvor mange roser 
en parcelhushave kan rumme, når den bliver opbygget 
både horisontalt og vertikalt. Der er masser af bedro-
ser og masser af klatreroser. Der er historiske roser og 
moderne roser. Men der er også plads til fruens kle-
matisser, og her fik vi syn for, hvorledes roser og kle-
matisser klæder hinanden. Vi faldt alle for rosen ‘Mer-
maid’ en smuk gul slyngrose. Den vil blive plantet på 
Falster og Lolland i dette efterår. ‘Lady of Shalott’ stod 
smukt og holdt sine hoveder oprette. Rosen ‘Viking’ 
stod fint som kant ved bålpladsen. Men Jens har også 
mange roser i krukker. Vi så f.eks. ‘Mutabilis’ en helt 
enkel kinarose. Desværre kræver krukker en hel del 
vandingsarbejde. Som et eksperiment foran terrassen 
er anlagt et højbed inddelt i små rum med en rose i 
hvert rum. Det giver et flot farveflor op til terrassen 
og de roser, der ikke dur, kan let fjernes og erstattes.

Sanderumgård park
Efter den dejlige oplevelse i Stauns have kørte vi til 
Sanderumgård park. Her er udover et større roman-
tisk parkanlæg anlagt en fin lille rosenhave med hi-
storiske roser.
Vi så rosenhaven og gik en tur i parken, hvor vi spiste 
vores frokost. Desværre var vejrguderne ikke med os; 
for det var en kold og blæsende dag i juli.

Sidst på eftermiddagen kørte vi til Fåborg og så den 
fine samling af Fyns malernes billeder på Fåborg  
Museum - og nogle af os nåede også eftermiddagskaf-
fen der.

Rosenforædleren Rosa Eskelunds have
Den sidste dag skulle vi besøge haven hos Rosa og Har-
ley Eskelund i Dyreborg. De bor skønt med haven let 
skrånende ned til fjorden. Rosa fortalte om sine roser. 
Det første, vi så, var et stort bed i alle farvetoner. Her 
er placeret roser, der (måske) er på vej til markedet, 
sammen med roser, der allerede er på markedet. Rosa 
har samlet der dem, for at kunne følge dem gennem 
nogle år og f.eks. kunne udse de rigtige til markeds-

‘Viking’

‘Mermaid’
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føring. Vi så også roser, der skal bruges til dåb. Her er 
det en særlig udfordring dels at finde rosen, der passer 
til lejligheden, dels at opformere den i 1000 eksem-
plarer til salg hurtigt, efter at den er blevet døbt. Ha-
ven har også et særligt afsnit med frodige køkkenurter 
og et drivhus med vindruer. Vi så mange roser; her 
kan blandt andet nævnes ‘Our Last Summer’ som kla-

trerose ved drivhuset, ‘Inner Wheel Forever’, ‘What 
a Wonderful World’, ‘I Need You’, ‘Prins Henrik’ og 
‘Elin’ (Reimer). Rosa pointerede vigtigheden af at 
gøde roserne. De skal have masser af næring. Det må 
gerne være NPK gødning, bare husk at der skal være 
mikronæringsstoffer. Efter en hyggelig snak omkring 
havebordet forlod vi Rosa med et par roser bag i bilen.
Frokosten spiste vi i solskin på havnen. Danmark er 
dejlig. 

Haven hos Helle og Kaj Madsen Haarby
Vort sidste besøg var hos Helle og Kaj, der bor nær 
ved Haarby. Det er på mange måder en have fyldt med 
oplevelser og utraditionelle ideer. Allerede inden vi 
kom ind i haven, blev vi klar over, at her var noget 
særligt, idet adskillige gamle redskaber var sat fast på 
havehegnet som “hegnspæle” f.eks. river, roehakke-
jern, ålejern, hækkesaks. Vi gik op i haven, som lig-
ger på 1. sal i forhold til huset. En kampestensmur 
danner grænse mellem have og hus. Helle har 400 
roser fordelt i haven. Mange klatreroser er hendes 
egne (krydsninger). Det første, man møder i haven, 
er dog en kæmpestor dome, som Kaj har bygget af 
træ beklædt med plast. Domen tjener som opholds-
rum og drivhus.  Haven er aflang og man støder hele 
tiden på nye rum og påfund, når man går ned gen-
nem haven. Gamle ting får nyt liv i haven, f.eks. roser 
i bildæk og stiger med blomsterkrukker på trinnene. 
Der er værktøjskasser med blomster, og på havehuset 
hænger tre hospitalsbækkener med figurer i - for ikke 
at tale om kanoen, der danner tag i legehuset. Ud 
over dette, er der også hønsegård og en større køk-
kenhave. Kartoflerne dyrkes i halmballer. Ja, hvor fik 
vi set meget.

Vi var trætte, da vi efter tre oplevelsesrige dage kørte 
hjem, men også inspirerede med ideer til noget nyt i 
vore egne haver. Tak til Helle, Gitte, Poul, Karsten, 
Susanne, Jens, Rosa, Harley, Helle og Kaj, fordi I 
lod os kigge indenfor og fortalte så levende om jeres  
haver. 

‘Innerweel’ 

‘I Need  You’
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Invitation

world federation of rose societies

Det er med stor glæde, at jeg inviterer til den 15. 
Heritage Rose Conference i mit eget land.

Det Belgiske Rosenselskab er meget beæret over at 
være vært for denne begivenhed under protektion af 
the World Federation of Rose Societies (WFRS). Bel-
giens kærlighed til roser går tilbage til kejser Karl den 
Stores tid (Europas far), da han i år 800 opfordrede til 
at dyrke roser her i landet. På det tidspunkt var der 
naturligvis kun tale om rosen arter.

I Belgien er der en lang tradition for rosenforædling. 
Parmentier, Crepin van Houtte og Lens er berømte 
navne, der har skabt Belgiens ry inden for rosenver-
den. P.J. Redouté, der var født i Belgien var helt sikkert 
rosenmalernes “Raphael”. Han var Marie-Antoinettes 
yndling og han underviste Kejserinde Josephine. Han 
var berømt for sine rosenakvareller, og de gav et godt 
billede af den tidlige rosenforædling.

Vores planlægningskomité er i gang med at arran-
gere en vidunderlig begivenhed for alle rosenelskere. 
Det bliver med indlæg om de gamle rosenfamilier og 
deres bevarelse, foruden spændende besøg og indslag 
om belgisk kultur. Der vil være pre- og postture, hvor 
deltagerne vil få lejlighed til at besøge adskillige hi-
storiske steder og skønne haver. Jeg opfordrer jer in-
derligt til at besøge os i juni 2020 for venskab omkring 
roser.

Til slut vil jeg gerne sige “Roser fra hele verden, lad os 
tage hen og gense jeres barndoms vugge, fordi det er i 
duggen, der perler på den vilde rose, at hjertet finder 
dets morgen og friskhed.”

Med alle mine rosenhilsner

Henrianne de Briey, president 

Overat af  Birthe Hollingbery.

WFRSWFRSkommende 
kongresser:

World Regional Rose Convention
Kolkata, Indien 9-12 januar 2020 

The 15th Heritage Rose Conference
Brussels, Belgien 8-12 juni 2020

Se mere på www.worldrose.org

Organized by Rosa Belgica for 
the World Federation of Rose Societies 

5 days of conferences, exclusive visits 
to rose producers, rose gardens 

and social events.

Optional pre-tour in the North of Belgium, 
post-tour in the South of Belgium and 

Luxembourg

Registration opens on October 15, 2019 
More info on 

www.rosabelgica2020.com
or at rosasbelgica2020@gmail.com

With the support of

The 15th International 
Heritage Rose
Conference

INVITATION

June 8-12, 2020
Brussels, Belgium
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nor d i s k  ro s e n i n f or m at i o n

Tekst: Svein Oddvar Osen
Fotos: Christer Jonsson, Monica Björklund og 
Irene Nettelbrant 
Oversættelse: Torben Sander

Sydostrosen er sammen med Svenska Rosensällskapet 
værter for Nordisk Rosenweekend i Kalmar. Byen 
hvor Olav den Hellige år 1023 lagde sin flåde op, og 
hvor “Sveriges nøgle”, Kalmar slot, kom til at spille 
en rolle m.h.t. Nordens fremtid. Byens enestående 
charme og autentiske historie er
kombineret med den attraktive beliggenhed mellem 
Öland og glasriget i Småland. Kalmar er hædret med 
Europa Nostra Award to gange for sit velbevarede 
bymiljø. Vor base er Calmar Stadshotell, som ligger i 
byens centrum.

Fredag 26. juni
Registrering i Calmar Stadshotell og foredrag.
Om eftermiddagen lytter vi til interessante foredrag 
af Knud Pedersen, Roland Hermansson og Vilhjálmur 
Lúðviksson. Temaet er dyrkningsværdige roser til nor-
diske forhold og eget forædlingsarbejde. Knud, vel- 
kendt planteskoleejer fra Rosenposten i Danmark, 
som har mange års erfaring med roser og som selv 
fremavler hårdføre roser, først og fremmest gen-
blomstrende pimpinellifolia roser. Roland er amatør-
forædleren, som til stadighed har nye roser i gang, 
hvoraf nogle er bragt på markedet. Vilhjálmur har 
mange års erfaringer med at dyrke roser i Island og 
har frem for alt samlet information om hårdføre roser 
fra Norden, men også om roser fra Canada, hvor der 
fortsat findes gode og dyrkningsværdige roser, som 
endnu ikke har nået det nordiske marked.

Lørdag 27. juni
Vi kører med bus og besøger den smukke Öland 
med det vidstrakte alvaret (kalkstens hede), hvor vi 
ser vilde roser, besøger parken ved Soliden og Capel-
legården, hvor vi møder Lars-Åke Gustavsson. På 
Capellagården, møbeldesigneren Carl Malmstens fine 

Velkommen til Nordisk Rosenweekend i Kalmar 26. – 28. juni 2020
håndværkerskole, er der desuden en rosenhave, hvor 
nogle af roserne fra de svenske fund kan ses. Det er et 
af de regionale klonarkiver, som POM, Programmet 
for dyrket mangfoldighed omfatter. Vi besøger også 
nogle rosenhaver.

Søndag 28. juni
Vi kører med bus og besøger flere private rosenhaver.
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PROGRAM
Fredag 26. juni
10.00            Registrering Calmar Stadshotell
12.00-13.00  Frokost
13.30-17.00  Foredrag
17.00-17.30  Paneldebat
17.30            Byvandring
20.00            To-retters middag

Lørdag 27. juni
08.00         Afgang med bus til Öland fra  
 Kalmar (lunch)
18.30            Tilbage til Kalmar
20.00            Tre-retters festmiddag

Søndag 28. juni
08.00  Afgang med bus fra Kalmar til  
 private haver (lunch)
16.00 ca.  Tilbage til Kalmar
16.30           Afslutning i Kalmar 

PRIS 
Uden hotel
3.900 SEK = 2.730 DKR
(ved vekselkurs 0.70 den 1. nov. 2019)

Pr. nat - Calmar Stadshotel inkl. morgenbuffet 
Enkeltværelse: 950 SEK x 0.70 = 665 DKR
DB- værelse: 1.200 SEK x 0.70 = 840 DKR

Foredrag foregår på Calmar Stadshotel. 

Tilmeldingsblanket er tilgængelig fra december 
2019 på  www.svenskrose.se 
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Hvis du ønsker at blive medlem af et af de nordiske 
rosenselskaber, kan du henvende dig til Det Danske 
Rosenselskab eller direkte til det selskab, du ønsker at
blive medlem af.
Betaling skal ske direkte til det pågældende selskab. 
For betalingskoder se under Kontingent her på siden.
Hvis du allerede er medlem, vil du få tilsendt en op-
krævning.
Hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, skal 
udmeldelse ske skriftligt til det pågældende selskab.

Kontaktpersoner ved indmeldelse:

Finland: Liisa Leppäkoski  
liisa@leppakoski.org 

Island: Kristinn H. Þorsteinsson 
gardyrkjufelag@gardurinn.is

Norge: Bente Tangstad Juul 
medlem@norskroseforening.no

Sverige: Saga Pettersson 
medlemsregistret@svenskros.se

Finska Rosensällskapet  25 euro
IBAN: FI4640553120033147
BIC-KOD: HELSFIHH

Garðyrkjufélag Íslands  
6.000 ISK plus tillæg til  
Rosaklubbur 1.000 ISK i alt                7.000 ISK 
IBAN: IS30 0512 2600 5701 5701 6965 39 
BIC:GLITISRE 

Norsk roseforening  
300 NOK + gebyr på 50 NOK 350 NOK
IBAN: NO9390012872347
BIC(SWIFT): LABANOKK

Svenska Rosensällskapet  225 SEK
IBAN: SE6395000099604246725420 
BIC-KOD: NDEASESS

NB! Det finske medlemsblad er to-sproget. Således er 
stort set alle artikler både på finsk og svensk.

Medlemskab Kontingent

‘Aurora’ Harrisongruppen

Af Inger Kullberg

Finska Rosensällskapet har valgt ‘Aurora’ til årets rose 
2020. ’Aurora’ er en fundrose, som sandsynligvis er 
plantet af Helsingfors’ stadsgartner Bengt Schalin i 
1950’erne. Det rigtige navn kender man ikke. Rosen 
er opkaldt efter Aurora Karamzin. Den er fundet to 
steder i Helsingfors.
Rosen bliver 1,5 – 2 m høj. Gamle grene er grå med 
grove, grå torne, og nye skud er rødbrune med rød-
brune, tætsiddende torne. Bladene er små, mørke-
grønne til blåligt grønne.
Blomstringen sker fra midsommer og frem. Blom-
sterne er 6 -7 cm store, tæt fyldte og klart gule med 
mild duft. Både blomsterbunden og blomsterstilken er 
tornede, bægerbladene fligede og hårede. Der dannes 
masser af hyben, de er sorte og tornede. Der dannes 
en del rodskud.

aktiv iteter
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Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00 
FOREDRAG VED CLAUS DALBY: SELSKABS-
PLANTER. PLANTEKOMBINATIONER GENNEM 
ET HAVE ÅR

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 
KAMINMØDE

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 
MEDLEMSMØDE. HVOR GÅR ÅRETS  
ROSENTUR MON HEN?

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 
ROSENFOREDRAG MED TORBEN THIM.  
VILDE ROSER, KLATRENDE ROSER, KLEMATIS  
–  ANVENDELSE OG PASNING

Efterår/vinter 2019 
STUDIEKREDS

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00 
BESØG HOS BONNIE MÜRSCH

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 
FOREDRAG AF PETER JORDT

Tirsdag den 4. februar kl. 19 
VINTERENS ROSENDRØMME

Juni, juli, august og september 2020 
RUNDVISNING OG LIDT UNDERVISNING  
VED NINA TINDHOLM

Søndag den 2. februar 2020 kl. 14.00 
FOREDRAG AF STIG LAURITSEN FRA PARADE-
HUSET PÅ GISSELFELD SLOT

aktiv iteter

Rosenkreds Nordsjælland

Rosenkreds København og Omegn

Rosenkreds Midtjylland

Rosenkreds Trekanten

Rosenkreds Lolland-Falster

Rosenkreds Ribe-Esbjerg

Rosenkreds Sønderborg og Omegn
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FOREDRAG VED CLAUS DALBY: SELSKABS-
PLANTER. PLANTEKOMBINATIONER GENNEM 
ET HAVE ÅR

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 
KAMINMØDE

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 
MEDLEMSMØDE. HVOR GÅR ÅRETS  
ROSENTUR MON HEN?

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00 
ROSENFOREDRAG MED TORBEN THIM.  
VILDE ROSER, KLATRENDE ROSER, KLEMATIS  
–  ANVENDELSE OG PASNING

Efterår/vinter 2019 
STUDIEKREDS

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00 
BESØG HOS BONNIE MÜRSCH

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 
FOREDRAG AF PETER JORDT

Tirsdag den 4. februar kl. 19 
VINTERENS ROSENDRØMME

Juni, juli, august og september 2020 
RUNDVISNING OG LIDT UNDERVISNING  
VED NINA TINDHOLM

Søndag den 2. februar 2020 kl. 14.00 
FOREDRAG AF STIG LAURITSEN FRA PARADE-
HUSET PÅ GISSELFELD SLOT

aktiv iteter

Rosenkreds Nordsjælland

Rosenkreds København og Omegn

Rosenkreds Midtjylland

Rosenkreds Trekanten

Rosenkreds Lolland-Falster

Rosenkreds Ribe-Esbjerg

Rosenkreds Sønderborg og Omegn
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Efterår/vinter 2019 Februar

Januar

Rosenkreds Nordsjælland
Studiekreds

Er der i Nordsjællandskredsen interesse for en studiekreds her 
i vinterhalvåret?
Vi forestiller os, at man kunne mødes til en hyggestund et par 
timer tre tirsdag eftermiddage, hvor vi kunne drøfte forskel-
lige rosenemner.
Alle deltagere er med på lige fod og behøver ikke have særlig 
rosenviden.
Har du lyst til at mødes nogle gange i løbet af vinteren til 
lidt rosenhygge, eller vil du gerne høre lidt nærmere, så send 
en mail til: lenekyrval@hotmail.com

Tirsdag den 4. februar kl. 19.00
Rosenkreds Trekanten
Vinterens rosendrømme
Hejls Gl. Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

Sidste års drømme-succes, som næste sprængte rammerne på 
Trappendal, prøver vi at gentaget denne aften. Vi udveks-
ler drømme, oplevelser og erfaringer – du er selv med til at 
bestemme aftenens forløb. Medbring gerne rosenbøger, rosen-
kataloger og et udvalg af dine digitale billeder af roser (USB-
nøgle). Sammen lytter vi til hinanden, svarer vi på spørgsmål 
og kommer med gode forslag og råd om alt rosenrelateret. 
Pris 50 kr. – men så får du også kaffe og kage.
Tilmelding til Jens Otto Pedersen på mail: 
rosenkreds.trekanten@gmail.com eller på 
mobil: 41 29 23 09.Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00

Rosenkreds Sønderborg og Omegn
Kaminmøde
Lars Bengtson
Galgebjerg 2, Mommark
6472 Sydals

Vi hygger os i den store stue hos Lars med fordybelse i roser 
og rosendrømme, udveksler erfaringer og oplevelser med hin-
anden. Vi kigger i vore yndlingsrosenbøger og studerer danske 
og udenlandske rosenkataloger sammen. Der vil være rige 
muligheder for at stille alle mulige spørgsmål vedr. roser. Tag 
gerne også din bærbare computer med eller medbring billeder 
og andet på en USB-stick.
Medbring selv kaffe og kage, kop og tallerken.
Pris for deltagelse 20 kr. Betales kontant
Maksimalt deltagerantal er 25. Tilmelding til 
Anne Marie på tlf. 21477447 eller via mail til 
rosenkredssonderborg@gmail.com
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Søndag den 2. februar 2020
Rosenkreds København og Omegn
Foredrag af Stig Lauritsen fra Paradehuset på 
Gisselfeld Slot
Jagtvejen/Øbro Bibliotek
Jagtvej 227
2100 København Ø.

Havedesigner Stig Lauritsen har siden 2001 haft domæne på 
Gisselfeld. Mange kender Stig fra TV- programmer som ”Have 
haves” TV2 morgen og mange artikler i haveblade. Stig har 
designet rigtig mange haveanlæg i ind og udland. Stig vil 
tage os med ind i sit spændende univers og blandt andet vise 
os, hvordan vi indretter en have med roser, så den også er en 
oplevelse om vinteren.
Pris: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding og betaling på MobilePay til kredsleder Lone 
Bekker-Jensen  
Tlf. 23 49 18 78,  lonebekker@gmail.com senest 30. januar 
2020.

Marts
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Juni

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00
Rosenkreds København og omegn
Besøg hos Bonnie Mürsch
Vodroffsvej 10
1900 Frederiksberg

Sæt kryds i kalenderen. Mere om dette besøg i RN 0120

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland – Falster
Medlemsmøde. Hvor går årets rosentur mon 
hen?
Sosu skolen
Vestenborgs Alle 78
4800 Nykøbing F

Af punkter på dagsorden kan nævnes:
Årets rosentur. Sommerens arrangementer. Nye roser i haven?
Roser og Clematis – indtryk og ideer til haven? Bier og roser
Nyt fra Rosenselskabet og sikkert mere
Husk at medbringe kaffe eller te. Tilmelding til Anne Grethe 
Andersen, tlf. 2990 0182, annegandersen@gmail.com eller 
Birthe Magnusson, tlf. 30828475, bimagnus@gmail.com, 
senest 22. marts. 2020.

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland-Falster
Rosenforedrag med Torben Thim. Vilde roser, 
klatrende roser, klematis – anvendelse og 
pasning
Guldborgsund-bibliotekerne. Hovedbiblioteket
Kongensgade 43, indgang fra Rosenvænget 17
4800 Nykøbing F.

Rosenselskabet og Haveselskabet har i samarbejde arrang-
eret et foredrag, hvor Torben Thim kommer og fortæller om 
de vilde roser, og om de mange muligheder for med succes 
at kombinere klatrende roser med klematis. Torben Thim er 
ved at udarbejde en ny pamflet om roser og klematis. Rosen-
planteskolen i Løve forhandler foruden rigtig mange roser 
også omkring 400 klematis. Vi glæder os til at høre mere om 
emnet, som rigtig mange havefolk har syslet med.
Husk kaffe/te.  
Pris: 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Ribe-Esbjerg & Haveselskabets Ribe 
Kreds
Foredrag ved Claus Dalby: Selskabsplanter. 
Plantekombinationer gennem et have år
Margrethegården 
Skyttevej 200
Ribe

Vi har i Rosenkreds Ribe-Esbjerg sammen med Ribe Have-
selskab fået en aftale med Claus Dalby, hvor han vil fortælle 
om ’Selskabsplanter’. Foredraget tager udgang i Dalbys nye 
bog, som han selv betragter som sit svendestykke, og han 
fortæller om sin have i Risskov, hvor han gennem mange år 
har skabt en levende og frodig have opdelt i farveafstemte 
rum. 
Måned for måned følges et have år, og haverum portrætteres 
med særlige kendetegn – sol, skygge, stemninger, farvehold-
ninger og design. Alle havens overdådige bede fremstår som en 
symbiose af løgvækster, stauder, sommerblomster, buske, små 
træer og roser
Foredraget og bogen er en guldgrube for havefolk, der ønsker 
ideer til frodighed i egen have året rundt.  
Begrænset antal billetter - entré inkl. kaffe m. kage kr.175,00  
Tilmelding og betaling senest d. 28. februar. 
Birgit Lagoni tlf. 29 66 99 54 - blagoni@mail.dk

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Rosenkreds Midtjylland
Foredrag af Peter Jordt
Lunden
Vestergade 74
8600 Silkeborg

Roser i Haven? - Naturligvis! Et foredrag i ord og billeder 
med Peter Jordt, tidligere mangeårig formand for Det Dan-
ske Rosenselskab. Det handler om: - Store og små roser i en 
meget stor have - De oplevelser og erfaringer som et liv i ro- 
sernes selskab har givet. - Roserne i haven året rundt - og livet  
omkring dem. - Bæredygtighed: Sunde roser uden brug af 
sprøjtemidler.
Entré: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.
I prisen er inkluderet kaffe, te og kage, og der er amerikansk 
lotteri.
Blandt gevinsterne er først og fremmest roser.
Tilmelding ikke nødvendig.

Marts
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Juni

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00
Rosenkreds København og omegn
Besøg hos Bonnie Mürsch
Vodroffsvej 10
1900 Frederiksberg

Sæt kryds i kalenderen. Mere om dette besøg i RN 0120

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland – Falster
Medlemsmøde. Hvor går årets rosentur mon 
hen?
Sosu skolen
Vestenborgs Alle 78
4800 Nykøbing F

Af punkter på dagsorden kan nævnes:
Årets rosentur. Sommerens arrangementer. Nye roser i haven?
Roser og Clematis – indtryk og ideer til haven? Bier og roser
Nyt fra Rosenselskabet og sikkert mere
Husk at medbringe kaffe eller te. Tilmelding til Anne Grethe 
Andersen, tlf. 2990 0182, annegandersen@gmail.com eller 
Birthe Magnusson, tlf. 30828475, bimagnus@gmail.com, 
senest 22. marts. 2020.

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland-Falster
Rosenforedrag med Torben Thim. Vilde roser, 
klatrende roser, klematis – anvendelse og 
pasning
Guldborgsund-bibliotekerne. Hovedbiblioteket
Kongensgade 43, indgang fra Rosenvænget 17
4800 Nykøbing F.

Rosenselskabet og Haveselskabet har i samarbejde arrang-
eret et foredrag, hvor Torben Thim kommer og fortæller om 
de vilde roser, og om de mange muligheder for med succes 
at kombinere klatrende roser med klematis. Torben Thim er 
ved at udarbejde en ny pamflet om roser og klematis. Rosen-
planteskolen i Løve forhandler foruden rigtig mange roser 
også omkring 400 klematis. Vi glæder os til at høre mere om 
emnet, som rigtig mange havefolk har syslet med.
Husk kaffe/te.  
Pris: 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Ribe-Esbjerg & Haveselskabets Ribe 
Kreds
Foredrag ved Claus Dalby: Selskabsplanter. 
Plantekombinationer gennem et have år
Margrethegården 
Skyttevej 200
Ribe

Vi har i Rosenkreds Ribe-Esbjerg sammen med Ribe Have-
selskab fået en aftale med Claus Dalby, hvor han vil fortælle 
om ’Selskabsplanter’. Foredraget tager udgang i Dalbys nye 
bog, som han selv betragter som sit svendestykke, og han 
fortæller om sin have i Risskov, hvor han gennem mange år 
har skabt en levende og frodig have opdelt i farveafstemte 
rum. 
Måned for måned følges et have år, og haverum portrætteres 
med særlige kendetegn – sol, skygge, stemninger, farvehold-
ninger og design. Alle havens overdådige bede fremstår som en 
symbiose af løgvækster, stauder, sommerblomster, buske, små 
træer og roser
Foredraget og bogen er en guldgrube for havefolk, der ønsker 
ideer til frodighed i egen have året rundt.  
Begrænset antal billetter - entré inkl. kaffe m. kage kr.175,00  
Tilmelding og betaling senest d. 28. februar. 
Birgit Lagoni tlf. 29 66 99 54 - blagoni@mail.dk

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Rosenkreds Midtjylland
Foredrag af Peter Jordt
Lunden
Vestergade 74
8600 Silkeborg

Roser i Haven? - Naturligvis! Et foredrag i ord og billeder 
med Peter Jordt, tidligere mangeårig formand for Det Dan-
ske Rosenselskab. Det handler om: - Store og små roser i en 
meget stor have - De oplevelser og erfaringer som et liv i ro- 
sernes selskab har givet. - Roserne i haven året rundt - og livet  
omkring dem. - Bæredygtighed: Sunde roser uden brug af 
sprøjtemidler.
Entré: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.
I prisen er inkluderet kaffe, te og kage, og der er amerikansk 
lotteri.
Blandt gevinsterne er først og fremmest roser.
Tilmelding ikke nødvendig.

Marts
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Juni

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00
Rosenkreds København og omegn
Besøg hos Bonnie Mürsch
Vodroffsvej 10
1900 Frederiksberg

Sæt kryds i kalenderen. Mere om dette besøg i RN 0120

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland – Falster
Medlemsmøde. Hvor går årets rosentur mon 
hen?
Sosu skolen
Vestenborgs Alle 78
4800 Nykøbing F

Af punkter på dagsorden kan nævnes:
Årets rosentur. Sommerens arrangementer. Nye roser i haven?
Roser og Clematis – indtryk og ideer til haven? Bier og roser
Nyt fra Rosenselskabet og sikkert mere
Husk at medbringe kaffe eller te. Tilmelding til Anne Grethe 
Andersen, tlf. 2990 0182, annegandersen@gmail.com eller 
Birthe Magnusson, tlf. 30828475, bimagnus@gmail.com, 
senest 22. marts. 2020.

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland-Falster
Rosenforedrag med Torben Thim. Vilde roser, 
klatrende roser, klematis – anvendelse og 
pasning
Guldborgsund-bibliotekerne. Hovedbiblioteket
Kongensgade 43, indgang fra Rosenvænget 17
4800 Nykøbing F.

Rosenselskabet og Haveselskabet har i samarbejde arrang-
eret et foredrag, hvor Torben Thim kommer og fortæller om 
de vilde roser, og om de mange muligheder for med succes 
at kombinere klatrende roser med klematis. Torben Thim er 
ved at udarbejde en ny pamflet om roser og klematis. Rosen-
planteskolen i Løve forhandler foruden rigtig mange roser 
også omkring 400 klematis. Vi glæder os til at høre mere om 
emnet, som rigtig mange havefolk har syslet med.
Husk kaffe/te.  
Pris: 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Ribe-Esbjerg & Haveselskabets Ribe 
Kreds
Foredrag ved Claus Dalby: Selskabsplanter. 
Plantekombinationer gennem et have år
Margrethegården 
Skyttevej 200
Ribe

Vi har i Rosenkreds Ribe-Esbjerg sammen med Ribe Have-
selskab fået en aftale med Claus Dalby, hvor han vil fortælle 
om ’Selskabsplanter’. Foredraget tager udgang i Dalbys nye 
bog, som han selv betragter som sit svendestykke, og han 
fortæller om sin have i Risskov, hvor han gennem mange år 
har skabt en levende og frodig have opdelt i farveafstemte 
rum. 
Måned for måned følges et have år, og haverum portrætteres 
med særlige kendetegn – sol, skygge, stemninger, farvehold-
ninger og design. Alle havens overdådige bede fremstår som en 
symbiose af løgvækster, stauder, sommerblomster, buske, små 
træer og roser
Foredraget og bogen er en guldgrube for havefolk, der ønsker 
ideer til frodighed i egen have året rundt.  
Begrænset antal billetter - entré inkl. kaffe m. kage kr.175,00  
Tilmelding og betaling senest d. 28. februar. 
Birgit Lagoni tlf. 29 66 99 54 - blagoni@mail.dk

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Rosenkreds Midtjylland
Foredrag af Peter Jordt
Lunden
Vestergade 74
8600 Silkeborg

Roser i Haven? - Naturligvis! Et foredrag i ord og billeder 
med Peter Jordt, tidligere mangeårig formand for Det Dan-
ske Rosenselskab. Det handler om: - Store og små roser i en 
meget stor have - De oplevelser og erfaringer som et liv i ro- 
sernes selskab har givet. - Roserne i haven året rundt - og livet  
omkring dem. - Bæredygtighed: Sunde roser uden brug af 
sprøjtemidler.
Entré: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.
I prisen er inkluderet kaffe, te og kage, og der er amerikansk 
lotteri.
Blandt gevinsterne er først og fremmest roser.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Juni

Torsdag den 11. juni 2020 kl.17.00
Rosenkreds København og omegn
Besøg hos Bonnie Mürsch
Vodroffsvej 10
1900 Frederiksberg

Sæt kryds i kalenderen. Mere om dette besøg i RN 0120

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland – Falster
Medlemsmøde. Hvor går årets rosentur mon 
hen?
Sosu skolen
Vestenborgs Alle 78
4800 Nykøbing F

Af punkter på dagsorden kan nævnes:
Årets rosentur. Sommerens arrangementer. Nye roser i haven?
Roser og Clematis – indtryk og ideer til haven? Bier og roser
Nyt fra Rosenselskabet og sikkert mere
Husk at medbringe kaffe eller te. Tilmelding til Anne Grethe 
Andersen, tlf. 2990 0182, annegandersen@gmail.com eller 
Birthe Magnusson, tlf. 30828475, bimagnus@gmail.com, 
senest 22. marts. 2020.

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Lolland-Falster
Rosenforedrag med Torben Thim. Vilde roser, 
klatrende roser, klematis – anvendelse og 
pasning
Guldborgsund-bibliotekerne. Hovedbiblioteket
Kongensgade 43, indgang fra Rosenvænget 17
4800 Nykøbing F.

Rosenselskabet og Haveselskabet har i samarbejde arrang-
eret et foredrag, hvor Torben Thim kommer og fortæller om 
de vilde roser, og om de mange muligheder for med succes 
at kombinere klatrende roser med klematis. Torben Thim er 
ved at udarbejde en ny pamflet om roser og klematis. Rosen-
planteskolen i Løve forhandler foruden rigtig mange roser 
også omkring 400 klematis. Vi glæder os til at høre mere om 
emnet, som rigtig mange havefolk har syslet med.
Husk kaffe/te.  
Pris: 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00
Rosenkreds Ribe-Esbjerg & Haveselskabets Ribe 
Kreds
Foredrag ved Claus Dalby: Selskabsplanter. 
Plantekombinationer gennem et have år
Margrethegården 
Skyttevej 200
Ribe

Vi har i Rosenkreds Ribe-Esbjerg sammen med Ribe Have-
selskab fået en aftale med Claus Dalby, hvor han vil fortælle 
om ’Selskabsplanter’. Foredraget tager udgang i Dalbys nye 
bog, som han selv betragter som sit svendestykke, og han 
fortæller om sin have i Risskov, hvor han gennem mange år 
har skabt en levende og frodig have opdelt i farveafstemte 
rum. 
Måned for måned følges et have år, og haverum portrætteres 
med særlige kendetegn – sol, skygge, stemninger, farvehold-
ninger og design. Alle havens overdådige bede fremstår som en 
symbiose af løgvækster, stauder, sommerblomster, buske, små 
træer og roser
Foredraget og bogen er en guldgrube for havefolk, der ønsker 
ideer til frodighed i egen have året rundt.  
Begrænset antal billetter - entré inkl. kaffe m. kage kr.175,00  
Tilmelding og betaling senest d. 28. februar. 
Birgit Lagoni tlf. 29 66 99 54 - blagoni@mail.dk

Onsdag den 11. marts kl. 19.00
Rosenkreds Midtjylland
Foredrag af Peter Jordt
Lunden
Vestergade 74
8600 Silkeborg

Roser i Haven? - Naturligvis! Et foredrag i ord og billeder 
med Peter Jordt, tidligere mangeårig formand for Det Dan-
ske Rosenselskab. Det handler om: - Store og små roser i en 
meget stor have - De oplevelser og erfaringer som et liv i ro- 
sernes selskab har givet. - Roserne i haven året rundt - og livet  
omkring dem. - Bæredygtighed: Sunde roser uden brug af 
sprøjtemidler.
Entré: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer.
I prisen er inkluderet kaffe, te og kage, og der er amerikansk 
lotteri.
Blandt gevinsterne er først og fremmest roser.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Titel / emne Forfatter Nr. / side

Artikler
Den rosenfingrede dagning Torben Thim                                                                 4/8
De “rosenfingrede” roser Andreas Barlage                                                          3/20
Det summer og brummer Jens Otto Pedersen                                                    3/12
Duftende roser Jens Otto Pedersen 1/12 
Duftroser Lars Bengtson og Ejnar Jørgensen 2/18 
Et liv viet til roser David Austin Roses                                             1/4 
Forord fra bogen Torben Thim 4/6
Historien om en fundrose Jens Otto Pedersen 3/18
Hvilken rose skal jeg plante? Birgit Brandenborg                                            1/30 
Hvilken rose skal jeg plante? Priscilla Heltoft                                            2/26 
Kejseren af Kina – Rosa Chinensis Gudrun Jensen                                            2/12 
Når roser skal trives uden kemikalier Anne-Marie Knudsen                                            1/16 
Paradehuset – Orangeriet på Gisselfeld   Inger Schierning 4/28
Post Convention Tour Sverige Henny Johansson                                             2/6 
Rosenhaven Mariager Eskild Skau                                            2/24 
Rosenkreds Lolland-Falsters rosentur 2019 Anne Grethe Andersen 4/35
Rosenkåring, musik, hygge og haveinfo  Helle Nebelong 3/24
RosenNyts 20 åres jubilæum Ellen Margrethe Hale                                              2/4 
Rosens Dag i rosariet i Hornsherred        Peter Friis Møller 3/30
Rosers duft Mette Krog                                             1/9 
Roser til velgørenhed                               Inger Schierning 3/32
Roser viser deres værd Julie Schou Christensen 4/21
Sunde roser giver glæde og liv Inger Schierning 4/18
The Canadian Explorer Roses Erich Unmuth 4/24
Tillykke til Rosa og Harley Inger Schierning 4/4
To novicer på rosenrejse Christine Nederlund 3/4
Vikingerne kom til Bogense Rosa Eskelund og Inger Schierning 3/26
Vores nyeste gallicaroser Jens Otto Pedersen                                            1/23

Aktiviteter i kredsene  1/52, 2/48, 3/42, 4/43 

Aktuelt 
Busudflugt til 3 rosenhaver på Als  1/37
Dr. Sam McGredy  4/33
Foredrag af Torben Thim  2/34
Foredrag: Historien om rosen i Danmark, rosenkreds Trekanten 2/35
Foredrag: Historien om rosen i Danmark, rosenkreds Ribe-Esbjerg 2/35
Foredrag: Roser og klematis, rosenkreds Syd- og Østsjælland 2/35
Generalforsamling i Det Danske Rosenselskab 2019 1/37
Historien om rosen i Danmark Torben Thim 1/32
Hvordan lykkes jeg med roser Birthe og Ernst Jensen 1/38
Kunsten at dyrke roser i egen have  1/38
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R O S E N I N D E K S  2 0 1 9
(Sidetal/blad nr. - tal i fed skrift er billeder)

A
‘Aimée Vibert’ 2/16 
‘Alain Blanchard’ 1/23, 1/23 
‘Alchymist’ 3/21
‘Alexander’ 3/21
‘Alexandre Girault’  3/8
‘Alfred Colomb’ 3/35
‘Aloha’ 3/22
‘A. Mackenzie’  4/27 
‘American Pillar’ 3/13
‘Apfelblüte’ 3/14
‘Apple Blossom’ 3/13, 3/17, 3/56
‘Applejack’ 3/17, 3/56
‘Arvensis Splendens’ 2/22 
‘Astrid Lindgren’ 3/34
‘Augusta Louise’ 1/22
‘Aurora’  4/42 
 
B
‘Baronne Prévost’ 1/13, 1/15 
‘Bellard’ 1/24, 1/24 
‘Belle de Crécy’ 1/24, 1/24 
‘Bengali’ 3/23
‘Beverly’ 2/22 
’Bienenweide Gelb’ 3/15
‘Bienenweide Rot’ 3/3
‘Bienenweide Weiss’ 3/15
‘Blanche de Belgique’ 1/42,  
 1/42, 1/43 
‘Blush Noisette’ 2/14, 2/15,  
 2/16, 2/68 
‘Bobby James’ 3/13
‘Brenda Colvin’ 3/13, 3/15

C
‘Camelot’  4/23 
‘Candia’ 3/14
‘Celestial’ 3/34
‘Champlain’  4/27 
‘Chandos Beauty’ 2/19 
‘Chapney’s Pink Cluster’ 2/13,  
 2/14, 2/15 
‘Charisma’  4/21
‘Charles Albanel’  4/27
‘Charles de Mills’ 3/35
‘Cristata’  4/36 
‘Christoph Columbus’ 3/21

‘Claire Austin’ 1/34 
‘Claus Dalby’ 3/40
‘Comte de Chambord’ 2/19 
’Comtesse de Murinais’ 3/35
‘Constance Spry’ 1/5, 1/7 
‘Constanze Mozart’ 2/22 
‘Cornelia’ 2/20, 2/20 
‘Cph Garden in Bloom’  4/60

D
‘David Thompson’  4/2, 4/26 
‘De Montarville’  4/26 
‘Desdemona’ 1/6 
‘Dolomiti’ 3/14
‘Drifa’ 3/17
‘Duc de Guiche’ 1/24, 1/24

E
‘Elaine Paige’  4/23, 4/51
‘Elin’s Rose’  4/38 
‘Erfurt’ 3/16
‘Escimo’ 3/14

F
‘Félicité et Perpétue’ 2/16, 2/17 
‘Fenja’ 3/16
‘Flammetorn’ 3/15
‘Focus’  4/21 
‘Fortuna’ 3/14
‘Foxi’ 3/16
‘Friendship Forever’ 1/47,  
 3/32, 4/51 
‘Friheden’  4/7 
‘Fru Dagmar Hastrup’ 3/16, 4/26
‘Fru Nørby’ 2/32, 3/28, 4/7,  
 4/23, 4/51 
‘Frühlingsduft’ 3/41 
‘Frühlingsgold’ 3/15

G
‘Gertrude Jekyll’ 1/6, 1/7, 2/19 
‘Ghita Renaissance’ 1/11, 2/22,  
 2/22, 2/33 
‘Giardina’  4/35 
‘Golden Celebration’ 1/11 
‘Graham Thomas’ 1/5, 1/7 

‘Greenland Forever’  4/12 
‘Gruss an Teplitz’ 2/19, 2/20

H
‘Hansa’ 2/22 
‘Henry Hudson’  4/24
‘Henry Kelsey’  4/26 
‘Hermann Schmidt’ 3/16
’Herzogin Friederike’ 3/16
’Hot Chocolate’ 3/24
‘Hybrida’ 2/21, 2/21 

I
‘I am Grateful’  4/9, 4/11, 4/51 
‘IGA 83 München’ 3/14
‘Incomparable’ 1/25, 1/25 
‘Infinity’  4/55
‘Inger Forever’  4/51
‘I Need You’  4/38, 4/51
‘Inner Wheel Forever’ 3/32,  
 4/17, 4/38, 4/51
‘Innocencia’ 3/14
‘Inspiration’ 3/22
‘Ispahan’ 2/30

J
‘Jacques Cartier’ 2/30 
‘James Galway’  4/19
‘Jens Munk’ 3/16, 4/26
‘Jim the Viking’ 3/27, 4/7
‘John Cabot’  4/26
‘John Davis’  4/25, 4/27
‘John Franklin’  4/26
‘Juanita’ 3/14
‘Jubilee Celebration’ 2/20, 2/20 

K
‘Kess e Lippe’ 3/14
‘King of Infinity’  4/55
‘Knock Out’ 1/47 
‘Kordes Rose Aloha’ 3/22 

L
‘Lady of Shalott’ 1/21, 3/22,  
 3/24, 4/23, 4/37 
‘Laguna’  4/21 
‘La Neige’ 1/26, 1/26 
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‘Lavender Meidiland’ 3/14
‘Leander’ 2/42, 2/43 
‘Lemon Fizz’ 3/14
‘Libertas’ 3/16
‘Lichfield Angel’ 1/59 
‘Lise Nørgaard’  4/31, 4/51, 4/60 
‘Looking in your eyes’  4/16 
‘Louise Bugnet’ 2/68, 2/22 
‘Louise Odier 3/18
‘Louis Jolliet’  4/27 
‘Louis Philippe’ 1/26, 1/26 
‘Louis van Till’ 1/27, 1/27 
‘Love Forever’  4/14
‘Lupo’  3/16
‘Lykkefund’ 2/35

M
‘Maiden’s Blush’ 1/10 
‘Major’ 1/16, 1/44 
‘Martin Frobisher’  4/26, 4/27 
‘Matador’ 3/14
‘Maxima’ 1/42, 1/44, 2/21, 2/21 
‘Medeo’ 3/14
‘Mermaid’  3/10
‘Mignonette’ 2/17 
‘Mme A. Meilland’ 1/10 
‘Mme Alfred Carrière’ 2/19,  
 2/19, 3/34 
‘Mme Claude Richer’  4/27 
‘Mme Hardy’ 1/14, 1/15 
‘Moje Hammarberg’ 2/9 
‘Morning Sun’ 3/22
‘Morten Korch’ 1/13, 1/21,  
 2/19, 3/24 
‘Mozart’ 3/13
‘Munstead Wood’ 1/1
‘Mutabilis’  4/37 

N 
‘Naomi Renaissance’ 1/13, 1/15 
‘Nemo’ 3/14
‘New Dawn’ 1/16 
‘Noble Anthony’ 1/11 

O 
‘Odyssey’ 3/16
‘Officinalis’ 1/44, 2/15, 2/17,  
 3/13 

‘Old Blush’ 2/13, 2/16,  
 2/17, 2/47 
‘Orange Muttertag’ 3/20
‘Orange Sensation’ 3/20
‘Orange Triumph’ 3/20
‘Our Last Summer’ 2/45, 4/14,  
 4/38, 4/51 

P
‘Parole’ 2/22 
‘Parson’s Pink’ 2/13, 2/15, 2/16 
‘Paul Transon’ 2/20 
‘Peace’ 1/10 
‘Perennial Blue’ 3/16
‘Perle d’Or’ 2/26, 2/27, 2/27 
‘Phoenix’ 3/22
‘Piano’  4/36 
‘Pink Roadrunner’ 3/16  
’Pinocchio’  4/13 
‘Président de Sèze’ 3/35
‘Pretty Kiss’ 3/14
‘Pretty Sunrise’ 3/14
‘Princess Alexandra of Kent’ 1/11, 
 1/11, 2/33, 2/43 
‘Prins Henrik’ 3/28
’Prins Henrik’ 3/28, 4/12,  
 4/38, 4/51 
‘Prinsesse Marie’ 2/7 
‘Princess of Infinity’ 2/45
‘Pullman Orient Express’  3/9

R 
‘Rainbow Knock Out’  4/22 
 ‘Rambling Rosie’ 1/35 
’Red  Yesterday’ 3/16
Rosa x alba 1/10, 1/44 
Rosa arvensis 2/16 
Rosa arvensis ‘Splendens’ 2/1,  
 2/22 
Rosa banksiae lutea  1/47 
Rosa x borboniana 2/15, 2/15, 2/16 
Rosa x calocarpa 2/17 
Rosa canina 1/10, 3/15 
Rosa chinensis 2/12 ff 
Rosa chinensis semperflorens 2/13,  
2/14, 2/14, 2/15 
Rosa damascena 1/10, 3/35 

Rosa damascena bifera 2/13, 2/15,  
 2/16 
Rosa dumalis 3/13
Rosa foetida 1/10, 3/13/ 3/15 
Rosa foetida ‘Bicolor’ 3/13
Rosa gallica 1/10, 2/13, 2/15,  
 2/17 
Rosa gigantea 1/11, 2/12 
Rosa helenae 1/10, 2/35 
Rosa x lheritiana 2/16 
‘Rosa Loves Me’  4/16 
Rosa lutea 3/20
Rosa moschata 1/10, 2/2, 2/13 
Rosa moschata autumnalis 2/17 
Rosa moschata nastarana 2/17 
Rosa multiflora 1/10, 2/17, 3/ 
‘Rosa Mundi’ 3/13
Rosa x noisettiana 2/13, 2/15 
Rosa odorata 2/17 
Rosa x odorata var. ochroleuca 2/17 
Rosa omeiensis f. pteracantha 3/13
Rosa pendulina 2/16, 2/16 
Rosa pimpinellifolia ‘Aïcha’  3/13,  
 3/14
Rosa pimpinellifolia  
‘Glory of Edzell’ 3/13
Rosa pimpinellifolia  
‘Single Cherry’   3/13
Rosa x portlandica 2/15 
Rosa rubiginosa 3/13
Rosa ruga 2/16 
Rosa rugosa 1/10, 2/17 
Rosa sempervirens 2/16, 2/17 
Rosa spinosissima 1/10 
Rosa x waitziana 2/41 
Rosa wichurana 1/11 
‘Rose de Resht’ 1/13, 3/3 
‘Rose des Quatre Saisons’ 2/15,  
 2/16 
‘Rose du Roi’ 2/15 
‘Rose Edouard’ 2/15, 2/15, 2/16 
‘Rosenresli’ 1/20 
’Roter Korsar’ 3/16
’Rotes Meer’ /16
’Rotilia’ 3/14 
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din annonce

Ønsker du at annoncere i 
RosenNyt - se side 57.

RosenNyt hjælper gerne med 
layout  og opsætning.
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Tre vidunderlige duftende skønheder - alle navngivet af Ghita Nørby

Inger Forever™
Buketrose 

Rigt blomstrende buskrose  
med skøn duft

Fru Nørby™
Buketrose 

Store blomster med  
vidunderlig duft

Bestil Rosas skønne roser i dit havecenter

Alle er remonterende. Er også lette at bestille som bar rods 
på nettet - jeg henviser gerne til nærmeste forhandler 

re@rosa.dk • www.roses-forever.com

Kærlig hilsen Rosa

She loves you™
Buketrose

Lise Nørgaard™
Buketrose

I am grateful™

Prins Henrik™
Buketrose

Elin’s Rose™
Buketrose

Buketrose

I need you™
Bunddækkende rose

Buketrose

Inner Wheel Forever™
Buketrose

Our Last Summer™ 
Klatrerose 

Velduftende store  
blomster

Friendship Forever™

Mød Rosas Roses på

Vinder af

bedste 

duft

Begrænset 

mængde !

Jubilæums-

rose
50 års

Guldvinder 

for sundhed

2015

Vinder på

Rosenfestival 

2019

plantnrelax-170mmx235mm-2019-version2.indd   1 8/29/2019   10:23:51 AM

47RosenNyt oktober 2009

Rundvisning søndag og tirsdag kl. 10 og 13 med efterfølgende kaffe.

Ellen og Hugo Lykkes Rosenplanteskole
Hønebjergvej 31, Søby

8543 Hornslet
Tlf. 86 97 46 29

www.rosenplanteskolen.dk

Besøg vor rosenhave
Åben alle dage fra d. 12/6 - 31/7. Gratis entré.

www.roses.dkwww.roses.dk

‘Gräfin von Hardenberg’
Foto: Ernst Jensen
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(Sidetal/blad nr. - tal i fed skrift er billeder)

S 
‘Scepter’d Isle 2/20 
‘Schneeflocke’ 3/14
‘Schneekoppe’ 3/16
‘Schneezwerg’  4/26 
‘Schöne Dortmunderin’ 3/14
‘Schöne Maid’ 1/12, 1/13 
‘She loves you’  4/7, 4/51 
‘Skotta’ 2/9 
‘Slater’s Crimson China’ 2/14,  
 2/15 
‘Sonnenröschen’ 3/16
‘Southampton’ 1/30, 1/30 
‘Souvenir de la Malmaison’ 1/10 
‘Stadt Rom’ 3/14
‘Summer of Love’ 3/14
‘Super Star’ 3/21
‘Surpasse Tout’ 1/27, 1/27 
‘Sutters Gold’ 3/21
‘Sweet Haze’ 3/14
‘Sweet Pretty’ 3/16

T
‘The Ancient Mariner’ 1/8 
‘The Lark Ascending’ 3/23
‘Theodor-Fontane’ 3/23
‘Too Hot to Handle’ 3/25
‘Topolina’ 3/14
‘Tourmaline’ 3/16
‘Tropicana’ 3/23
‘Tuscany’ 3/13

V 
‘Veilschenblau’ 3/17
‘Versicolor’  3/11
‘Viking’  4/37 

W
‘Weg der Sinne’ 3/14
‘Westerland’ 3/21
‘Westzeit’ 3/14, 3/23
‘What  a Wonderful World’  4/38 
‘Whisky’ 3/21
‘White Roadrunner’ 3/16 
‘William Baffin’  4/27
‘William Booth’  4/27
‘With Heart and Soul’  4/1
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- helt naturligt

smukke og 
sunde roser

Sådan opnår du

Osmo® Bio Rosengødning 
Osmo® Bio PlanteAktivator
GroGreen® Feed & Shine® Roser

Brug Osmo® Bio Rosengødning og Osmo® Bio PlanteAktivator med 
Mykorrhiza-bakterier for at give dine roser de bedste vækstvilkår. 
Begge er 100 % organiske og godkendt til økologisk dyrkning. 

Plej rosenbladene med GroGreen® Feed & Shine® Roser. 
En specialudviklet mikronæringsgødning, der gør roserne mod-
standsdygtige over for fx meldug, rust og stråleplet.

   Alle produkter forhandles af havecentre.   

Godkendt til 

økologisk dyrkning • TECHNOLOGY 
•

ES
SE

NT
IAL PLANT O

IL

Osmo® er et varemærke tilhørende Fertira. GroGreen® er et varemærke tilhørende E. Marker A/S.

Læs mere på:
osmo.dk og emarker.dk

Egå • Randers • Viborg • Vejle • Odense • Aalborg • Sønderborg • Hillerød • Vallensbæk • Horsens • Amager

Vi holder åbent alle ugens 7 dage • Se mere på plantorama.dk

E

N
 O A S E  A F  L I V

Følg os på

FACEBOOK
INSTAGRAM
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Køb Infinity® hele året rundt i din lokale blomsterbutik eller havecenter 
Kærlig hilsen Rosa Eskelund   •   www.rosa.dk

Den originale 

Infinity® rose

f

Luksus  

mini roser 
heLe året

Lang  
hoLdbarhedekstra  

store  

bLomster-
hoveder

pynter  

fLot op 

tiL juL
aLtid smukke 

tiL hverdag 

og fest

King of Infinity® Infinity® Infinity®Princess of Infinity®

Følg Rosas Roses på

infinity vinter annonce 2019.indd   3 22-10-2019   09:45:53
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Kultur og havekunst i det gamle Persien
Persien har altid været kendt for sine ekso-
tiske roser. Ikke mindst i de mange smukke 
klassiske persiske haver, hvoraf hele ni iranske 
er på UNESCOs kulturarvsliste. Men også i 
kunsten, hvor både miniaturemalere og dig-
tere hylder rosens skønhed – og dens symbol 
på kærlighed.

Vi besøger Eram-haven (Paradishaven) i 
Shiraz, hvor vi får introduktion til havens 
mange roser af en lokal ekspert. Vi udforsker 
de smukke og eksotiske bazarer, og vi hører 
om blomsters rolle i værker af Persiens største 
poeter, Hafez og Saadi. Vi besøger en rosen-
plantage nær Natanz, og er til rosenfestival i 
Kashan, der er kendt for rosenvand og rosen-
marmelade. Undervejs oplever vi historiske 
byer med storslåede moskeer, parkanlæg, 
gamle broer og paladser – udvalgt for at 
afspejle Irans charme og eksotiske skønhed.

Garanteret afrejse: 
10 dage • halvpension • 12.900 kr • 20. til 29. april

Til festival i Bulgarien
Højtragende bjerge og åbne landskaber 
 sætter scenen på den thrakiske slette i 
 Bulgarien. Landet er verdens førende produ-
cent af rosenolie, og årligt fejres den lyserøde 
blomst med Rosenfestivalen. Her fester de i 
gaderne og kårer Rosernes Dronning. Vi ople-
ver festivalen, hvor vi samtidigt samler indtryk 
af Bulgarien – landet, hvor øst møder vest. 

Moderne bygningsværker forenes med tidli-
gere tiders arkitektur. En turbulent fortid har 
præget hovedstaden Sofi a med kulturel og 
historisk mangfoldighed. Kulturen blomstrer 
i Plovdiv, hvor vi besøger den charmerende 
gamle bydel.
Undervejs ser vi kirker med gyldne løgkupler 
og mosaikfacader. Vi oplever også gamle 
landsbyer, hvor stress er sat på standby og et 
roligt liv udspiller sig. 
Vi duft er til rosens æteriske olie og smager på 
det lokale køkken.

8 dage • helpension • 10.900 kr • 4. til 11. juni

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Viktors Farmor er drevet af en passion for at give 
gæsterne oplevelser, de ellers har svært ved at fi nde. 
Det kan lade sig gøre i kraft  af vores dygtige og 
 erfaerne rejseledere, og fordi vi har godt kendskab 
til landet, befolkningen og naturen. 

Der er meget med i prisen; alle udfl ugter, halv-
pension og drikkepenge til lokalguide og chauff ør. 
Der er max 20 deltagere på alle vores rejser. 
Tag med på grupperejse med dansk rejseleder til 
én af vores 80 destinationer verden over.

Rosenrejse til Iran I Rosens Navn

Køb Infinity® hele året rundt i din lokale blomsterbutik eller havecenter 
Kærlig hilsen Rosa Eskelund   •   www.rosa.dk

Den originale 
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Kvalitetsroser

Jens Bech Jensen
Bagsværdvej 194 · (ved Bagsværd Sø) · Telefon 44 98 67 89

Aldershvile Planteskole

Vi har over 500 forskellige sorter af smukke 
historiske, engelske og moderne roser til ethvert 

formål og alle selskabsplanterne hertil.

Et væld af mange forskellige pæoner, mere end 
150 sorter kamelia, mange rhododendron, 

slyngplanter, buske og træer finder du også i 
vores kæmpestore plantesortiment.

49RosenNyt oktober 2009

Industrivej 18
6760 Ribe
Tlf. 75 42 40 44 · Fax 75 42 49 09

Roser i Ribe
Vi kan nu opfylde dine rosenøn-
sker med et nyt sortiment i smuk-
ke historiske, engelske, franske og
moderne roser samt renæssance-
roser, slotsroser, slyngroser, busk
roser og andre typer roser.

Selskabsplanter til dine roser fin-
der du også i vores store plante-
sortiment, som også omfatter
slyngplanter, buske, træer, frugt-
træer, surbunds planter og stedse-
grønne planter.

HAVECENTRET

Knud Pedersens Planteskole · Tåstrup Søvej 1 · 8462 Harlev
Telefon: 86 94 13 45 · Fax: 86 94 11 10

E-mail: rosenposten@rosenposten.dk

Høst fordelen ved Internet-handel
Besøg vores hjemmeside

• Let at bestille på hjemmesiden eller pr. brev
• Ingen forudbetaling
• Roserne kommer med posten eller kan afhentes

Licensrettighed fra DAVID AUSTIN® ROSES

Historiske, sjældne og moderne roser

ROSER
ENGELSKE
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Indlæg til rosennyt
Indlæg til RosenNyt modtages gerne. Det kan være 
større eller mindre artikler, efterlysninger, spørgsmål 
eller andet.
Ethvert indlæg til RosenNyt sendes til redaktionens 
adresse og skal være fremsendt inden deadline (se side 2).
Se yderligere oplysninger og en mere udførlig forfat-
tervejledning på foreningens hjemmeside 
www.rosenselskabet.dk eller ved at kontakte redak-
tøren på mail: rosennyt@gmail.com eller på mobil:  
23 11 01 18.

Annoncering
Få tilsendt yderligere materiale.
Kontakt Birthe Lund Jensen,
Gedeager 12, Øster Vedsted, 6760 Ribe,
mail: biluje@gmail.com

Medlemskab
Medlemskab kan opnås via Det Danske Rosensel- 
skabs hjemmeside www.rosenselskabet.dk menu-
punkt: Bliv medlem.
Medlemskab kan også opnås ved skriftlig henvendelse
til Margrethe Franck, Vestbanevej 5, 2 tv., 2500 Valby 
eller på mail: kasserer@rosenselskabet.dk..
Prisen for medlemskab er 330 kr. Dobbeltmedlem-
skab 495 kr. Indmeldelsesgebyr 50 kr.

Kontingent
Mail: kasserer@rosenselskabet.dk
Medlemsnummer: se dit 9-cifrede medlemsnummer
på din opkrævning, som du modtager i marts måned 
efter den årlige generalforsamling i Det Danske 
Rosenselskab.

Ophør af medlemskab
Ønskes medlemskabet ikke forlænget, skal udmeldelse 
ske skriftligt inden udgangen af kalenderåret. 
Udmeldelsen skal sendes til Margrethe Franck
Vestbanevej 5, 2 tv., 2500 Valby eller på mail: 
kasserer@rosenselskabet.dk. 
Husk at opgive medlemsnummer.
Kontingentet skal betales for det år, hvor udmeldelsen 
sker.

Adresseændring
Adresseændring bedes meddelt kassereren via mail til: 
kasserer@rosenselskabet.dk eller ved brev til: 
Margrethe Franck, Vestbanevej 5, 2 tv., 2500 Valby. 
Husk at oplyse medlemsnummer.

Udeblivelse af RosenNyt
Hvis bladet udebliver rettes henvendelse til
Margrethe Franck, Vestbanevej 5, 2 tv., 2500 Valby
eller på mail: kasserer@rosenselskabet.dk 
Husk at opgive medlemsnummer.

Informationsstande
Det Danske Rosenselskab deltager med informations-
stande på udstillinger og i have- og plantecentre. In-
formationsstanden omfatter en plancheudstilling. Der
gives information om selskabet samt rådgivning om-
kring rosernes pasning og pleje.
For flere informationer bedes henvendelse rettet til 
Birthe Lund Jensen, tlf.: 75 42 18 34.

Biblioteket
Her kan alle medlemmer af Det Danske Rosenselskab
låne litteratur om roser. Lånetiden er en måned. Det
Danske Rosenselskab betaler portoen til låneren, og 
låneren betaler returportoen. Se bogfortegnelsen på 
www.rosenselskabet.dk under menuen Rosennyt.

Henvendelse til:
Peter Ørum Scherg, Storskovvej 12, 4681 Herfølge, 
mobil: 51 84 32 32, peter-scherg@live.dk.

Roser i Ribe
Vi kan nu opfylde dine rosenøn-
sker med et nyt sortiment i smuk-
ke historiske, engelske, franske og
moderne roser samt renæssance-
roser, slotsroser, slyngroser, busk
roser og andre typer roser.

Selskabsplanter til dine roser fin-
der du også i vores store plante-
sortiment, som også omfatter
slyngplanter, buske, træer, frugt-
træer, surbunds planter og stedse-
grønne planter.

HAVECENTRET
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a d r e s s e r

Det Danske Rosenselskab

Vejdammen 114 
2840 Holte 
mobil: 23 11 01 18

info@rosenselskabet.dk 
Postgiro 5 66 96 85

Hjemmeside:
www.rosenselskabet.dk

 
Bestyrelsen for 
Det Danske Rosenselskab
 
Formand
Inger Schierning
Vejdammen 114
2840 Holte
mobil: 23 11 01 18
info@rosenselskabet.dk

Næstformand
Lise Færch
Høtoften 14
Gyrstinge
4100 Ringsted
tlf.: 64 68 78 20
mobil: 61 69 11 86
kasserer@rosenselskabet.dk

Kasserer
Margrethe Franck
Vestbanevej 5, 2 tv.
2500 Valby
kasserer@rosenselskabet.dk

Bestyrelsesmedlem 
Torben Sander
Lundeager 2
2791 Dragør
tlf.: 86 52 15 30
torbensander@outlook.dk

 

Rosenkredse

JYLLAND
 
Rosenkreds Aarhus
Kredsleder
Ellen Margrete Hale 
Nytorv 5 
8400 Ebeltoft
tlf.: 86 34 54 44 
mobil 30511442
emh@halesseasons.dk

Rosenkreds Himmerland
Kredsleder
Eskild Skau
Randersvej 39
9550 Mariager
tlf.: 86 47 82 35
mariager@hotmail.dk
  
Rosenkreds Midtjylland 
Kredsleder 
Arne Simonsen
Serup Tinghøjvej 14
Serup 
8632 Lemming
tlf.: 61 31 03 34
simonsenarne47@gmail.com

6767

Rosenkreds Nordsjælland
Kredsleder
Keld Raaschou
Bystykket 3 
2850 Nærum
mobil: 42 34 20 47
keld.raaschou@gmail.com

Rosenkreds Nord-Vestsjælland
Kredsleder
Lise Færch
Høtoften 14
Gyrstinge 
4100 Ringsted
mobil: 61 69 11 86
kasserer@rosenselskabet.dk

Rosenkreds Syd-Østsjælland
Kredsleder
Peter Ørum Scherg
Storskovvej 12
4681 Herfølge
mobil: 51 84 32 32
peter-scherg@live.dk

Rosenkreds Midt-Vestjylland
Kredsleder
Kristian Hoffmann
Grimstrupvej 11
7480 Vildbjerg
tlf.: 20 33 22 41
hoffmann.kr@mail.dk

Rosenkreds Nordjylland
Kredsleder
Merete Møller
Hestvangvej 5
9300 Sæby
tlf.: 98 46 53 92 
mobil: 51 74 12 57
merete@kyllingborghus.dk

Rosenkreds Ribe-Esbjerg
Kredsleder 
Lilian Skønager 
Skønager 8 
Øster Vedsted 
6760 Ribe 
tlf.: 61 42 39 80 
lilian@skonager.dk

Rosenkreds
Sønderborg og omegn
Kredsleder
Marianne Renner Lauritsen
Frederiksgård 19
6440 Augustenborg
tlf.: 73 47 40 30
mobil: 40 21 55 25
rosenkredssonderborg@gmail.com 
marianne@rosenhaven-frederiksgaard.dk

 

Rosenkreds Trekanten
Kredsleder
Jens Otto Pedersen
Trappendalvej 29
6094 Hejls
tlf.: 75 57 47 54
mobil: 41 29 23 09
rosenkreds.trekanten@gmail.com

ØERNE

Rosenkreds Fyn
Kredsleder
Jens Staun
Alleparken 27
5290 Marslev
tlf.: 22 88 90 63
jcs@privat.tele.dk

Rosenkreds København  
og omegn
Kredsleder
Lone Bekker
Viggo Rothes Vej 16
2920 Charlottenlund
Tlf.: 23 49 18 78
lonebekker@gmail.com

Rosenkreds Lolland-Falster
Kredsleder
Birthe Magnusson
Skipperstræde 3
4941 Bandholm
mobil: 30 82 84 75
bimagnus@gmail.com 
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Forside: ‘Rosa Loves Me With Heart And Soul’. Foto: Roses Forever

‘Lise Nørgaard Rose’. Foto: Roses Forever

‘Cph Garden in Bloom’. Foto: Roses Forever
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