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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-, 
storblomstrede- og buketroser mv. En fantastisk mulighed for at opleve et 
storslået blomsterflor og til inspiration ind i en verden af roser.  
 
80 sorter 
Rosensorterne er et bredt udvalg af mange forskellige 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.  
Skiltet ved indgangen er tegnet af Anna Sofie Falkentoft 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.  
 

 
 



 
 

 
Vurdering af roserne 
Temahaven “Sunde roser giver glæde og liv” er åben 
for alle besøgende. Derudover er rosensorterne blevet 
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 Valbyparken, 
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).  
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    ‘Fru Nørby’ 
 
 
‘Lady of Shalott’ 

 
 

‘Camelot’ med svirreflue 

 

                                                                                    ‘Elaine Paige’ 

 

 

Valbyparken 
Rosentemahaven “Sunde roser giver glæde og liv” ligger 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 temahave “Havens bund” 
til en spændende fremvisning af rosensorter.  

Valbyparkens gæster har taget godt imod haven, og umiddelbart 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 Valbyparken, hvor rigtig mange 
kommer for at opleve roser, har betydet, at de mange besøgende får et kig ind i 
en stor verden af roser. 
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