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Rosa Rainbow Knock Out 

(fik topbedømmelse, se rosenregistreringen) 

 



Det Danske Rosenselskab hjalp projektet i 

Gang 
 

 
 

Danske Planteskoler (DP) 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 rosenselskabets hjælp med at 

finde et velegnet sted til afprøvning 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. 
 

 

En dag i efteråret 2016 ringede chefen for 

Valbyparken til Inger og bad om hjælp. 

“Bent med gravemaskinen” var klar til at 

grave 40 cm jord af den cirkelrunde 

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 målsat 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. 

 

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 

Tantau, David Austin Roses, Poulsen roser, 

Roses-Forever, Knud Petersens Planteskole 

og producenter som Budde og Grønløkke 

Planteskole med flere blev opfordret til at 

levere rosensorter til projektet. 

Planteskolekonsulent Julie Schou 

Christensen fra HortiAdvice fik opgaven af 

DP, 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 artikler og notitser om projektet til 

Gartner Tidende, ISABELLAS og HAVEN. 

 


