
Årets rose 2021 i Norge 

’Ghislaine de Féligonde’ 

En rambler (snarere af størrelse som en buskrose i Norge) foreslået af Bjørg Narum. 

Bjørgs motivering for nomineringen:  

Begrundelse: Det er en rose, som har glædet mig med sin robusthed, hårdførhed, 

sygdomsfrihed og blomsterpragt. 

Rosen blev forædlet i 1916 af Turbat i Frankrig. Forældrene er ’Goldfinch’ (William 

Paul, GB, 1907) og en ukendt frøplante. 

’Ghislaine de Féligonde’   

Her kommer farvespillet tydeligt frem. 

Foto: Toril Linnerud 

 

’Ghislaine de Féligonde’  

Her af form som en større buskrose. 

Foto: Toril Linnerud 

 

Blomsterne vokser i klaser, de er forholdsvis små. Hver rose er ca. 4-5 cm, de dufter 

og er abrikos/kobberfarvede. Højde omkring 1,5 m og bredde 1,2 m. Remonterende. 

Den har sit første blomsterflor fra første uge i juli hos mig, og den etablerede sig efter 

ca. 4 år. Den har en ganske fin vækstform. Rosenklaserne vender opad og i en højde, 

som medfører, at man virkelig kan beundre rosen på en tur rundt i haven. 

En mere generel beskrivelse af rosen, et uddrag fra Dag Lyngars bog ”100 af vore 

bedste roser” 

Rosenfakta: 

Forædler/år: Turbat & Co., Frankrig 1916 

Ophav/forældre: ’Goldfinch’ x ukendt frøplante 



Gruppe: Busk- eller klatrerose, multiflorahybrid (mange hævder, at den hører 

hjemme i Moschata gruppen) 

Højde/bredde: 205 x 200 cm 

Blomster/fylde: Middelstore, fyldte og skålformede 

Farve: Gul, abrikos, orange, ofte med rosa toner 

Blomstringstid: Fra juni til langt ud på efteråret 

Buskens form: Opret vækst med kraftige grene, som efterhånden bøjer udad. 

Løv: Lysegrønt løv med store og smukke blade 

Duft: Middel til stærk moskusagtig. 

Sygdomme: Sund rose 

Andre egenskaber: Høstfarver, tåler regn, smuk når den står alene, smuk i grupper, er 

fin som hæk, er god i naturområder og i offentlige miljøer, kan vokse i halvskygge 

(nordvendt), kan vokse opad en væg, på en pergola, rosenbue eller rosensøjle, langs 

en mur eller et gærde. 

 

Knopper og blomster har stor farvevariation, noget de fleste sætter pris på. Farverne 

kan også ændre sig afhængig af næring, jordbund og vejrforhold. Blomsterne sidder i 

store klaser med indtil 30 stk. og holder længe før de falmer til lysegult og hvidt. 

Busken er for det meste tornfri og har smukt lysegrønt løv. 

”Nydelig rose”, ”fantastisk søde blomster”, ”en skønhed”, ”dekorativ”, ”spændende 

farvevariation” er udsagn benyttet om rosen. At den også er let at dyrke og dufter 

godt er fortsat med til at gøre ’Ghislaine de Féligonde’ til en populær rose efter mere 

end 100 år. Og så populær at den altså vandt årets konkurrence overlegent! 

 

Navnet ’Ghislaine de Féligonde’ har en helt speciel. historie: 

Den unge Comte de Féligonde var under første verdenskrig blevet alvorligt såret 

under et slag og efterladt i ingenmandsland mellem hærene. Ingen af hans 

kammerater turde løbe risikoen ved at redde ham. Da besluttede hans kone, 

Ghislaine, at hun ville redde sin mand og krydsede slagmarken under beskydning, 

fandt ham, trak ham ud af farezonen og reddede hans liv. Derefter plejede hun sin 

mand i måneder, til han igen var rask. En smukkere historie kan en rose vel ikke 

have? 

 

Der blev afgivet stemmer i Facebook gruppen og via e-mail (kun én stemme) 

’Ghislaine de Féligonde’ vandt overlegent med hele 75 stemmer. 

 

 
Oversættelse: Torben Sander  


