
Årets Rose i Danmark 2022 

Jeg har i år fået fornøjelsen af at udpege Årets Rose 2022 i Danmark. Eftersom jeg har været passioneret 

samler af hybrid rugosa roser gennem mere end 20 år, bliver mit valg selvfølgelig en rose fra denne gruppe.  

Da jeg har mange hybrid rugosa at vælge imellem, har jeg kunnet tillade mig at være kræsen i valget. Jeg 

har lagt følgende kriterier til grund for mit valg: Rosen skal være sund (ingen behov for sprøjtning!), robust, 

blomsterrig, remonterende, velduftende, insektvenlig og hybenrig. Endvidere synes jeg det vil være 

optimalt, hvis rosens blomster og hyben ikke bare er til pynt men også kan bruges i køkkenet. 

Rosen, der lever op til alle ovenstående kriterier hedder Fru Dagmar Hastrup. 

Beskrivelse: Fru Dagmar Hastrup er en hybrid rugosa med ukendte forældre. Rosen er fremavlet i Hastrups 

Rosenplanteskole (Vanløse, Danmark) i 1914, og opkaldt efter planteskoleejerens hustru. Rosen er i dag 

udbredt i hele verden. Den kaldes i nogle lande for: Frau Dagmar Hartopp. 

Rosen er lav og tæt forgrenet (ca. 120 x 120 cm) og blomsterne er enkle (5 kronblade), lys rosa med 

middelstærk, krydret duft. Rosen blomstrer uafbrudt fra 1. juni (i Danmark) til midten af oktober, samtidig 

med at den udvikler mange store (ca. 35 mm i diameter) hyben. Blomsterne er attraktive for bier. 

Anvendelse af rosen i køkkenet: Blomsternes kronblade er velegnede til fremstilling af fx rosenvand, 

rosensirup og snaps, og de store hyben er lette at rense (fjerne kærnerne) med henblik på anvendelse i 

madlavning, fremstilling af hybenmarmelade og hybensnaps. 

Plantning: Rugosa roser fravælges ofte i moderne haver, fordi de kan danne udløbere og dermed brede sig i 

rosenbedet. Dette problem løses let, hvis Fru Dagmar Hastrup (og alle andre rugosa hybrider) plantes med 

okuleringsstedet over jordoverfladen.  

Beskæring: Fru Dagmar Hastrup skal kun beskæres efter behov. Man skal kun fjerne grene, hvis planten 

breder sig for meget eller bliver for bar, og jeg kan fortælle, at jeg har haft en Fru Dagmar Hastrup stående i 

min have i 15 år, uden at jeg har haft behov for at beskære den. 

Sammenfattende: Der er stort set ikke noget negativt at sige om rosen Fru Dagmar Hastrup. Rosen har så 

mange positive egenskaber, at den bør findes i enhver have. 
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