
Årets rose i Norge 2022 

 
’Ritausma’ Spinosissima buskrose 

 

Her er en beskrivelse af rosen i uddrag fra Dag Lyngars bog ”100 af våre beste roser”: 

 

Synonyme navne: ’Polar Ice’, ’Polareis’ 

Forædler/år: Dr. Dzidra Alfredovna Rieksta, Letland, 1963 

Oprindelse/forældre: Rosa rugosa ’Plena’ x ’Abelzieds’ 

Gruppetilhørsforhold: Buskrose, rugosahybrid 

Højde/bredde: 2 x 2 m 

Blomster/fylde: Fyldt, med op til 25 kronblade 

Farve: Den yderste del af kronbladene er næsten hvide, men lys rosa mod midten 

Blomstringstid: Fra midten af juni og remonterer i sommerens løb 

Buskform: Meget kraftig vækst, overhængende grene, høj og bred form 

Løv: Mørkegrønt og skinnende rugosa-løv 

Duft: Svag til middelstærk 

Sygdomme: Sund rose 

 

Positive egenskaber: 

”Et tornet monster af en rose med de smukkeste, sarte blomster, du kan forestille dig”. Kontrasterne 

er enorme hos denne rose. Den når højt i alle rosenkåringer, og er en rose, som vil blive endnu mere 

populær med tiden. Når flere opdager, at den findes. Selvom den har mange torne, er de ikke formet, 

så de river tøjet i stykker, når man går forbi. Det er en rose, som også kan klare sig under barske 

klimatiske forhold, og den klarer sig måske bedst med blot én gang gødskning. ’Ritausma’ kan også 

trives i halvskygge og er let at dyrke. 

 

Beskæring: 

’Ritausma’ behøver ikke megen beskæring, hvis man ikke ønsker at holde væksten under kontrol. 

Rosen er smukkest, hvis den får lov at vokse frit, f.eks. bagerst i et bed. De visne blomster kan 

fjernes for at stimulere rosen til at sætte nye skud. Beskæres kraftigt, hvis den benyttes som hæk. 

 

Der blev afgivet stemmer i Facebook gruppen og via e-mail. 

Det blev et tæt løb blandt finalisterne, og det var første efter, at vi havde fjernet dobbeltstemmer og 

stemmer, som var afgivet af personer, som ikke var medlem af Norsk Roseforening, at vi kom frem 

til det endelige resultat:  

Nummer 1, ’Ritausma’, 29 stemmer 

Nummer 2, ’Lykkefund’, 23 stemmer 

Nummer 3, ’Ispahan’, 20 stemmer 

Nummer 4, ’Aïcha’, 13 stemmer 

Nummer 5, ’Great Maidens Blush’, 5 stemmer 

 



 
’Ritausma’ s blomster kan minde om ”silkepapirroser”. Foto: Toril Linnerud 

 

 
Her får ’Ritausma lov til at folde sig ud, og beskæring sker kun ved fjernelse af gamle og døde grene 

nede ved jorden, og at visne blomster fjernes efterhånden so de visner. 

Foto: Toril Linnerud. 


