
Välkomna till 
Nordisk rosenhelg 
i Kalmar den 
30 juni–2 juli 2023 och firande 
av Nordisk Rosenselskab 50 år! 
 
Kära vänner! 
 
Sydostrosen är tillsammans med Svenska Rosensällskapet 
värd för Nordisk rosenhelg i Kalmar. Staden där Olof 
den helige år 1023 lade upp sin flotta, och där ”Sveriges 
nyckel”, Kalmar slott, kom att spela en roll i Nordens 
framtid. Stadens unika charm och genuina historia är 
kombinerad med det attraktiva läget mellan Öland och 
glasriket i Småland. Kalmar har belönats med Europa 
Nostra Award två gånger för sin välbevarade stadsmiljö. 
Vår bas är Calmar Stadshotell som är mitt i centrum. 
 
Hela helgen görs i rosens namn. Vi firar också Nordisk Rosenselskab 50 års Jubileum. 
Programmet startar fredagen den 30 juni. Det kan därför vara lämpligt att flyga till Kalmar via 
Arlanda, Stockholm redan på torsdagen. Kalmar har mycket goda tåganslutningar från Norge och 
Danmark. Via Kastrup är det direkt förbindelse med Öresundståget. 
 
 
FREDAG 30 JUNI 
Registrering Calmar Stadshotell och föredrag 
Eftermiddagen lyssnar vi på intressanta föredrag av Knud 
Pedersen, Roland Hermansson, Matthias Meilland,  
Thomas Proll, Erling Østergaard, Peter D.A. Boyd och Vilhjálmur Lúðvíksson. 
Temat är odlingsvärda rosor för nordiska förhållanden och 
eget hybridiseringsarbete. Knud, välkänd plantskoleman 
från Rosenposten i Danmark, som har mångårig erfarenhet 
av rosor och som själv hybridiserar fram härdiga rosor, framför 
allt återblommande pimpineller. Roland är amatörförädlaren 
som ständigt har nya rosor på gång där några har nått 
marknaden. Vilhjálmur har mångårig erfarenhet av att odla 
rosor på Island och har framför allt samlat information om 
härdiga rosor från Norden, men även om rosor från Kanada, 
där det fortfarande finns bra och odlingsvärda rosor som 
ännu inte nått den nordiska marknaden. Erling från Danmark är välkänd rosenexpert som vil 
berätta om alla sina rugosa rosor. Thomas från Kordes och Matthias från Meilland har 



spännande föredrag med international tyngd. Peter räknas som en av värdens ledande experter 
på pimpinellifolia/spinosissima rosor. 
 
LÖRDAG 1 JULI 
Vi färdas med buss och besöker vackra Öland med det 
vidsträckta alvaret, där vi ser på vildrosor med Peter D.A. Boyd, besöker parken 
på Sollidens Slott, och Capellagården. På Capellagården, möbeldesignern Carl 
Malmstens fina hantverksskola, finns numera också en 
rosenträdgård där några av rosorna från den svenska inventeringen 
finns. Det är en av de regionala klonarkiven 
som POM, Programmet för odlad mångfald introducerat. 
Vi besöker också en rosenträdgård i Borgholm och på Alvaret. 
 
SÖNDAG 2 JULI 
Vi färdas med buss och besöker flera privata rosenträdgårdar. 
Rosor i den lilla kustnära staden Kristianopel är nu på programmet tillsammans med spännande 
roseninspiration i Hagbyhamn, Bäckebo och Fågelfors. 
Lars-Åke Gustavsson berättar om POM-Rosor hos Irene Nettelbrant i Fågelfors. 
 
 
Programmet i korthet: 
Fredag 30 juni 
10.00- Registrering Calmar Stadshotell 
12.00-13.00 Lunch 
13.30-17.00 Föredrag 
17.00-17.30 Paneldebatt 
17.30-Stadsvandring 
20.00 2-rätters middag 
 
Lördag 1 juli 
08.00 Avresa till Öland från Kalmar med buss (lunch) 
11.00 Sollidens Slott 
18.30 Åter Kalmar  
20.00 3-rätters festmiddag, Stora Festsalen, Calmar Stadshotell 
 
Söndag 2 juli 
08.00 Avresa från Kalmar med buss till privata trädgårdar (lunch) 
16.30 Cirka, åter till Kalmar 
18.00 Avslut Kalmar 
 
Vi förventar oss många deltagare och det finns gott om plats. Svenska Rosensällskapet är vel 
förberedda och vi ser fram emot att visa upp Kalmar och Ölands regionen i full sol i tre dagar. 
På uppdrag av Nordisk Rosenselskab och Svenska Rosensällskapet.  
Jag önskar er värmt välkomna till en Jubileumshelg i Rosens namn. 
 
Svein Oddvar Osen, ordförande i Svenska Rosensällskapet och Nordisk Rosenselskab 
 

   


