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World Federation of Rose Societies (WFRS) 
er en international forening, som Dansk 
Rosenselskab er medlem af. Takket være 
den lokale kreds af Dansk Rosenselskab 
er Geografisk Have den første have - ikke 
alene i Danmark, men i hele Skandinavien, 
der modtager WFRS’ hæderspris ”Award of 
Garden Excellence”.

Det er en stor ære, som vi kan være stolte 
over. ”Vi” skal i den forbindelse forstås me-
get bredt. Det er dem, der for mange år si-
den fik idéen om, at Geografisk Have skulle 
indeholde en Rosenhave. Det er dem, der 
har bidraget til at udvide den med Rosariet 
med de historiske roser. Det er Aksel Olsen, 
der har plantet alle de skønne vilde roser 
i haven. Det er havens rosengartnere, der 
med så stor dygtighed og højt fagligt niveau 
gør haven fortjent til prisen. Og det er ikke 
mindst de mange frivillige, som gennem 
mange år har ydet en stor indsats med at 
”pudse roser”, hvor de visne fjernes, og plan-
ten motiveres til at sætte nye knopper. In-
gen kunne have gjort det alene – vi har gjort 
det sammen – og det glæder mig meget.

Selv elsker jeg roser. Men stokroser var fak-
tisk noget af det første, som jeg forsøgte at 
dyrke som barn på et lille stenet areal på 
mine forældres fabrik. Jeg var imponeret 
over deres hårdførhed. I dag er det specielt 
afskårne roser i vaser, som er min favorit. 
Hver uge køber jeg en buket. Helst de lang-
stilkede med store knopper og helst i farven 
orange. 

I dette hæfte giver vi et lille indblik i roser-
nes verden og fremhæver en brøkdel af 
de mange roser, der findes i haven. Det er 
nogle af de roser, som vi har rigtig gode erfa-
ringer med. De er sunde, robuste og har en 
særlig skønhed og måske en spændende 
historie, som er med til at gøre oplevelsen 
endnu større.

Ove Lauridsen
Formand
Bestyrelsen for Geografisk Have

Forord
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World Federation of Rose Societies er en 
paraplyorganisation for nationale rosensel-
skaber med 39 medlemslande. Fra dansk 
side er Det Danske Rosenselskab medlem. 
rganisationens mål er at øge kontakten mel-
lem medlemmerne i de forskellige lande og 
at udveksle og udbrede viden om roser. Det 
gøres først og fremmest gennem afholdelse 
af rosenkongresser og uddeling af priser til 
haver.

Indstillet til WFRS
Det Danske Rosenselskab har indstillet Geo-
grafisk Have til WFRS Award of Garden Ex-
cellence, og på verdenskongressen i Lyon i 
2015 blev Geografisk Have tildelt prisen, som 
overrækkes til haven ved en særlig festlig-
hed den 3. juli 2016 i Geografisk Have. 

Denne hædersbevisning tildeles Geo-
grafisk Have, som den første rosenhave i 
Skandinavien, ud fra en vurdering af, at 
haven er enestående i Nordeuropa med 
sin meget store rosensamling af moderne 
roser, historiske roser og arter. Antallet 
af forskellige slags roser og antallet af de 
enkelte roser er imponerende. Desuden 
er det enestående at se haveanlæg, der 
er så velholdte, som tilfældet er i Geogra-
fisk Have. Det faktum indgik uden tvivl, 
da haven blev besøgt af WFRS’ verdens-
præsident Sheenagh Harris fra Sydafrika 

og rosengartner Knud Pedersen (Rosen-
posten), som sammen med beslutnings-
tagerne i Lyon har stået for den faglige 
vurdering af haven. 

Rose Hall of Fame
WFRS uddeler også hædersbevisninger 
til ekstraordinære roser og fremtrædende 
rosenpersonligheder. Ved hver verdens-
kongres nomineres og vælges således nye 
roser til ”Rose Hall of Fame” og ”Old Rose 
Hall of Fame”. Ligeledes gives der priser til 
ekstraordinære haver og bogudgivelser. 

I 2018 afholdes der verdenskongres i Dan-
mark og i den forbindelse planlægges be-
søg i Geografisk Have.

Det er med stor glæde, at jeg har været 
med i arbejdet for at få tildelt denne hæ-
dersbevisning til Geografisk Have – en 
hæder, som haven p.t. deler med 62 andre 
haver verden over. 

Læs mere om WFRS på rosenselskabet.dk 
eller worldrose.dk

WFRS Award of 
Garden Excellence
Af Jens Otto Pedersen, 
Det Danske Rosenselskab, Kreds Trekanten
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Geografisk Have fik i 2015 tildelt 
den fornemme pris WFRS 

Award of Garden Excellence af 
Det Danske Rosenselskab
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Rosenhaven

Rosenhaven er tegnet af stadsarkitekt Leif 
Jacobsen, Kolding Kommune, og blev an-
lagt i 1967. På den tid var det usædvanligt 
ødselt at anlægge en have med så mange 
forskellige roser og 500 meter bede. I avisen 
kunne man dengang læse, at der blev brugt 
omkring 60.000 kr. på projektet. Det har vist 
sig at være en god investering, som mange 
gæster kommer langvejs fra for at se.

Der er mellem 80 og 90 forskellige slags 
roser. I de fleste bede er der mellem 60 
og 100 enkelte rosenplanter. Mange har 
stået herinde i mange år. Både fordi de 
er fantastisk smukke, men også fordi de 
har været både robuste og populære 
blandt gæsterne. Da haven også gerne 
vil vise nogle nyere sorter, så udskiftes 
hvert år nogle bede. 

Roserne skal som regel have 3-4 år for 
at vise, om de trives i netop vores have. 
Geografisk Haves jorder er tunge og le-
rede, så selvom roser gerne vil have le-
ret jord, så kan våde, kolde vintre tage 
livet af selv den sundeste rose. Hvis ro-
serne efter 3-4 år stadig ikke trives, må 
de skiftes ud med en anden slags, som 
forhåbentlig bedre kan klare klimaet. 

Det er vigtigt, at Rosenhaven står frodig 
og overvældende, når den skal vises 
frem. Det frodige skal også være tydeligt 
i selve løvet, som skal stå blankt, grønt 
og sundt. Det er simpelthen så dejlig en 
oplevelse at besøge Rosenhaven i blom-
stringstiden. Gæsterne skal nemlig over-
vældes af både duft, farver og frodighed. 
Mange kommer også for at få inspiration 
til, hvilke roser de skal købe hjem til de-
res egen have. Og selvfølgelig fortæller 
vi gerne, hvordan man får roserne til at 
lykkes. Roser er grådige efter både sol, 
gødning og vand.

Hver gang et bed skal have 
nye roser, er det vigtigt at 
skifte al jorden ud, da der 
opstår jordtræthed. Det er 
et krævende og bekosteligt 
projekt, så derfor vælger vi 
at rense jorden med den 
enårige sommerblomst 
Tagetes erecta over én 
sæson.
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Troika

Storblomstrende roser

De storblomstrede roser kaldes også tehy-
brider. Det er en krydsning mellem en rose 
fra odorata-gruppen (odorata=duft) og en 
rose fra remontant-gruppen, som ofte har 
meget store blomster og lang blomstring. 
De remonterer - ”kommer igen” - hvilket vil 
sige, at rosen giver mere end et blomsterflor. 

Hvordan ordet ”te” kom ind i navnet skyl-
des måske, at de første roser blev fragtet 
til Europa på skibe sammen med te fra 
Kina – de såkaldte teroser. Det er roser for-
ædlet for både at få duft og store, smukke 
blomster over en lang periode.

Tivoli
Det er nok denne roser, der får nogen af  
de allerstørste blomster i Rosenhaven. De 
er smørgule og kan blive op til 16 cm i dia-
meter. På trods af størrelsen har grenene 
ingen problemer med at bære hovederne. 
Selve planten er lav med kraftige grene. 
Bredtvoksende med blanke, læderagtige, 
mørkgrønne og store blade. Poulsen Roser 
forædlede denne rose, som blev navngi-
vet i anledningen af, at Tivoli i København 
havde 150 år jubilæum i 1994. (7)

Bitten Clausen
Denne rose har store abrikosfarvede blom-
ster, der toner over i lyserødt. Busket opret 
vækst med store blanke, mørkegrønne blade. 
Poulsen Roser forædlede denne smukke te-
rose i 2005. (6)

8. Troika

9. Victor Borge

 6. Bitten Clausen

7. Tivoli
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Victor Borge
Viktor Borge rosen har laksefarvet og 
changerende blomster og er meget po-
pulær blandt besøgende i haven. Kron-
bladene ruller i kanten, så der dannes 
små spidser. Rosen har kraftige grene 
med store torne. Mørkgrønt, blankt løv 
med store blade. Poulsen Roser præsen-
terede denne rose i 1999. (9)

Troika 
Blomsten har broncegul til orangegul midte, 
der gradvis toner over i orangerøde farver i 
de ydre kronblade. Blomsterne er først højt-
byggede og bliver senere skålformede med 
stærkt tilbagebøjede kronblade. Kraftig og 
tæt forgrening med mange grove torne. Poul-
sen Roser forædlede Troika i 1971. (8)

Acapella
Meget speciel blomst med en stærk duft. 
Kronbladene er hvide udvendig og pink-
farvede indvendig. Randen på kronbla-
dene ruller let, så de ser lidt spidse ud. De 
egner sig fortrinligt til afskæring. Løvet 
er mørkegrønt. Tantau forædlede denne 
rose i 1994. (11)

Morten Korch
Rosen får store cremehvide blomster, som 
toner over i lyserødt. Denne rose er meget 
populær blandt havens gæster. Den kan 
være meget forskellig fra år til år, men kom-
mer stærkt tilbage efter en svag sæson. 
Blomsterne starter med at være enkeltvise, 
men efterhånden opstår der store buketter 
af de dejligste duftende blomster. Forædlet 
af Harkness 2002. (20)

Nostalgie
Mindre plante med ydre kronblade, der er 
mørke karminrosa på de dele, der får sollys. 
De indre kronblade er først cremehvide og 
toner gradvist over i karminrosa efterhån-
den, som de udsættes for solen. Blomster-
ne er brede og kugleformede – lidt ranun-
kelagtig. Blanke og meget blågrønne blade. 
Tyske Tantau lancerede rosen i 1995. (18)

Karen Blixen
En virkelig smuk, stor og rent hvid rose. Ho-
vederne bliver så store, at stænglerne har 
svært ved at bære dem. Karen Blixen blev 
forædlet hos Poulsen Roser i 1999. Den kan 
virke lidt spinkel i sin vækstform, men så 
må den bare plantes tæt. Hvide roser har 
det ofte svært, hvis sommeren er meget 
regnfuld. Knopperne rådner inden de når 
at springe ud, og kronbladene får røde prik-
ker af regnen. (21)

Grafin Diana
Denne smukke karmasinrøde rose er for-
ædlet af Kordes Rosen i Tyskland i 2012. 
Den er HDR-certificeret og dermed an-
erkendt som en meget hårdfør og sund 
rose. Den bliver ca. en meter i højden og 
blomstrer rigt med store duftende blom-
ster hele sommeren. (17)
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21. Karen Blixen

18. Nostalgie

11. Acapella

17. Grafin Diana

20. Morten Korch
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Buketroser

Buketroserne kaldes også floribunda ro-
ser. Den enkleste beskrivelse er, at de har 
blomsterne samlet i ”buketter”. 

Astrid Lindgren
Denne rose er en super sund og meget hård-
før rose. Blomstrer flittigt og længe. Den har 
stive oprette grene med store grove torne. 
Løvet har en livlig grøn farve, og det er blankt 
og læderagtigt. Poulsen Roser har forædlet 
denne rose i 1991. (5)

Leonardo da Vinci
Stærk pinkfarvede tætpakkede blomster 
i buketter kendetegner denne bedårende 
rose. Bladene er friskgrønne, glinsende 
og læderagtige. En tæt kompakt plante, 
som effektivt lukker af for ukrudtet. Den 
har kraftige grene og masser af store stik-
kende torne. Franske Meilland introdu-
cerede Leonardo da Vinci 1993. (14)

Dronning Dorothea
Denne rigtblomstrende buketrose blev døbt 
ved en ceremoni i Geografisk Have i 2015. 
Dronning Dorothea boede i 1500-tallet en 
del år på Koldinghus, og derfor var det et op-
lagt navn til denne fine rose. Rosen Tantau 
forædlede i 2013 denne rose under navnet 
Sirius og donerede alle roser til haven i for-
bindelse med dåben til Dronning Dorothea. 
Planten har mindre, tætte og friskgrønne bla-
de. Koldinghus har også denne rose stående 
i slotsgården. (13)

Iceberg 
Rosen er både rigtblomstrende og meget 
robust med helt hvide blomster i gav-
milde buketter. Løvet er blankt, smalt og 
spidst i en frisk lys grøn farve. Trives den 
på voksestedet, kan den blive op til 150 
cm høj. Forædlet af Kordes i 1958. (15) 

Dronning Margrethe
Dejlig fyldt, lyserød rose med blomster 
i små buketter. Den bliver ikke så høj, så 
hvad det angår, ligner den ikke sin nav-
nesøster. Blomsterne toner lysere ud i 
løbet af blomstringen. Bladene er ikke så 
store, men blanke og mørkt grønne.

Den er meget romantisk i buketter. Det var 
selvfølgelig en dansk rosenforædler, der 
måtte præsentere denne roser. Poulsen  
Roser sendte den på markedet i 1991. (22)

5. Astrid Lindgren
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14. Leonardo da Vinci

Kronprinsesse Mary
Denne rose har smukke cremehvide blom-
ster. De er skålformede, tætte og allerflottest 
i starten af deres blomstring. Denne lave rose 
er lidt sart i regnfulde perioder, der næsten 
kan spolere blomstringen, fordi hovederne 
rådner og bliver brune. Poulsen Roser foræd-
lede denne rose i 2004. (23)

Christian IV
Denne rose er næsten et ”must” i Rosen-
haven, da Geografisk Have netop ligger 
på Christian 4 Vej. Rosen klarer sig meget 
forskelligt fra år til år. Man kan glæde sig 
over de sæsoner, hvor den er helt fanta-
stisk med et utal af blomster og friskt og 
sundt løv. Christian IV hører under grup-
pen ”Floribunda” eller buketroser, som 
kendetegnes ved, at blomsterne sidder 
mange tæt sammen. Kordes forædlede 
rosen før 1982. Den har været en del af 
Rosenhaven i mindst 15 år. (19)

15. Iceberg 22. Dronning Margrethe

13. Dronning Dorothea

23. Kronprinsesse Mary

19. Christian IV
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Genforeningsrosen
Denne rose er navngivet til ære for genfor-
eningsåret 2020.
Den blomstrer fra medio juni og frem til fro-
sten i efteråret med sart lyserøde blomster 
der sidder i bundter. Den har en ubestem-
melig svag krydret duft.  
Den bliver op til en meter høj og har en tæt 
vækst. Løvet er sundt og mørkegrønt.
Rosen er forædlet af den danske rosenfor-
ædler Roses Forever, som også står bag roser 
såsom Fru Nørby, Elin, Friendship forever og 
mange flere. (4)

Friendship Forever
En floribunda rose som er forædlet af den 
danske rosenforædler Roses Forever i 
Plant’n’relax serien i 2019. En smuk rose der 
blomstre i gule farver der skifter fra varm 
gul til klar gul. Den har et sundt mørkegrønt 
løv. Rosen er også anbefalet af ’Plan Bi’ som 
en rose der er god for bierne. Rosen har en 
god duft som man dog må læne sig ned efter, 
fordi rosen ikke bliver særligt høj, men den 
blomstre helt til frosten. (16)

4. Genforeningsrosen

16. Friendship Forever
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Moderne buskroser

Moderne buskroser er en stor gruppe af ro-
ser med tæt busket vækst og ofte kraftige 
farver. Gruppen inkluderer også mange af de 
engelske Austinroser. Der findes buskroser 
i mange forskellige højder. Helt fra de lave 
bunddækkende til dem, der bliver et par me-
ter høje. Blomsterne kan både være enkle el-
ler fyldte og have duft eller ingen duft.

Brother Cadfael
Brother Cadfael har store, tætte og skålfor-
mede rosa blomster med dejlig stærk duft, 
som minder om de historiske bourbonro-
ser. Knopperne er mørkrosa til orangerøde. 
De store blomster har ofte en ujævn kant. 
Oprette mørke grene med gråligt, mørkt 
og matgrønt løv. En skøn rose med få torne.  
Austen forædlede den i 1990. (1)

The Mayflower
En rose med rosa blomster, der blegner til 
lyserødt. The Mayflower har en flittig og lang 
blomstring med mange mindre blomster. 
Den har en dejlig duft, som gælder for de fle-
ste engelske roser. De stive grene er tæt besat 
med bittesmå torne. Bladene er grågrønne 
og matte. Austen forædlede The Mayflower 
i 2001. (3)

Ghita Renaissance
Rosen har en dejlig lyserød/rosa farve med 
en skøn duft. En høj rose med tætte buket-
ter af blomster. Den bryder sig ikke om pe-
rioder med for megen regn, som får knop-
perne til at rådne udefra, så de ikke kan 
springe ud. Men flittig pudsning holder den 
i gang med at sætte nye knopper. Planten 
er wwhøj – op til 150 cm med mørke grønne 
blade. Poulsen Roser introducerede denne 
rose i 2005. (10)

10. Ghita Renaissance

3. The Mayflower

1. Brother Cadfael
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 Historiske buskroser

Champion of the World
Tæt opret busk med matte og læderagtige 
blade. Den får talrige, tæt fyldte blomster, 
som først er runde og siden hvælvede. Knop-
perne er karminrøde, og når de springer ud, 
bliver de rosa med en lilla tone. Duften er 
stærk og sød. En flot solitærbusk. Forædlet i 
Storbritannien af Woodhouse 1894. (12)

Stanwell Perpetual
Denne smukke buskrose er faktisk en hi-
storisk rose forædlet før 1834 af C. Brown/
Lee. Den er meget småtløvet med smuk-
ke, hvide blomster med en let duft. Hver 
blomst har flere end 40 kronblade. (2)

2. Stanwell Perpetual

12. Champion of the World
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Frivillig i 
Geografisk Have

Da min mand og jeg blev hhv. pensioneret 
og efterlønner, ville vi finde en fritidsinte-
resse, som vi kunne få glæde af sammen. 

Vi har selv en stor have, som især har 
min mands interesse, men vi hjælper 
hinanden med at passe den, så valget var 
ikke så svært. Det måtte være noget med 
udeliv, blomster og glæden ved at kunne 
gøre gavn.

Geografisk Haves Venner
Et par år tidligere var vi blevet medlem-
mer af foreningen "Geografisk Haves Ven-
ner".  Så nu var tiden kommet til at være 
frivillige hjælpere i Geografisk Have.

En formiddag i forsommeren 2010 mødte vi 
op for at melde os parate som hjælpere. Vi 
fik en fantastisk modtagelse og blev mødt af 

venlige og imødekommende "venner", som 
allerede var aktive. Vi mødes mandage og 
torsdage fra kl. 9.30 - til kl. 12 med plads til en 
kaffepause midtvejs, hvor der tales lystigt 
over bordet om løst og fast. Vi tilstræber at 
møde op hver gang, men der er ikke møde-
pligt. Man kommer, hvis man har tid og lyst.

At pudse roser
Vi startede i 2010 med at "pudse" roser. 
At pudse roser betyder, at vi klipper de 
afblomstrede roser af. Hvis solen skin-
ner, er der ikke noget skønnere end at gå 
mellem de flotte farver og nyde duften 
af roserne. Regner det, så tager vi tøj på 
efter forholdene.

Af Birte Hansen, 
Geografisk Haves Venner
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Der kan jo trods vejret stadig småsnak-
kes - både med mænd og kvinder sam-
tidig med, at vi nyder fuglenes stemmer.

Brug for hjælp
Gartneren Inger er en meget venlig og smi-
lende person. Hun har ansvaret for roserne 
i hele haven og er vores "arbejdsgiver". Hun 
udfærdiger en arbejdsliste for den pågæl-
dende dag, så vi kan se, hvor der er brug for 
vores hjælp.

Der kan være mange forskellige opgaver, og i 
fællesskab med Inger, bliver vi opdelt i hold. 
Er der nogle, der har skavanker, bliver der ta-
get hensyn til det. Vi er jo alle kommet for at 
have det hyggeligt og rart.

Dog er det sådan, at i højsæsonen arbejdes 
der med roserne som 1. prioritet. Senere på 
sæsonen klippes også de afblomstrede mar-
gueritter og dahliaer. Jo mere der klippes - jo 
flittigere blomstrer planterne.

Vi har begge stor glæde af at komme i ha-
ven. Om det så er for at pudse roser eller 
luge ukrudt - det er underordnet. Også 
det sociale samvær har stor betydning 
for os.

Hvis vi som frivillige kan være med til at 
gøre det interessant at besøge Geogra-
fisk Have, har vi som frivillige også fået 
meget ud af vores indsats.
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Tips til dig
Du kan med fordel 

beskære de historiske roser 
efter blomstring, så de nye

blomsteranlæg kan etablere sig
 inden vinteren. De fleste 

blomster dannes på grene, 
der blomstrer året efter. 

Mange af vores roser i Rosariet 
breder sig så voldsomt, at 

det kan være svært at komme 
igennem på græsstierne - derfor 

formklipper vi dem i efteråret. 
De giver, på trods af den sene 
beskæring, et overvældende 

blomsterflor sommeren efter.
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Rosariet

Rosariet er et rosenmuseum. Det er pla-
ceret vest for Syvdalen, hvor det lyser op 
mod de store grønne græsarealer. Det fal-
der smukt ind i resten af havens landska-
belige område. 

Rosariet i Geografisk Have blev indviet den 
24. september 1994. Starten på samlingen 
var en stor donation af historiske roser fra 
Ellen og Hugo Lykkes planteskole.

De historiske roser er kendt for deres 
udsøgte form, overdådige blomstring og 
stærke søde dufte. For de fleste af disse 
rosers vedkommende har de én fanta-
stisk blomstring som varer 3-4 uger. 

Farverne varierer fra hvidt over lyserødt 
og pink til mørkt vinrødt og lilla nuancer. 
Roser forædlet før 1867 hører under ka-
tegorien ”Historiske roser”.

Mange af disse roser får også flotte blanke 
orangerøde hyben, der også er med til, 
at Rosariet i denne tid vil være et besøg 
værd.

Samlingen er siden indvielsen udvidet 
med flere bede mod syd. Der er derfor 
også tilføjet mange nyere roser, som blom-
ster hele sommeren og ind i efteråret.



22

Historiske roser 
- før 1867
Tuscany
En busk med en kraftig og tæt vækst med 
store, fyldte og skålformede blomster. Far-
ven er dyb mørkrød med indslag af kasta-
niebrunt og purpur. De har meget dekora-
tive mørkegule støvdragere, som er en flot 
kontrast til de mørke kronblade. Løvet er 
mørkegrønt og mat. Løvet får flotte høst-
farver. Rivers i Storbritannien forædlede 
denne smukke rose før 1837. (1)

Blush Damask
Denne rosenbusk er af ukendt oprindelse, 
men kendt siden 1759. Den har tæt, vidtforgre-
net vækst med bagud bøjede grene. Bladene 
er matte og mørkegrønne med takket rand. 
Den blomstrer rigeligt med smukke lillarosa 
blomster med mørkere midte. Kronbladene 
har lidt frynset rand. I starten er blomster-
formen ret flad, men efterhånden som den 
springer mere ud, hvælver den sig mere. Ro-
sen får mange rodskud. Hvis den får lov at 
brede sig, dækker planten hurtigt flere kva-
dratmeter. (2)

Charles de Mills
Væksten er tæt med oprette til svagt bøje-
de grene med få torne. Blomsterne er store 
og tætpakkede med kronblade, der er 
flade i formen. Farven er først karminrød 
og senere violet med indslag af vinrødt og 
purpur. Stærkt duftende med dekorative 
mørkegrønne, matte blade. Ukendt her-
komst, men rosen var kendt i Holland før 
1790. (3)

3. Charles de Mills

 2. Blush Damask

1. Tuscany
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6. Ispahan

5. Blanchefleur

Duchesse de Montebello 
Dette er en rose som får udsøgte, tæt fyld-
te rosa blomster. De ydre kronblade er en 
hel del større end de inderste, så blom-
sterne er ret flade i det. Duften er stærk 
og sød. Grenene er bløde og har få torne 
og talrige børstehår. Løvet er grønt med 
en grålig tone og bladene er forholdsvis 
store. Laffay forædlede denne smukke 
rose i Frankrig 1824-25. (4)

Blanchefleur
Blanchefleur har både små og store torne 
blandet med børstehår. Bladene varierer fra 
grønt over blågrønt til mørkegrønt. Rosen er 
tæt med oprette til svagt bøjede grene. Blom-
sterne er store, tætpakkede med kronblade 
og flade i formen i starten, men efterhånden 
bliver de mere hvælvede. Hvide til svagt 
cremehvide blomster, som godt kan have 
svage rosatoner i starten af udspringet. For-
ædlet af Vibert, Frankrig 1835. (5)

Ispahan
Denne rose får meget smukke rosa blom-
ster, der toner til mørkrosa i randen. De 
dufter stærkt og sødt. Oprindelsen er 
ukendt, og den har været i kultur fra før 
1832. Væksten er kraftig og opret med 
hængende grene. De første år kan den 
godt have behov for lidt støtte for at 
bære de mange blomster. Ret tæt, halv-
blankt og mørkegrønt løv. Den har den 
store fordel, at den ikke bliver bar forne-
den. Trives både i sol og halvskygge. (6)

4. Duchesse de Montebello
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La Ville de Bruxelles
Elsker en solrig vokseplads. La Ville de 
Bruxelles har lyserøde tætfyldte blom-
ster med sødlig og kraftig duft. Høj busk 
med et smukt æblegrønt løv. Grenene er 
kraftige, men kan alligevel have svært 
ved at bære de mange tunge blomster i 
regnfulde perioder. La Ville de Bruxelles 
er forædlet af Vibert, Frankrig i 1849. (8)

Pompon Blanc Parfait
Forædlet af Verdier i Frankrig, 1876. Små 
tætfyldte, hvide blomster med kraftig 
duft. Knopperne har rødbrune toner før 
udspring. Den har mindre, busket vækst 
med stive oprette hovedgrene og smukt 
buede, spinklere som sidegrene. Blågrøn-
ne, matte eller svagt glinsende blade. (9)

Viridiflora
Også kendt som ”den grønne rose”. Blom-
sterknopperne er blåliggrønne som grad-
vist ændrer sig til grønlig med bronze og 
brunlige toner. Blomstrer flittigst, hvis den 
får en solrig plads. Løvet er smalt og fint i 
blågrønt. Da den er lidt sart bør den dæk-
kes om vinteren. Rosen menes at være af 
kinesisk oprindelse fra før 1743. (11)

11. Viridiflora

9 . Pompon Blanc Parfait

 8. La Ville de Bruxelles
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Rosengrupper
Alle roser er inddelt i forskellige

rosengrupper og klassificeringer 
alt efter natur- og artsegenskaber, 

krydsninger  og forædlere .
Det har vi valgt at udelade i dette 

hæfte, da det bliver for 
omfattende. Der findes et 

utal af fantastiske rosenbøger 
om alverdens roser, hvor du kan 

finde disse  oplysninger! 
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Roser efter 1867

Fantin Latour
Rosen har lyserøde, runde og kopfor-
mede blomster med mørkere midte og 
stærk duft. Den er en frodig stor busk 
med mørkt grønt løv. Introduceret i Stor-
britannien af T. Hilling & Co. i 1945. (7)

Thisbe
Thisbe har en tæt og bred vækstform. Gre-
nene er rødbrune med få grove torne. Det 
dekorative løv er fyldigt, grønt og let glin-
sende. Blomsterknopperne er gule med 
rosa toner, mens den udsprungne blomst 
er lysegul med guldgule støvdragere. En 
rigtig skønhed. Den får talrige hyben. Pem-
berton i Storbritannien forædlede denne 
skønne rose i 1918. (10)

Hansaland
Denne smukke rose vokser kraftigt og tæt 
med massevis af både små og store torne. 
Bladene er rynkede og gråagtig grønne. 
Blomsterne er halvfyldte iøjnefaldende 
karminrøde og over i blåviolette toner. 
Den blomstrer rigeligt hele sommeren og 
langt ind til efteråret. Den er rigtig flot som 
en kraftig hæk, der får lov til at vokse frit. 
Kordes, Tyskland 1993. (12)

12. Hansaland

10. Thisbe

7. Fantin Latour
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Golden Wings
Denne moderne buskrose har virkelig ud-
søgte smukke blomster. Lidt enkle åbne 
blomster i lys gul til svovlgul mod midten, 
hvor støvfangerne har tydelige guldgule 
knapper på røde strenge. En fantastisk kon-
trast til de sarte kronblade. Duften er sød og 
middelstærk. Får orangerøde hyben. For-
ædler er Shepherd fra USA i 1953. (13)

Apple Jack
En fantastisk frodig og smuk hæk på den 
udvendige side af den del af Rosariet, 
som blev anlagt i 1994. Den bliver over 2 
meter høj og bred og får de dejligste lyse-
røde blomster, som blomstrer det meste 
af sommeren. Løvet er mat mørkgrønt og 
har æbleduft, hvis man nulrer bladene 
mellem fingrene. Rosen stammer fra USA, 
hvor Dr. Griffith J. Buck forædlede den. (14)

Blanc Double de Coubert
Denne smukke rose indrammer den yng-
re og nederste del af Rosariet som hæk 
ud mod de grønne plæner. Løvet er, som 
ved rugosaroserne, rynket. Det er mørk-
grønt og glinsende. Løvet får flotte høst-
farver. Blomsterne er store og halvfyldte/
fyldte med en skøn stærk duft. Forædlet 
1892 i Frankrig af Cochet-Cochet. (15)

15. Blanc Double de Coubert

14. Apple Jack

13. Golden Wings
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KORT OVER ROSARIET
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Aksel Olsen og de vilde roser
”Roser fra nære og fjerne lande og tider” 
er titlen på den publikation, som Aksel 
Olsen udgav i 1933 med beskrivelser af 
de rosenarter, han på det tidspunkt hav-
de introduceret til Danmark. Det var især 
de vilde roser, der havde hans bevågen-
hed og interesse. 

”Kun få har endnu fået øje på de vilde 
roser. Og dog er der ingen roser, som gi-
ver den naturelskende havedyrker mere 
glæde end dem. Vildroserne kræver ikke 
den ømme pleje. Naturens sunde børn 
tager glade til takke med, hvad der bydes 
,blot de får rigelig sol. De gror frodigt både 
i god og dårlig jord. Sygdomme kender de 
næsten ikke”, skrev han blandt andet.

Rosa roxburghii
Denne kraftige og robuste historiske bus-
krose har mange anvendelsesmuligheder. 
Som solitærbusk, i buskadser og som hæk. 
Den har mellemstore, fyldte blomster i 
forskellige rosa nuancer og en let duft. 
Navnet pindsvinerose (eller kastanjerose) 
henviser til de meget bemærkelsesvær-
dige hyben, som er runde med små torne 
og ligner hestekastanjer. Planten er let at 
dyrke, tåler skygge og er sund og fordrings-
løs. Løvet er meget smukt og findelt på en 
måde, der minder om bregner.

Den findes flere steder i haven. Blandt 
andet i Kina ved vandkunsten, overfor 
grotterne og i Rosariet. Planten er indført 
i 1908 fra Kina. Aksel Olsen skriver i 1934 
om denne rose ”…med store lysrosa Blom-
ster og med store, gulgrønne Frugter, fan-
tastisk piggede og prydede.”  (1)

Rosa willmottiae
En elegant busk med kraftig vækst, fine 
løvblade og let duftende kaminrøde blom-
ster med cremefarvede støvdragere og 
orangerøde hyben. Den stammer fra Kina 
og er indført til Europa i 1904 af den engel-
ske plantejæger Ernest Wilson, der fandt 
den i over 3.000 meters højde.

Den har sit navn efter en engelsk gartner 
og plantesamler (horticulturist) Ellen Will-
mott (1858-1934). Hun anlagde haver, dyr-
kede og forædlede mere end 100.000 for-
skellige planter og skrev i 1914 bogen ”The 
Genus Rosa” (Rosenslægten).
Den står overfor grotterne. (2)

Rosa moyesii
Rosen er opkaldt efter E. J. Moyes, der var 
en engelsk missionær, men ifølge overle-
veringen var det franske missionærer, som 
i 1800-tallet sendte frø hjem med franske 
opdagelsesrejsende. Navnet ”mandarin-
rose” henviser til, at den oprindeligt kom fra 

De vilde roser
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3. Rosa moyesii

1. Rosa roxbrughii

2. Rosa willmottiae

4. Rosa omeiensis

Kina og mandarin var på den tid en titel til en 
embedsmand.

Blomsterne er svagt duftende, kraftigt røde 
og løvet bregnelignende. De flotte røde hy-
ben har dekorative og iøjnefaldende bæger-
blade. Busken skal beskæres regelmæssigt 
for ikke at blive ranglet.

Aksel Olsen kaldte farven for ”glædende 
blodrød” og introducerede rosen i Dan-
mark i 1921. Den findes i haven i starten af 
Kina ind mod skellet og ved grotterne. (3) 

Rosa omeiensis
Denne rose kommer fra Kina og kan gro i 
over 4.000 meters højde. Rosenbusken er 
kraftig, uigennemtrængelig og med stærkt 
tornede grene - deraf nævnet ”Pigtrådsrose”.

Den anvendes typisk som solitærbusk i for-
grunden af større busketter eller på skrånin-
ger.

Den har hvide blomster og for en rose det 
usædvanlige, at den ofte kun har 4 kron-
blade. Blomstringen begynder meget tid-
ligt - midt eller sidst i maj - men da blom-
sterne er meget små, kan de ikke opleves 
på afstand. Løvet er meget findelt og hy-
ben er små, pæreformede og stærkt røde. 
Deraf navnet ”Flammetorn”.

Den findes i starten af Kina til højre lige in-
den den store plæne samt ind mod skellet. 
Rosen er indført i 1922 af Aksel Olsen. (4)
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Rosa helenae
Rosen stammer fra Kina, hvor den blev 
fundet af opdagelsesrejsende i 1900-tal-
let. Denne rose betegnes som særlig hård-
før og så velduftende, at den kan duftes 
på 10-20 meters afstand. Blomsterne er 
små og hvide med en gul midte med syn-
lige støvdragere.

Den er meget overdådig. Breder sig gerne 
og har brug for stativ eller støtte, da grene-
ne er ret bløde. Netop derfor er den sær-
deles egnet som klatrerose, der kan føres 
op i træer, på vægge og på pergolaer.

Den findes i haven i Kina-området over-
for vandkunsten og ved Grotterne. Des-
uden findes et par meget store eksem-
plarer ved den lille sti ned mod åen ved 
Storesø.

Rosen er indført af Aksel Olsen i 1923 og 
forædlet af ham i 1930. Aksel Olsen skri-
ver i 1934 om denne roses torne, at den
har ”væmmelige, krumme Torne, der 

hager sig fast og ikke vil slippe; ellers er 
de alt andet end væmmelige, men så 
skønne, at man gerne tilgiver dem Tor-
nene. Rosa Helenae er en Slags Moskus-
rose, hvis lange Rankers ydre Trediedel 
er dækkede af nydelige, lette hvidgule 
Blomster med en Duft, så stærk, at den 
fylder Luften vidt og bredt og saa beha-
gelig, at man ikke kan undgaa at komme 
i godt Humør.”

Aksel Olsen udvalgte ”Lykkefund”, som 
dog er karakteriseret ved næsten ingen 
torne. (5)

Rosen blev indført af Aksel 
Olsen i 1923 og forædlet af 
ham i 1930.

5

3

4

4
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5. Rosa helenae “Lykkefund“
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Aksel Olsens 
tegninger af roser
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Læs mere...
 

På Geografisk Haves hjemmeside kan du 

læse mere om hvad der sker i Haven. Der 

er masser af muligheder for skønne ha-

veoplevelser, og vi holder blandt andet 

både arrangementer for have- og natur-

interesserede, men også kreative work-

shops for børn og voksne.

Mange vælger at holde et private arrange-

ment i Haven, som fx. bryllup, børnefød-

selsdag, familietræf, business-møde eller 

fotoshoot i Væksthuset. 

Det er også muligt at booke en hytte eller 

en rundvisning i Haven. Og så kan du leje 

en stor grill eller en trækvogn.

www.geografiskhave.dk
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