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så langt ikke har funnet hos andre moderne roser.
Variasjonen i blomsterform og farge
er stor, og jeg syntes de passer fint inn i
min cottage-garden-hagestil med stauder
og roser i skjønn forening i bedene.
Austinrosene tilfører hagen mye i form
av skjønnhet og ikke minst, duft. Jeg
mener at de passer veldig godt sammen
med historiske roser og de bidrar til å
utvide blomstertiden slik at det er roser i
blomst gjennom hele hagesesongen.
Dette siste er spesielt viktig for meg.
Derfor er jeg også villig til å gi dem det
ekstra stellet de krever. Austinrosene vil
ha noe mer stell en engangsblomstrende
historiske roser, men er mindre krevende
enn stilk og klaseroser.
Mine Austinroser plantes i god jord
med mye kugjødselkompost og gjødsles
med rosegjødsel tre ganger i løpet av sesongen. Avblomstrede roser kniper jeg
av fortløpende hele sommeren for å stimulere til hurtig remontering.
I min hage har jeg nå ca. 90 sorter
Austinroser. Her er noen erfaringer jeg
har fått med noen av de nyere sortene
som jeg er veldig fornøyde med.

Mine erfaringer med
noen nyere
Austin-roser
TE KST OG FOTO:
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A

ustinrosene er de mest blomsterrike, remonterende rosene jeg
har i hagen, og de gir meg blomster helt til snøen kommer. Jeg er veldig
betatt av disse rosene – deres blomster,
farger og nydelige duft. For meg har de
en helt egen sjarm og utstråling, som jeg
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‘Crocus Rose’
Synonym ‘Emanuel’.
Denne rosen ble lansert i 2000, og navnet har den fått etter The Crocus Trust
som hjelper kreftpasienter.
‘Crocus Rose’ blir en ca. 1,2 m høy
busk med litt overhengende grener. Bladene er forholdsvis små, blanke og mørkt
grønne. Den har hatt god vekst hos meg
og bygger seg opp til en fin busk også i
sandholdig jord, når den blir gjødslet
godt. Blomstene er tett fylte, koppformet
og viser ofte et grønt øye. Fargen er først
svakt aprikos og falmer raskt til en nydelig, kremhvit nyanse. Duften er svak
til middels og ligner stilkroseduft.
‘Crocus Rose’ blomstrer over hele busken og remonterer godt. Min erfaring er
at den sjelden er helt uten blomster. Hos
meg starter den å blomstre ganske tidlig
– i år allerede 10. juni. Blomstene virker
sterke mot regn og har ikke gått i ball.
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Blomstene er også fine som snittblomst
og står ganske lenge i vasen. Fargen gjør
den enkel å kombinere med andre rose i
blandingsbuketter og i rosebedene i hagen.
‘Crocus Rose’ har hos meg vært en
sunn og sterk rose. Den har etter min erfaring sterk sykdomsresistens, spesielt
mot svartflekk, noe jeg også har hørt av
andre som dyrker den. Austin opplyser
at den kan få meldugg, det har jeg hittil
ikke opplevd på noen av mine eksemplarer. ‘Crocus Rose’ er etter min mening en
av de beste «hvite» Austinrosene og er et
bedre valg en ‘Glamis Castle’, som ikke
er like sykdomsresistent og voksevillig.
Antatt herdighet H4–5.

‘Malvern Hills’
Rosen ble introdusert i 2000 og er oppkalt etter et landskap med bølgende åser
ikke så langt fra gartneriet til David Austin.
‘Malvern Hills’ er noe så sjeldent som
en remonterende rambler. Dette er den
eneste Austinrosen som ikke kan dyrkes
som busk, men bare som klatrerose.
Den blir av David Austin selv klassifisert
som en klatrende ”English Musk Rose”
og blir ca. fire meter høy. Blomstene er
omtrent 5 cm store, tett fylte, rosettformet med knappøye. Blomstene kommer
i klaser. ‘Malvern Hills’ har en meget
uvanlig gul farge, som minner om fargen
på ‘Buff Beauty’. Fargen falmer til nesten
helt til hvit i den sterke solen midt på
sommeren. Dette gjør at rosen fremstår
med roseblomster i mange forskjellige
nyanser av gult, noe mange syntes gir
den ekstra sjarm og ynde. Blomstene ser
ut til å være sterk mot regn.
Austin kaller duften på blomsten en
deilig ”musk rose fragrance”. Jeg må
dessverre si at jeg kjenner bare en svak
duft, min mann har derimot forsikret
meg om at han syntes den dufter godt,
så da er det vel bare nesen min det er
noe galt med. Bladverket er fint og luftig
og rosen er nesten torneløs. Den er konstant i blomst og starter blomstringen
forholdsvis tidlig, i år blomstret den allerede 15. juni. Hos meg har den vist god
vekstkraft og jeg tror at den i løpet av få
år vil vokse seg til en stor og fin rambler.
Sykdomsresistensen er veldig god.
Den ikke har hatt antydning til noe sykdom, selv ikke etter alt regnet i 2007.
Jeg har et problem med roserust i hagen,
og er derfor meget oppmerksom på alle
tegn til rust på rosene. ‘Malvern Hills’ har
så langt ikke hatt antydning til det, det
gir et stort pluss i min bok.
Dette er en meget god Austinrose,
som etter mine erfaringer burde dyrkes
mer. Den er lite prøvd i Norge, men de
som dyrker den har så langt bare positive erfaringer. David Austin Roses har
også fått veldig mange gode tilbakemeldinger på denne rosen fra rosedyrkere
over hele verden.
ROSEBLADET 3/2008
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Antatt herdighet H3–4. ‘Malvern Hills’
kan muligens ha noe høyere herdighet,
erfaringer om dette, ville det være meget
interessant å høre om.
‘Alan Titchmarsh’
Rosen ble introdusert i 2005 og er oppkalt etter en kjent forfatter og hageprogramleder på BBC. Rosen kan bære sitt
navn med stolthet – og gjør det. Denne
rosen tror jeg blir en bestselger; det tror
de i David Austin Roses også.
‘Alan Titchmarsh’ har store blomster og
en vakker, mellomrosa farge med lysere
kronblader ytterst mot kanten. Den er
lekker i samplanting med lavendel eller
blå kattemynte, som fremhever den nydelig, rosa fargen på blomstene.
Kronbladene vender innover og minner
om blomstene på peoner, de kommer
ofte i klaser på tre eller fire. Duften er
deilig og kraftig med historisk rose-preg.
Busken blir ca. 1,5m og har litt overhengende vekst. Blomstringen begynner
tidlig hos meg, i år rundt 15. juni. Dessverre er ikke blomstene så regnsterke som
jeg håpet og gikk noen ganger i ball i
fjor sommer i alt regnet.
‘Alan Titchmarsh’ har meget god remontering og mange blomster. Den er
fin som snittblomst, står ganske lenge i
vasen og sprer god roseduft i hele stuen
‘Alan Titchmarch’ …
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min. Rosen har vist god resistens mot sykdom og har så langt vært frisk hos meg.
Den har blanke og fine blader og veksten har vært godt og sterk. Nyveksten er
lekkert rød. Antatt herdighet H4–5.
‘Rosemoor’
Rosen ble introdusert i 2004, og navnet
har den fått fra the Royal Horticultural
Society’s hage Rosemoor.
‘Rosemoor’ er en sjarmerende liten
rose som bare blir ca. 1m høy. Blomstene
er omtrent fem cm store og har et nydelig fargespill mellom lys og litt mørkere
rosa. Det mørkere rosa er vanligvis i
midten av blomsten, alle blomstene har
forskjellige markeringer, men er alle per-

fekt formet. Blomstene kommer vanligvis i klaser på tre til fem, den har sterke
blomsterstilker og remonteringen er god.
‘Rosemoor’ har kraftig historisk roseduft, jeg syntes nesten den dufter liljekonvall. Den har en av de kraftigste duftene
blant alle Austinrosene. Blomstene kommer over hele busken og noen mener at
den ligner R. centifolia ‘De Meaux’.
‘Rosemoor’ er meget sterk mot sykdom. David Austin sier at ut ifra deres
erfaringer er den så og si helt frisk. Jeg
har ikke sett noe sykdom på den her hos
meg. Det eneste minuset jeg har funnet
så langt, er at knoppene kan gå i ball i
regnet.
Bladene er grågrønne og den minner
mye om albarosene både i blad- og blomsterform. ‘Rosemoor’ har Rosa rugosa-blod
i seg, og dette er vel en av grunnene til
at den er sterk mot sykdom, gjør den
meget vinterherdig og derved meget godt
egnet for dyrkning i norsk klima. Jeg har
antatt at herdigheten er en H5 men jeg
mistenker at den kan være like vinterherdig som ‘Mary Rose’ og ‘Winchester
Cathedral’, som kan dyrkes i så kaldt
klima som sone H6.
Erfaringer som blir gjort på dette
hadde jeg syntes vært meget interessant
å få tilbakemeldinger på. ‘Rosemoor’ er
meget godt egnet til krukkedyrkning og
er god som snittblomst i vase. Jeg håper
ikke denne rosen blir oversett om den
har mindre blomster enn det Austinrosene vanligvis har, for dette er flott, sunn
rose med nydelig duft, som jeg tror har
stor dyrkningsverdi i norsk klima. Antatt herdighet H5 (H6?)

CAMILLA HESBY JOHNSEN ER …
kan du skrive en kort presentasjon av deg selv
her.
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