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Susannes 

roSer 
til buer og hæk
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TEKST OG FOTO MARIAN HAUGAARD STEFFENSEN  journalist

Med 2.700 medlemmer er 
Det Danske Rosenselskab 
en af de meget populære 
planteklubber i Danmark. 
Lederen af landets nordligste 
kreds, Susanne Laage Vinther, 
dyrker især historiske og 
vilde roser i sit eget 
duftende paradis.
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1  ‘Heroïne de 
Vaucluse’ i selskab 
med fingerbøl og 
kongelys.

2  Susanne Laage 
Vinther har indrettet 
haven med mange 
rosenbuer.
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Næsten alle kan få plads til en rose i haven, og ro-
ser findes til alle formål og i næsten alle udgaver. 
De stilige, velformede tehybrider med blot en enkelt 
perfekt blomst for enden af den lange stilk kender 
vi blandt andet som den klassiske og langstilkede, 
røde rose, enhver beleven ungersvend bringer sin 
udkårne på en særlig romantisk dag. De mere vilde 
og buskede, hvor blomsterne hænger i klaser, og 
stænglerne er krogede eller klatrende, er den anden 
ende af skalaen.
 Selvom Susanne Laage Vinther næppe ville 
kimse af en langstilket, mørkerød rose, så er det de 
historiske og vilde roser, hun falder for. Og det er 
dem, der fylder hendes sommerhave med duft i hele 
juli.
 Det var sådan en tidlig juli morgen, jeg besøgte 
Susanne for at se hendes have og høre mere om roser 
og Det Danske Rosenselskab. Ikke at jeg ligefrem blev 
budt velkommen, da jeg ringede for at spørge, om 
jeg måtte se hendes roser. For Susanne Laage Vinther 
har ikke sine roser for at vise dem frem, og hendes 
have er som hun og ægtefællen kan lide den – ikke 
til forevisning, forklarede hun. Der er nemlig ukrudt 
i den: vilde storkenæb, vilde rølliker og både gede-
rams og tidsler.

I hundredvis af roser
Og så er der hundredvis af roser på buer og i hække 
langs de grusbelagte gange. Og det er smukt, duften-
de og meget romantisk.
 »Vi har begge fuldtidsarbejde og nok at gøre, så 
her er lidt ukrudt. Når man er omgivet af marker, der 
i hele maj er gule af mælkebøtter, så ville det være 
et Sisyfos-arbejde at gå i gang med at holde haven 
ukrudtsfri. Så vi accepterer det vilde også, sådan 
ser denne have altså ud,« fortæller Susanne Laage 
Vinther, mens hun viser mig rundt i det duftende pa-
radis.
 »Jeg bruger mange af de dyrkede have-storke-
næb, som breder sig mellem roserne, og nogle af de 
vilde planter er jeg også glad for, blandt andet røl-
likerne. Breder de sig for meget, så fjerner jeg dem. I 
det omfang de vilde planter er smukke sammen med 
roserne, får de lov at være her.«

Hyben til alle fuglene
Susanne Vinther bor sammen med ægtefællen på en 
ejendom lidt uden for Frederikshavn i et fredfyldt, 
bakket og smukt landskab med marker til alle sider. 
Da de overtog stedet, var haven lille. Kun et par hun-
drede kvadratmeter rundt om huset, som haver nu 
var ved datidens husmandssteder – jorden skulle 
bruges til noget fornuftigt.
 Med så smukke omgivelser ville de ikke lukke 
haven inde, men nøjedes med at plante en hæk mod 
vest for at holde den værste vind ude. Hækken blev 
sammensat af syren, tjørn, hybenroser og Rosa mul-
tiflora. Så her er blomster hele sommeren og senere 
hyben til alle fuglene i haven.
 Inden for hækken blev anlagt terrasse ved huset, 
og små siddepladser med stenpikning blev lagt rundt 
i haven, som i dag er udvidet til 1200 kvadratmeter. 

En lille dam og et vandløb blev det også til, og så 
skulle her være roser.

De éngangsblomstrende er robuste
Mange buer blev sat op hen over den grusbelagte sti, 
som fører rundt i haven, og langs stien blev der plantet 
forskellige roser. I første omgang blev resultatet ikke 
så godt, mange roser døde, men da Susanne Vinther 
plantede de éngangsblomstrende, stærke slyngroser 
og buskroser, begyndte haven at tage form.
 »Det har vist sig, at de éngangsblomstrende ro-
ser er stærke og klarer sig godt her. Hen ad vejen er 
her så kommet flere til, roser jeg har set i en anden 
have, og som jeg simpelthen måtte have selv. Der er 
altid plads til en rose mere.«
 »Denne er kun tre år gammel,« siger hun og pe-
ger på en velvoksen blomstrende busk. »Det ville da 
være dejligt, hvis den blomstrede hele sommeren, 
men blomstrer den kun én gang, så har man dét at 
glæde sig til. Man kan eventuelt plante den sammen 
med en sent blomstrende klematis, så man forlænger 
blomstringstiden.«

Savnede arrangementer nordenfjords
Susanne Vinther blev selvfølgelig også engageret i 
Det Danske Rosenselskab, for med så stor en inte-
resse var roserne i haven ikke nok, hun ville vide 
mere.
 Desværre måtte hun konstatere, at selvom der 
er mange arrangementer i rosenselskabet – foredrag, 
rejser og åbne haver – så nåede de aldrig nord for 
fjorden. Altså Limfjorden. Hun blev suppleant til 
region vests bestyrelse og leder af rosenselskabets 
nordligste kreds. Nu er her 60 medlemmer, og Su-
sannes ambition er at få medlemmer helt til Skagen, 
hvor hun selv er vokset op med den hvide skagens-
rose, albarosen ‘Maxima’.

Slyngroser på alle buer
I Susanne Vinthers have er der mange slyngroser, 
som er godt på vej op ad de store rosenbuer. De to 
mest kraftigtvoksende dækker allerede helt buen, 
som står ved terrassen øverst i haven. Det er roserne 
‘Brenda Colvin’ og ‘Paul’s Himalayan Musk’.
 ‘Brenda Colvin’, som også kaldes ‘Filipes Bren-
da Colvin’, bliver nemt over tre meter høj, og de små, 
halvfyldte, rosahvide blomster dufter kraftigt under 
den overdådige blomstring i juli. ‘Brenda Colvin’ 
glæder også ved sine hyben senere på året.
 ‘Paul’s Himalayan Musk’ har også små rosa, 
halvfyldte til fyldte blomster med et lidt pjusket ud-
seende. Den blomstrer én gang årligt med tætfyldte 
blomsterklaser og en let og dejlig duft. Den når hur-
tigt de tre meter og er ligesom ‘Brenda Colvin’ veleg-
net til store rosenbuer eller til at klatre i store, solide 
træer, der kan holde til rosernes vægt.
 Også storblomstrede slyngroser er på vej op ad 
rosenbuerne. Her er alle farver fra den hvide til den 
sart lyserøde, varmt rosa til mere violetrosa og en 
småblomstret slyngrose, som er helt lilla, det er ‘Veil-
chenblau’. Endnu har den ikke nået sin fulde stør-
relse på mere end tre meter, men den er godt på vej, 

3

54

6

3  På rosenbuen 
øverst ved huset 
klatrer to roser, som 
vokser kraftigt og 
godt: ‘Brenda Colvin’ 
th. og ‘Paul’s Hima-
layan Musk’ tv.

4  ‘Paul’s Hima-
layan Musk’ dækker 
hurtigt buen – hele 
træer kan den 
dække.

5  ‘Veilchenblau’ er 
en lilla slyngrose.

6  ‘Brenda Colvin’ er 
en af de kraftigste 
slyngroser.
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vokser kraftigt og bærer de halvfyldte, lilla blomster 
i lette duftende klaser midt på sommeren. Den lilla 
farve falmer lidt, hvis den står for solåbent, til gen-
gæld tåler den let skygge og holder farven fint her.

Blomster så store som tekopper
‘Russelliana’ er en gammel spansk rose, der endnu 
står som en busk hos Susanne, men efterhånden kom-
mer op i to–tre meters højde og bliver en af havens 
mest iøjnefaldende skønheder. Allerede nu trækker 
den blikket til sig med sine store, fyldte blomster, 
der dufter kraftigt og changerer i alle toner af rosa fra 
den sarteste lyse til en nærmest hindbærrød farve. 
Den blomstrer kun en enkelt gang, men ganske over-
dådigt, når den gør det. Hårdfør og sund – kan man 
ønske sig mere?
 Op ad husmuren blomstrer en rosa rose med 
blomster så store som tekopper. Det er den engel-
ske David Austin-rose ‘Constance Spry’, der bliver 
lige så høj som den foregående og derfor også egner 
sig fint espalieret op ad muren. ‘Constance Spry’ er 
særdeles gavmild med sin blomstring, og rosen kan 
være fuldstændig dækket af de kopformede, store og 
lyserøde blomster i juli. Og så dufter den kraftigt og 
godt. Da den også tolererer en del skygge, klarer den 
sig for eksempel også på en østvendt væg.

Buskroser som hække under buerne
Under de mange slyngroser står historiske buskroser 
i skøn forening med nyere roser med samme gam-
meldags udseende og ynde. Her er enkeltblomstrede 
roser som æblerosen og den rigtblomstrende mo-
schata-hybrid ‘Mozart’, som har fået plads i nærhe-
den af det lille bassin med fisk og frøer.
 ‘Mozart’ dufter ikke, men er så rigtblomstrende, 
at bladene næppe er synlige, når den først er fuldt 
udsprunget midt på sommeren. Farven hører til i 
den mørke ende af den rosa skala, blomsten har hvid 
midte, og så remonterer den, så man har glæde af den 
hele sommeren, indtil den slutter med røde hyben. 
Væksten er kraftig, og det bliver en busk på op til 
halvanden meters højde.
 Moschata-hybriderne har Susanne Vinther flere 
af i haven. Det er en gruppe ret forskelligartede busk-
roser med blanke, grønne blade, de blomstrer rigt, og 
roserne i denne gruppe remonterer. De er ikke altid 
fuldstændig vinterhårdføre og bør dækkes.
 Visner de tilbage efter en streng vinter, beskærer 
man de visne grene, og roserne skyder igen villigt 
fra roden og genvinder hurtigt deres fulde størrelse. 
Moschata-hybriderne holder af sol, men en del tåler 
også let skygge. Det gælder blandt andet den hvid-
gule ‘Ghislaine de Féligonde’, som både dufter, re-

Udvalgte roser fra Susanne Vinthers have
Der er hundreder af interessante roser i Susanne Vinthers have. Her er blot et udpluk af de mange, dejlige roser, som egner sig til hække og 
fritstående buske eller til buer og espalierer.

Navn Type Højde, cm Blomst Remon-
terende Duft Hårdførhed

Alexandre Girault Slyngrose 300 Fyldt, varmt rosa Nej Æble Kan fryse tilbage
Brenda Colvin Slyngrose Over 300 Lille, halvfyldt, sart rosa Nej Kraftig Vinterdækkes
Constance Spry Austin-rose 200–300 Stor, fyldt rosa Nej Myrra God
Cornelia Moschata 120–150 Fyldt, abrikos til rosa Ja Musk Vinterdækkes
Debutante Slyngrose Over 300 Lille, halvfyldt, varmt rosa Nej Let God
Duchesse de Montebello Gallica 120–150 Fyldt, sart rosa Nej Kraftig God

Eden 88 Busk-/slyngrose 120–150 Stor, fyldt sart rosa  
med hvide yderblade Ja Let God

Felicitier Parmentier Alba 120–150 Tæt fyldt, sart rosa Nej Kaprifolie-citron God
Gallica officinalis Gallica 100 Halvfyldt, karminrød Nej Kraftig God

Ghislaine de Feligonde Moschata 120–150 Fyldt, okkergul til hvid  
med rosa tone Ja Kraftig Vinterdækkes

Great Western Bourbon 150–200 Tæt fyldt, mørkt rosa Nej Kraftig God
Heroïne de Vaucluse Bourbon 120–150 Tæt fyldt Ja Kraftig Kan fryse tilbage
May Queen Slyngrose 250 Tæt fyldt, sart lyserød Nej Æble God

Mozart Moschata 120–150 Enkel, hindbærrød  
med hvid midte Ja Ingen Kan fryse tilbage

Paul Nöel Slyngrose 200–300 Fyldt, rosa Ja Kraftig Vinterdækkes
Paul’s Himalayan Musk Slyngrose Over 300 Lille, halvfyldt, rosa Nej Let God
Pink Grotendorst Rugosa-hybrid 120–150 Ligner nellike, varmt rosa Ja Ingen God
Robusta Rugosa-hybrid 120–150 Enkel, rød Ja Let God
Rosarium Uetersen Busk-/slyngrose 120–150 Fyldt, laksrosa Ja Let God
Rose de Resht Damascener 100 Fyldt, hindbærrød Ja Kraftig God
Rosiga Buketrose 90–120 Halvfyldt, laksrosa Ja Kraftig Vinterdækkes
Russelliana Slyngrose 200–300 Fyldt, rosa til hindbærrød Nej Kraftig God

Trier Moschata 90–120 Halvfyldt, sart flødehvid  
med rosa anstrøg Ja Kraftig God

Veilchenblau Slyngrose 350 Lille, halvfyldt, lilla Nej Let Vinterdækkes
Venusta Pendula Slyngrose Over 300 Halvfyldt-fyldt, sart rosa Nej Ingen God
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7  ‘Russelliana’ med 
blomster i flere røde 
nuancer er en slyng-
rose, der når godt op 
i buen med tiden.

8  ‘Ghislaine de 
Féligonde’ kan både 
vokse som busk og 
slyngrose.

9  ‘Russelliana’ er 
en gammel spansk 
rose.

10  ‘Mozart’ bliver 
fyldt med blomster.

11  ‘Constance 
Spry’, som vokser 
op ad husmuren, er 
særdeles rigtblom-
strende.
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monterer og bliver så høj, at den udmærket kan bin-
des op til en lille rosenbue. Blomsterne er fyldte, og 
farven skifter fra varm okkergul med et rosa anstrøg i 
de nyudsprungne blomster til nærmest rosahvid, når 
de er fuldt udsprungne.

Nyere historiske roser
Hos moschata-hybriden ‘Cornelia’ ser man samme 
tilbøjelighed til, at blomsterne skifter farve fra knop 
til fuldt udsprunget blomst, idet blomsten ved ud-
spring er sart abrikos, men bliver rent rosa, når den 
er fuldt udsprunget. Meget fint og yndigt. Blomster-
ne hos ‘Cornelia’ er velfyldte, og rosen er sund og 
kraftigtvoksende, den dufter og blomstrer den gan-
ske sommer, og det er intet under, at den hører til de 
roser, som Susanne Vinther bare måtte skaffe til sin 
egen have.
 Også bourbon-roserne hører til Susannes ud-
valgte. Gruppen af bourbonroser består af ret forskel-
lige planter, som har det til fælles, at blomsterne som 
regel er skålformede eller kopformede, kronbladene 
er tynde og fine, de er fyldte, og der sidder sædvan-
ligvis nogle få rosenblomster samlet. Alt i alt er de 
meget yndige, men de egner sig bedst på en lidt be-
skyttet plads. Det gælder især de af bourbonroserne, 
som remonterer. Selvom den sene efterårsblomstring 
er dejlig, og blomsterne er særligt smukke på denne 
årstid, så kan den betyde en dårligere overvintring.
 ‘Heroïne de Vaucluse’ er en af de smukke bour-
bonroser i Susanne Vinthers have. De store rosa 
blomster har en dejlig duft, og den remonterer, så 
den må vinterdækkes, når den tid kommer. Også 
‘Great Western’ hører til bourbonroserne, men den 
blomstrer kun én gang med blåligt-rosa blomster, der 
dufter dejligt. Den tåler lidt skygge og let jord.

De ældste roser
Når man elsker gammeldags roser, som Susanne 
Vinther gør, så har man selvfølgelig også både alba- 
og gallica-roser.
 ‘Felicitier Parmentier’ er en af de små alba-roser, 
den bliver omkring 130 cm høj. De sartrosa blomster 
har et strejf af flødefarve, og de er tætfyldte – næsten 
runde – i fuld blomst. De dufter himmelsk af kapri-
folie og citron. Alba-roser er generelt meget robuste, 
frosthårdføre, og de klarer sig under mere skyggede 
forhold og på vindudsatte steder.
 Rosa gallica officinalis, som er halvfyldt og kar-

minrød med tydelige gule støvdragere, bliver en tæt, 
afrundet busk i lighed med de øvrige Rosa gallica. 
Den bliver under en meter høj, og den er fyldt med 
blomster i juli. Den har en dejlig rosenduft og får se-
nere hyben. Rosa gallica officinalis er en ældgammel 
rose, som kendes tilbage fra 1300 tallet, og er man 
rosenelsker, så hører den næsten indiskutabelt til i 
haven. Den foretrækker sol, men klarer både lerjord 
og sandjord, og den er sund og hårdfør.
 ‘Duchesse de Montebello’ er også en gallica-
rose. Den fyldte, skålformede blomst, den sarte rosa 
farve og den gode duft gør den i sig selv interessant. 
At den også bliver en stor busk, og at den tåler nogen 
skygge, er kun ekstra plusser, som denne éngangs-
blomstrende rose besidder.

En farlig interesse
Der er mange, mange flere roser, som er værd at om-
tale, i Susanne Laage Vinthers have – alt for mange 
til, at de alle kan nævnes her. Endnu én må dog frem-
hæves for sine særligt gode egenskaber: Det er dama-
scener-rosen ‘Rose de Resht’.
 »‘Rose de Resht’ har jeg flere steder i haven. Den 
blomstrer hele sommeren og dufter helt fantastisk. 
Man bruger den i parfumeindustrien,« fortæller Su-
sanne og peger på den hindbærrøde, fyldte rose, vi 
er nået frem til. »Man kan i øvrigt også lave snaps af 
den – af knopper og blade. Det er der nogle i selska-
bet, som interesserer sig for,« tilføjer hun.
 Susanne Vinther er ud over arbejdet i den nord-
lige kreds også sekretær for Det Danske Rosensel-
skabs region vest, og hun har ansvar for de tilbud, 
som selskabets medlemmer får gennem bladet Ro-
senNyt, der udkommer fire gange årligt. Kopper, 
bluser og servietter med rosenmotiver er naturligvis 
oplagte tilbud. Og så bøgerne om roser, dem kan man 
ikke få for mange af, mener hun. Heri er hun dog ikke 
ganske enig med ægtefællen – der ikke forstår sig på, 
at roser er et uudtømmeligt emne.
 »Det er en lidt farlig interesse, for man bliver 
bidt af den. Det er spændende at læse om rosernes 
historie, om hvor de kommer fra og så studere alle 
de nye, der kommer frem. Det går vinteren med. Der 
er altid en bog eller et blad, man skal studere. Jo flere 
roser, man kender, jo sjovere er det,« erklærer den 
rosenkyndige.
 Og i hendes have er der altid er plads til en rose 
mere.
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12  ‘Cornelia’s blom-
ster er lyst abrikose 
i udspring og bliver 
siden rosa.

13  ‘Felicitier Par-
mentier’ dufter af 
kaprifolie og citron.

14  Rosa gallica duf-
ter kraftigt og giver 
rosenhaven kulør.

15  ‘Duchesse de 
Montebello’ – fyldt 
og sart.

16  ‘Great We-
stern’med sine tæt 
fyldte blomster.

17  ‘Rose de Resht’ 
blomstrer hele som-
meren, den dufter 
og er meget sund.

Det Danske Rosenselskab
Selskabet afholder en række aktiviteter hen over året. 

Rosenrejser i ind- og udland, rosenudstilling, foredrag – bl.a. med berømte 
udenlandske rosenkendere – kurser i rosernes pasning, plantemarkeder og åbne haver. 

Selskabet udgiver bladet RosenNyt fire gange årligt. Indmeldelse kan ske via 
hjemmesiden, www.rosenselskabet.dk, eller hos selskabets kasserer, 

Torben Sander, tlf. 86 52 15 30.


