
24 ROSER - SPESIELT UTVALGT FOR VÅRT VEKSTOMRÅDE

Det er få blomster som slår roser. 
Mange blomstrer ustoppelig til 
frosten kommer. De tolererer 

vanskjøtsel, men reagerer alltid 
positivt på godt stell. Rosenes 
mangfold er forbløffende. Høyden 
kan variere fra 10 cm til 10 meter. 
Duften kan være søtlig, fruktig, 

moskusaktig eller stilkroselignende, 
eller en blanding av disse velluktene. 
De kommer i alle slags farger og 
sjatteringer, unntatt ekte blått. Roser 
passer over alt - de kan kan 

plasseres sammen med alle slags 
andre planter eller være iøynefallende 
plantet i selskap med andre roser.

Roser er vår spesialitet og i denne 
pamfletten har vi plukket ut 36 som 
passer godt for vårt vekstområde. 
Finner du en eller flere roser du er 
nysgjerrig på, så ta kontakt med oss 

for mere informasjon om jordsmonn, 
plassering og behov for stell. Vi har 
roser både for folk med grønne fingre 
og travle som ikke har så mye tid.

Kringstadvegen 40 Tlf. 71 25 24 15



Vi er behjelpelige når det gjelder valg av roser, samt vurdering av jordsmonn og plassering, slik at du får de 
rosene som passer best både når det gjelder, farge, duft, størrelse og herdighet.

HAUKEBØ GARTNERI & HAGESENTER
Tlf. 71 25 15 24    haukeboen@hotmail.com
Kringstadvegen 40, 6411 Molde 
http://www.haukebo.as

MOLDEROSEN
I ROSENES BY
Før krigen var Molde kjent for sine 
små hvite trehus, hvite stakittgjerder 
og buskroser. Men det var det 
praktiske som styrte det hele - 
poteter og andre spiselige vekster var 

første prioritet, men det skulle jo være 
noe vakkert å se på i tillegg  - og slik 
kom rosene til rosenes by.  Så hvorfor 
ikke plante en Molderose i hagen din?

ROSER FRA HAUKEBØ GARTNERI & HAGESENTERROSER FRA HAUKEBØ GARTNERI & HAGESENTERROSER FRA HAUKEBØ GARTNERI & HAGESENTER

NAVN OG BESKRIVELSE FARGE H/B

Abraham Derby, buskrose med sterk, krydderaktig, fruktig duft. Blomstene 
har glødende kopper- og aprikosfarge. Blomstrer tidlig og kontinuerlig.

ORA 1,5 m 
0,8 m

Allotria, klaserose med svak søtlig duft. Blomstene er store til å være 
klaserose, sinoberrøde når det åpner seg, mørkner senere til skarlagenrød.

RØD 1,0 m 
0,8 m

Amber Queen, klaserose med sterk, krydderaktig duft. Tåler kaldt klima. 
Blomstene er store, fargen nærmest ravgul, blomstrer nesten kontinuerlig.

GUL 0,8 m 
1,5 m

Austriana, bunndekkerose. Halvfylt blodrød blomst med gul støvdrager. 
Blankt friskt grønt bladverk. Regnbestandig og robust.

RØD 0,5 m 
0,5 m

Blanche moreau, buskrose med sterk og søtlig duft. Blomstene er rent 
hvite med et hint av rosa. Engangsblomstrende. Sensibel for regn.

HVIT 1,8 m
1,0 m

Brenda Colvin, slyngrose med søtlig og moskusaktig duft. Fargen er hvit. 
Den er ekstremt livskraftig og kan bli svært stor. Blomstrer i kaskader.

HVIT 5,0 m 
5,0 m

Golden celebration, buskrose med sterk duft. Fargen er gul med et 
aprikosfarget sentrum. Blomstrer i nikkende klaser på 3-7.

GUL 1,3 m 
1,0 m

Hippolyte, buskrose med svak og søtlig duft. Purpurfargede blomster som 
blekner til fiolett når blomsten eldes. Planten er uten torner.

FIO 1,8 m
2,0 m

Kalmar, klaserose med svak duft. Fargen er rosa/aprikosaktig og den 
kommer igjen og igjen utover høsten.

ROSA 1,0 m
1,0 m

Constanze spry, klatrerose med sterk og myrralignende duft. Fargen er 
blekt rosa på utsiden og dypere rosa inn i blomstene.

RØD 2,5 m
1,5 m

Louise-Odier, Bourbon rose. Den er livskraftig og produserer sine 
søttduftende blomster nesten uten stopp. Blek rosa ytterst, mørkere inni.

ROSA 3,0 m
2,0 m

Nina Weibull, klaserose med svak og søtlig duft. Blomstene er mørkerøde 
og holder godt på fargen. Blomstrer til frosten kommer og tåler regn!

RØD 0,7 m
0,5 m

Molderosen kommer i flere varianter, 
den «ekte» ikke-remonterende og 
generasjon 2; bygget på den gamle, 

men som altså remonterer med duft. 
Moldereosen er en buskrose og blir fra 
1-3 m høy, det samme i bredden.
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CLAIR 
RENAISSANCE
Produsert av Poulsens Roser, Danmark 
1994. Det er en såkalt renessanserose 
som tilstreber å kombinere de gamle 
rosenes vakre blomsterformer med 
nyes sunnhet og blomsterrikdom. Clair 

Renaissance er et godt eksempel på 
dette og en svært vakker rose.
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NAVN OG BESKRIVELSE FARGE H/B

Clair Renaissance, buskrose med middels og søtlig duft. Blomstene er 
blekt aprikosrosa. De står lenge som snittroser og er et flott skue i hagen.

ROS 1,5 m
1,0 m

Lykkefunn, en tornefri slyngrose med en sterk duftblanding av moskus og 
sødme. Blomstene er små og perlemorsfarget. Kan klatre 10 m i et tre!

HVI 4,0 m
2,0 m

Maidens blush, buskrose med sterk og søt duft. Fargen på blomstrene er 
lysrosa, mørkest i midten. En gammel rose, med kjent historie fra 1629.

ROS 3,0 m
1,5 m

Flammentanze, klatrerose uten duft. Fargen er karmosinrød, svært herdig 
og derfor populær i Skandinavia.

RØD 2,5 m
2,0 m

Persian yellow (Persiana), en asiatisk rose av ukjent opprinnelse. Umåtelig 
populær for flere hundre år siden med sine flotte, mørkegule blomster.

GUL 2,0 m
1,5 m

Rosa American Pillar, klatrerose med karmosinrøde blomster med hvitt 
sentrum i store klaser. 

HVIT 5,0 m
0,6 m

Rosa moyesii (Mandarinrose). Hardfør, tåler skygge, lite kravstor og lett å 
dyrke.

RØD 4,0 m
3,0 m

Rose de Rescht, sterk og søtlig duft. Blomstene er blekt karmosinrøde, 
purpurfargede i regnvær. Remonterer litt.

FIO 1,0 m
0,7 m

Santana, klatrerose uten duft. Blomstene er blodrøde, værbestandige og 
varer lenge. Blomstrer hetlt il frosten kommer.

ROSA 3,0 m
2,0 m

Tommelise, bunndekkende rose. Blomstene er mørkt rosa med en sirkel av 
strålende gule pollenbærere. Remonterende.

RØD 5,0 m
3,0 m

Comte de Chambord, populær 1800-tallsrose med sterk og søtlig duft. 
Blomstene mørkerosa i midten, litt blekere i kantene.

ROSA 1,7 m
1,3 m

Gertrude Jekyll, en av David Austins mest populære roser med meget 
sterk duft. Blomstene er varm mørkerosa. Utrolig livskraftig.

RØD 1,3 m
1,0 m

Vi er behjelpelige når det gjelder valg av roser, samt vurdering av jordsmonn og plassering, slik at du får de 
rosene som passer best både når det gjelder, farge, duft, størrelse og herdighet.
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Blomstene åpner seg som klassiske og 
storblomstrende. Helhetsinntrykket er 
blekt aprikosrosa. Bladene er 

mørkegrønne.
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