
Duftende rose med masser af minder
Duft er én af de vigtigste sanser, når vi skal 
huske tilbage, og duften af ’New Dawn’ ro-
sen får mange til at mindes de gode gam-
le dage, hvor haven var et fristed for hele 
familien. I selskab med den duftende slyn-
grose blev kaffen drukket, frokosten spist 
og pausen i havearbejdet nydt. 

Nyt er godt men…
Roser har altid været højt skattet i haven. 
Det er som om blomstens form kalder på 
applaus og påskønnelse – og på at blive 
lugtet til. Duften af roser kan variere rig-
tig meget fra sort til sort, men vi vil næ-
sten altid kunne genkende den sødlige og 
krydrede duft fra en rose. ’New Dawn’ er en 
dejligt duftende slyngrose, som mange har 
plantet i deres haver, og som i mange ha-
ver er meget gamle. Måske er ’New Dawn’ 
ikke den sundeste rose (bladene har ofte 
svamp), men den vokser ufortrødent videre 

og danner hele sommeren nye friske skud 
med buketter af svagt rosa og næsten hvi-
de blomster.

Form din egen rosenbusk
Fordelen ved at plante slyngroser er, at du 
helt selv kan bestemme, om det skal være 
en søjleformet busk, en lav og flad busk 
eller et blomstrende hegn eller hæk. Slyn-
groser kan ikke, selvom navnet antyder 
det, slynge sig. De har ingen fangarme eller 
blade, der fæstner sig. De skal bindes op 
eller ind til et stativ, pergola eller væg. 
Form derfor selv lige nøjagtig din ro-
senbusk, så den passer ind på det 
sted, hvor du allerhelst vil nyde 
duften og blomsternes ynde. 

Roser behøver 
ikke være svære
Fagfolk får ofte skudt i skoe-
ne, at de gør tingene besvær-
lige, men de gør det jo i en god 
mening. Gartneren i dit have-
center vil så gerne være sikker 

på, at du får mest glæde ud af dine roser, 
så derfor skal du plante solrigt i god næ-
ringsrig jord, du skal gøde ofte, vande når 
det er tørt, og først beskære, når forsytiaen 
blomstrer om foråret. Slyngroser skal bin-
des op – eller ud, så de kraftige stængler 
ligger horisontalt, for derved dannes et 
væld af sideskud med blomster.

Klip gerne de afblomstrede blom-
sterstande af rosen – så blomstrer 
den hurtigere igen.

TIPS

Der findes rigtig mange for-
skellige slyngroser, så ønsker 
du en gul, orange, rent hvid, 
rosa eller rød sort, så er der rig 
mulighed for at få din drøm 
opfyldt.
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