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David Austin Roses rekommenderar
5 rosor för skuggiga lägen
Text och foto: Henny Johansson

M

an får ibland mejl som väcker idéer för texter till
Rosenbladet. Ett mejl från David Austin Roses i
England är ett sådant. Det är inte sällan när vi deltar i ros
evenemang där rosor som tål skugga efterfrågas. Skuggtåliga rosor diskuteras också ofta bland medlemmarna på
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våra möten och kurser. Och nog är det önskvärt att kunna njuta av rosor även i skuggiga lägen. Dessutom, även
om blomningen inte blir lika riklig, så blommar de längre
när de inte utsätts för full sol större delen av dagen. Dessa
fem rosor rekommenderar Austin för skuggiga lägen.
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Härdigheten i Sverige för Austinrosorna varierar, men de
flesta är härdiga till zon 3, några få till zon 4. För nyare
rosor, från 2000 och framåt är härdigheten troligen inte
utvärderad i Sverige. Här har vi medlemmar ett uppdrag;
anta gärna Håkan Kjellins uppmaning i Rosenbladet nr
3, 2016 om att utvärdera rosor. Särskilt gäller det Austinrosor, som planteras mer och mer i Sverige, och därför
kan vara intressanta att utvärdera, men även klätterrosor.

1 ’Gertrude Jekyll’ (1986)

Austin Roses beskriver den som ”vacker, rosa, rosetter i
blomman, med den gammaldags rosens doft, bra balans
i busken, mycket frisk och pålitlig.” ’Gertrude Jekyll’
blommar kontinuerligt och är också enligt våra erfarenheter från rosariet i Göteborg en av Austins tidigare rosor
som inte drabbas så hårt av svartfläcksjuka. En svampsjukdom som flera av hans tidigare rosor tyvärr drabbades av. ’Gertrude Jekyll’ är i vart fall härdig till zon 3
(Gustavsson, Lars-Åke, Rosor för nordiska trädgårdar).

2 ’Claire Austin’ (2007)

Austin Roses skriver: “En ros med stora, kupade crèmevita blommor med stark doft av myrra, älggräs och vanilj.
Kraftfull och elegant överhängande växt.” En av Austins
senare rosor, och en klätterros. Nu är det väl dock känt att
flera av Austins buskrosor ger långa årsskott och därför
även lämpar sig till användning som lägre klätterrosor i
låga zoner. En nog så bra egenskap där man vill ha remonterande och doftande rosor. Austin anger på sin hemsida
att den även har bra resistens mot sjukdomar. Det anges
även att den kan bli 12 fot hög, ca 3,6 m. Själv har jag
ingen egen erfarenhet av denna ros, men det troliga är att
Austins senare rosor bättre står emot svampsjukdomar.

3 ’Lady of Sharlott’ (2009)

Austin Roses skriver: “Ett utmärkt ros, en av våra härdigaste och mest pålitliga, med aprikos-gul, bägarformade
blommor. Frisk med kraftig, yvig tillväxt. Perfekt för
oerfarna trädgårdsägare.” Till och med det, inte dumt,
en bra ros för nybörjare! Och det kan sägas, det är en
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av våra absoluta favoriter i Göteborgsgruppen, den och
‘Lady Emma Hamilton’, i samma färgskala. Den senare
är planterad som en häck utanför Direktörsvillan mitt
i Trädgårdsföreningen och blommar överdådigt. Även
om den tillbringar sin tid minst halva dagen i skugga.
Mycket frisk och blomrik. ’Lady of Shalott’ remonterar
den också, och på Austins hemsida anges att den även
tål mindre bra jord, “poor soil”. Den växer under sådana
förhållanden hos mig, och även om den inte utvecklas
optimalt, så fungerar den och blommar också om. Rosen
är en av de många korsningar Austin gjorde med sin egen
’Leander’ i samma färgskala. Kan bli 4,2 x 3,5 fot, dvs.
ca 1,3 x 1 m.

4 ’Princess Alexandra of Kent’ (2007)

Austin Roses skriver: “Magnifika blommor med en läcker
och prisbelönt doft. Stora, djupt kupade blommor, med
varmt glödande rosa färg. Doft av färskt te med inslag av
citron och svarta vinbär. Mycket frisk.” Buskros som blir
ca 1,2 x 0,9 m hög och Austin anger på sin hemsida att
den också går bra i kruka. Elise och Göran Mauritzon
som odlar denna ros på Orust anser att denna ros är frisk,
att blommorna är oerhört vackra, vackrare än de flesta.
Den står lite skuggigare i deras Austinrabatt, men har nu
i slutet av september fortfarande några knoppar kvar.

5 ’The Generous Gardener’ (2002)

Austin Roses skriver: “En utsökt ros med stora, skålformade blommor och blekrosa färg. Stark och god doft.
Extremt frisk.” En mer älskad ros av Austins rosor från
2000-talet får man nog leta efter. I mina ögon en mycket
vacker ros, helt frisk, bra tillväxt; Den kan användas som
klätterros och anges också som sådan av Austin. Den kan
bli 15 fot hög, dvs. 4,5 m. Vi är så vana vid att Austins
rosor används som buskrosor att vi ibland glömmer, eller inte uppmärksammar, att de faktiskt tagits fram som
klätterrosor och också går bra som sådana i de delar av
Sverige där de är härdiga. Den har en stark doft och
blommar rikligt om den ges bra förutsättningar, bra jord,
gödning och vatten.
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