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Skriv till oss:
ROSUPPROPET
Fredriksdal
Gisela Trapps väg 1
254 37 Helsingborg

Sedan år 2000 finns ett svenskt
program för att inventera,
samla in, bevara och långsiktigt nyttja vårt lands rikedomar i form av kulturväxter.
Programmet har fått namnet
POM – Programmet för Odlad
Mångfald. Ett stort antal aktörer samverkar inom POM.
Rosuppropet är en del av
POM:s riksomfattande rosinventering, som påbörjas 2005

och kommer att pågå i flera
år. Den genomförs i nära samverkan mellan POM och
Svenska Rosensällskapet samt
lokala och regionala intressenter som museer, botaniska
trädgårdar, rosenträdgårdar,
trädgårdsföreningar och hembygdsföreningar. Grunden i
rosinventeringen utgörs av
lokalt verksamma inventerare
som tillsammans bildar ett
nationellt nätverk.

www.pom.info

www.henellgrafiskform.se 2005

eller rosuppropet@pom.info

’Abel Carrière’, i äldre tid saluförd i Sverige. Växer den fortfarande någonstans i vårt land?

Okänd damascenerros, funnen i Baskemölla, Skåne.

Hjälp till att inventera och bevara äldre tiders rosor

Var med och rädda vårt gröna kulturarv

Var med och rädda vårt gröna kulturarv

Rosuppropet
Redan under medeltiden odlades rosor i Sverige. Kunskapen
om vilka rosor som har odlats i vårt land fram till 1800-talets
början är till stora delar okänd. Under 1800- och 1900-talen
saluförde svenska plantskolor tusentals sorter. Plantskolornas
rossortiment har förändrats kraftigt över tiden. Ytterst få av
de rosor som salufördes för 50 till 200 år sedan har behållit
sin plats i våra dagars sortiment. Nästan alla kulturrosor som
odlas i Sverige har förädlats utomlands och endast några få
sorter har ett svenskt ursprung.
Av de tidigare saluförda sorterna har många för alltid
försvunnit eftersom de inte klarade vårt klimat. Andra visade
sig ha goda överlevnadsegenskaper i Sverige. Av de rosor
som planterades under 1800- och 1900-talen, och som sedan
länge försvunnit ur plantskolornas sortiment, växer många
alltjämt i vårt land. De har ofta odlats och vårdats ömt under
lång tid i gamla trädgårdar. Ibland har de spritts vidare till
grannar, vänner och släktingar, vissa av dem till hela byar
eller vida omkring i en bygd. I andra fall har de överlevt i
gamla förfallna trädgårdar, som förvildade plantor i kulturlandskapet eller på vägkanter. Det vilar idag ett akut hot över
många av dessa rosor.
Kulturrosor med denna bakgrund har både en rik
kulturhistoria att berätta och en värdefull genetisk mångfald att ta tillvara. Genom sin blotta existens har dessa rosor
dokumenterat goda egenskaper. De är långlivade och många
gånger anspråkslösa och lättodlade. De har anpassats väl till
vårt lands klimat och odlingstraditioner. Det är dessa rosor
som POM:s rosprojekt ska inventera, samla in och bevara.

Skriv och berätta
Känner du till var det växer kulturrosor som är minst 50 år
gamla? Skriv till oss och berätta! Du kan göra det helt kort med
en uppgift om vem du är, hur vi kan nå dig och var rosen växer.
Skicka gärna foton på rosen. Rosuppropets adresser finner du
på broschyrens baksida.
Om du vill berätta lite mer om rosen och dess historia kan
följande frågor vara en vägledning för dig.
• Har du ett namn på rosen och i så fall vilket?
• Vet du när den planterades och av vem?
• Vet du varifrån den har kommit?
• Är någon speciell historia förknippad med rosen?
• Hur du några gamla fotografier på rosen och/eller växtplatsen?
• Hur hög är rosen?
• Hur stora är blommorna och vad har de för färg?
• När och hur länge blommar den? Blommar den även på hösten?
• Är blommornas doft svag eller stark?

Skicka inget levande växtmaterial. När vi har studerat ditt
lämnade material kontaktar vi dig och tillsammans bestämmer
vi hur vi går vidare i undersökningen av din ros.
Alla uppgifter som kommer in till Rosuppropet kommer att studeras mycket noga. Alla intressanta rosor kommer att besökas
av rosinventerarna. Särskilt intressanta rosor kommer att samlas
in och provodlas. De allra värdefullaste rosorna skall bevaras i
genbanker och introduceras i handeln.

