
PIRJO RAUTIO; NYA FINSKA ROSOR
Översättning Inger Kullberg, 
Foto Pirjo Rautio, Pirkko Kahila, Matti Kulju

FÖRÄDLARE: PETER JOY, PIRKKO KAHILA, MATTI 
KANGASPUNTA
År 1990 började Helsingfors universitet med ett rosenförädlingsprojekt. 
Meningen var att skapa friska, härdiga och långvarigt blommande rosor för 
stränga finska förhållanden. Som förädlings-material använde man bl.a. 
buskrosor som insamlats i samband med Keskas-projektet. De förädlade 
rosorna testades på olika håll i Finland. 
Nu 25 år senare finns det att få praktfulla rosor i plantskolorna.

RUGOSA-GRUPPEN:

’SOINTU’
’Snow Pavement’ x ’Angel Rose (Polyantha-gr.), 1994
Den småbladiga busken är 
ca 1m hög. Den blommar 
både  på fjolårsved och på 
nya grenar Huvudfloret 
börjar i slutet av juli och 
räcker 2-3 veckor. Genom 
att vattna och gödsla i 
lagom doser kan 
blomningen fortsätta ända 
till hösten. Blommorna 
sitter i klasar på 2-20 st. 
Den enskilda blomman är 
5 cm bred, halvfylld., 
först ljusröd, senare vit. Doften är myrraaktig. Nypon bildas inte.  Zon I – 
IV.   Foto: Pirkko Kahila



’SYKE’
’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-r./gr.), 1994 
Busken är 1,5 m hög, 
småbladig. Den blommar 
på både fjolårsved och 
årets grenar. Huvudfloret 
börjar i slutet av jun och 
fortsätter till slutet av juli 
och åtminstonen i södra 
delen av landet upprepas 
den i augusti-september. 
De doftande, små, 
ljusröda, halvfyllda 
blommorna sitter i klasar. 
Zon I – IV. Foto: Pirkko 
Kahila

’SÄVEL'
’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-gr.), 1994
Busken är 1,5 m hög, 
småbladig. Den blommar 
på både fjolårsved och nya 
skott. Huvudblomningen 
börjar i slutet av juni och 
räcker 2-3 veckor. 
Blomningen kan fortsätta 
till sen höst. Blommorna 
sitter i klasar. Den enskilda 
blomman är5-7 cm bred, 
halvfylld, vit med röda 
toner. Zon I-IV Foto: 
Pirkko Kahila



SPINOSISSIMA-GRUPPEN:

’TOVE JANSSON’
’Poppius’ x ’Red Nelly’, 1990
Den färgstarka ‘Tove 
Jansson’ är vald till Årets ros 
2014. Den växer till en 1,5 m 
hög upprättstående buske. 
Blomningen börjar i mitten 
av juni. Blommorna är 
sammetskimrande mörkt 
karminröda, 6 cm breda. 
Kronbladen är 7-9 st. Efter 
blomningen bildas rikligt 
med runda svartröda nypon. 
Härdighet:  Zon I-V.

MODERN BUSKROSGRUPPEN:

’ILO’
’John Davis’ (Moderna Buskros-gr.) x R. x malyi ’Kempeleen Kaunotar’, 
2010
2 m hög och bred buske, 
Små , spetsiga, glänsande 
blad. De små laxröda 
blommorna öppnar sig i 
slutet av juni och blommar 
till slutdelen av juli. Små 
rödas nypon bildas i någon 
mån. Zon I-IV (V). Foto: 
Pirkko Kahila



’LOISTE’
’Pikkala’ (Centifolia-gr.) x L82 (R. kordesii), 1994/2012
1 m hög buske, 
upprättstående, bågböjda 
grenar, glänsande blad
Blomningen börjar i skiftet 
av juni-juli. Blomman är 5 
cm bred, enkel, anilinröd, 
bleknar. Mängder med 
nypon. Zon I-II (III) Foto: 
Pirkko Kahila

’LUMO’
’Applejack’ x  planta från fri pollinering.
Busken är 2 m hög, 
upprättstående. Blomningen 
börjar i skiftet av juni-juli 
och räcker 2-3 veckor. 
Blommorna är 10 cm breda, 
fyllda, ljusröda .Bildar snålt 
med päronformade nypon. 
Zon I-III. Foto: Pirkko 
Kahila

FÖRÄDLARE: MATTI KULJU

FRANCOFURTANA-GRUPPEN



’KIRA’
En mutation av Valamoros. 
Rosen påminner om 
Valamorosen förutom den 
speciellt formade blomman.
Foto: Matti Kulju

FÖRÄDLARE: PIRJO RAUTIO
Av ren nyfikenhet har jag försökt få fram nya rosor. Därför är jag 
överraskad av de goda egenskaperna  hos de rosor som fötts och 
framgången med dessa. Mina rosor har hittat till många rosengårdar, också 
till världens största rosarium i Sangerhausen. De finns också att få i många 
plantskolor i både Finland och i utlandet.
Jag har korsat mina favoritrosor, speciellt pimpinell-, rugosa- och 
gallicarosor, men också moss- och damascenarosor  samt odlat frön från fri 
pollinering.
Den största delen är engångsblommande, endast rugosarosorna blommar 
kontinuerligt ända till sen höst.  Jag vet inte alltid ursprunget på mina rosor 
eftersom texterna inte alltid har hållits kvar på namnlapparna.
Jag presenterar kort några av mina rosor som finns att få från plantskolor.

SPINOSISSIMA-GRUPPEN

’AILA KORHONEN’
’Poppius’ x ?, uppkallad efter 
pimpinellgurun.
150 cm hög buske. Halvfylld 
blomma,  kraftigt anilinröd, 
blir ljusare efterhand.
Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio



’LIISA’
Avkomma av ’Red Nelly’
Blomman är enkel, till att 
börja med karminröd, senare 
något violettonad, centrum 
ljusare, de tjocka ståndarna 
är guldgula. Kryddig doft. 
Bladen är rödaktigt 
blåskiftande. Svarta, runda, 
taggiga nypon. Zon I-V.
Foto: Pirjo Rautio

’MARZIPAN’
Låg, endast 80 cm hög, bred 
buske. Blommorna är 
halvfyllda, i mitten är de 
kraftigt ljusröda, kanterna  
ljusare. Stora svarta nypon. 
Zon I–V. Foto: Pirjo Rautio

’POSLIINIKAUNOTAR’
’Poppius’ x ’Linnanmäki’
Buske med bågböjda grenar 
ca. 2 m hög, blommar tidigt 
och rikligt. Den enkla 
blomman har ljusa kanter, i 
centrum gult och ljust rosa. 
Ljusnar till vit. Mild doft. 
Nyponet är svart och runt. 
Zon I–V. Foto: Pirjo Rautio



RUGOSA-GRUPPEN

’ERKKI RAUTIO’
180 cm hög, upprätt buske. 
Smått rugosaaktigt bladverk. 
Den starkt doftande blomman 
är stor, fylld, purpurröd. 
Mängder med röda nypon. 
Zon I-V Foto: Pirjo Rautio

’HEINRICH ILMARI’
Upprättstående, 2 m hög 
buske, som med stöd har tänjt 
sig ännu högre. Den fyllda 
kraftigt, doftande blomman är 
anilinfärgad med dekorativa 
ståndare.. Rotskott. Zon I-V.
Foto: Pirjo Rautio

’HIENOHELMA’
Korsning mellan vres-och 
gallicaros. 
Kronbladen har en fransig 
kant: Blomman är enkel, till 
att börja med karminröd, 
bleknar, gula ståndare, 
fransiga kronblad, 
parfymdoft. Zon I-V Foto: 
Pirjo Rautio



’SASSA NATALIA’
150 cm hög. Rund buske, som 
blommar ända till hösten. 
Blomman är fylld, purpurröd, 
doftande. Rikligt med nypon 
bildas. Zon I-V. Foto: Pirjo 
Rautio

’TUULA’
En upprättstående 150 cm hög 
rikligt blommande, 
remonterande buske. Knoppen 
är ljusröd. Blomman fylld, 
avlångt klockformad, först 
rödaktig, senare vit, doftande. 
Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio

GALLICA-GRUPPEN

’ALIÉNOR 
D’AQUITAINE’
150 cm hög buske. Blomman 
8 cm, först mörkt karminröd, 
senare lilaskiftande, 
marmorerad, med ljusröda 
fläckar, klart framträdande 
gula ståndare. Kraftig 
angenäm doft. Avlånga nypon. 
I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio



’ASTA’
1 m hög, bred buske. Den 
stora blomman är enkel, först 
körsbärsröd senare violettröd, 
flammig. Zon I-III (IV).
Foto: Pirjo Rautio

’AULI’
1 m hög, upprättstående 
buske. Den kraftigt doftande 
blomman är fylld, ljust 
anilinröd. Runda nypon. Zon 
I-III. Foto: Pirjo Rautio

’CHARLES 
BAUDELAIRE’
Avkomma efter ’Alain 
Blanchard’.
80 cm hög buske som bildar 
rotskott. Foto: Pirjo Rautio



’KARIN SCHADE’
‘Merveillen’ jälkeläinen. 
Metrin korkuinen, leveä 
pensas. Runsas kukinta alkaa 
kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Kukka on yksinkertainen, 
aluksi karmiininpunainen, 
myöhemmin sinivioletti. 
Kiulukoita muodostuu. Foto: 
Pirjo Rautio

’MERVEILLE’
En korsning mellan mossros 
och gallicaros. Namnet 
”under” tack vare blommans 
otroliga färg. 80-130 cm hög, 
buske med löst formade 
grenar. Blomman är halvfylld, 
först mörkt purpurröd, sedan  
mörkviolett med 
sammetslyster.  Runda nypon.
I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’PIRJO RAUTIO’
Avkomma  med en speciell 
färg efter en apotekarros.
150 cm hög buske. Den 
doftande blomman är 
halvfylld, klart anilinröd, 
senare blåskiftande, gula 
ståndare. Stora nypon. Zon I-
III (IV). Foto: Pirjo Rautio



’TROUBADOUR’
Låg, ca. 80 cm hög, bred, 
rikligt blommande buske. 
Röda knoppar. Blomman är 
halvfylld, i början purpurröd 
med sammetsyta, bleknar. 
Klart vitt figur i centrum, vita 
ränder, gula ståndare, doftar 
parfym. Foto: Pirjo Rautio

’VERONICA SUNDMAN’
Uppkallad efter 
Rosensällskapets andra 
ordförande. En meter hög 
buske, som bildar rotskott. 
Den stora blomman är 
halvfylld, karminröd, senare 
purpurröd, svagt synliga ljusa 
fläckar. Kraftig doft. 
Orangeröda nypon. Zon I-III 
(IV). Foto: Pirjo Rautio

’VIGGO’
Avkomma efter ’James 
Mason’. Upprättstående, 
meterhög buske, som bildar 
rotskott. Knopparna är 
mörkröda. Den enkla 
blomman är 
sammetsskimrande 
karminröd, gula ståndare.  
Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio



DAMASCENA-GRUPPEN

’HELY KALSKA’
Korsning mellan sommardamascenaros och 
gallicaros. 
Bred buske som också passar som klängros. 
Den enkla blomman verkar till att börja med 
orangefärgad, men rödheten förstärks så 
småningom. Efter blomningen massor med 
orangefärgade päronformade nypon. Zon I-III 
(IV). Foto: Pirjo Rautio

’SINI’
En korsning mellan sommardamascenaros och gallicaros. 
150 cm hög buske. Den 
doftande blomman är 
halvfylld, först laxröd, bleknar 
till vit. Runda nypon. Zon I-
III. Foto: Pirjo Rautio

MUSCOSA-GRUPPEN:



’IDA'
130 cm hög buske. De halvfyllda 
blommorna är mörkröda. Zon I-
III. Foto: Pirjo Rautio

’KESÄYÖ’/’NUIT D’ÉTÉ’
En korsning mellan ’Nuits de 
Young’ (”Youngs natter”) och 
gallicaros; 
130 cm hög buske. Den 
halvfyllda doftande blomman är 
först karminröd för att sedan bli 
purpurröd. Stora runda nypon. 
Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio


