Valdemar, klätterros

2014

Rosenlunds rosarium
Välkommen till Rosenlunds rosarium i Jönköping, naturskönt beläget i
gammal kulturmiljö, nära Vätterstranden. Här finns vackra rosor, exotiska
träd samt många olika slags planteringar med örter och blomsterlök.
Fri entré / Free entrance / Eintritt frei / Entrée gratuite

Rosenlunds rosarium
Rosariet ligger mycket vackert beläget vid Rosenlunds herrgård, med gångavstånd till Vätterstranden. Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 av Gustaf Posse.
Dokumentation via landshövding Hierta år 1820 berättar att byggnaderna omgavs av sköna planteringar samt en trädgård. En skolträdgård har också funnits
på denna plats.
År 1978 anlades ett rosarium, öster om herrgården och 1993 byggdes Lustgården, rabatter med buskar och perenna växter. 1997-1999 byggdes anläggningen om och fick en helt ny gestaltning. Under åren 2007-2008 utökades
parken ytterligare med nya roskvarter, spaljéer samt parkeringsplatser.
2010 lades grunden till ett framtida klonarkiv, dvs. en samling av gamla,
odlingsvärda, lokalt funna rossorter. Detta klonarkiv invigdes 2012.

Rosor
Rossortiment
I rosariet finns ca 500 sorters rosor, gammeldags- och nyare buskrosor, klätteroch marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa omgärdas
av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor är försedda med namnskylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med andra.
Klonarkiv
2012 invigdes Rosenlunds rosariums
klonarkiv för intressanta kulturrosor funna i Småland samt östligaste delen av Västergötland. Detta
har skett i samarbete med Programmet för odlad mångfald, POM
(www.pom.info). Samlingen kommer
att utökas de närmaste åren, allt
eftersom genomgången av de inventerade rosorna blir färdig.
Provodling
Örträskrosen, en fyndros från södra Lappland
Under våren 2012 planteras 33 rossorter från
olika odlare i Europa och USA för provodling och värdering.

Träd
Prydnadsträd
Herrgården omges av en hel del stora träd, här kan nämnas bok och hickory.
Gångvägen ned mot Vättern kantas av Rhododendronplanteringar och gamla
ekar. Inom parkområdet finns äkta valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved,
magnolia, sydbok, Charlottaapel samt körsbärskornell.

Perenner
Lustgården
Vid den lilla näckrosdammen anlades 1993 en komposition av olika buskar och
perenner som fick namnet Lustgården. Här finns ett stort antal arter samlade i
rabatter. Växterna är skyltade med svenska och latinska namn.
Pioner och klematis
Längs med en av gångvägarna är
pioner planterade på båda sidor,
i huvudsak luktpioner men även
några sorters buskpioner.
Ett kvarter med klematissorter
på specialdesignade spaljéer
anlades 2005. Under 2013 planterades ytterligare klematis, som
ska klättra i rosorna vid portalgången.

Sommarblommor

Gay Paree, luktpion

Urnor
Området smyckas av blomsterurnor med agapanthus, agave, jättemalva och
även ett olivträd. I södra delen av parken planteras årligen rabatter med ett
trettiotal olika dahlior.

Offentlig konst
”Solsångaren”, skulptur i brons
av Sonja Katzin, fick sin nuvarande plats 2004.

Evenemang och ansvar
Rosenlunds rosarium är en kommunal anläggning och underhålls
av personal från tekniska kontoret. Guidningar kan ordnas, de
bokas via tfn 036-10 50 00. Ett
antal fasta, kostnadsfria programpunkter genomförs varje
år. Se årets utbud på folderns
baksida.
Agapanthus, Afrikas blå lilja

Schneewitchen, en polyantharos från 1901

Program 2014
8 maj 		
Beskärning av rosor kl 18.30
12 juni 		
Försommarvandring kl 18.30
6 juli		
Rosens dag kl 13 - 17
10 juli		
Rosvandring kl 18.30
14 augusti
Sensommarvandring kl 18.30
Rosariets sommarcafé
Öppettider: se www.ostra.nu
eller ring 036-16 23 60

Vägbeskrivning
Från Jönköping, Resecentrum (stationen): Kör Norra Strandgatan österut,
passera Östertullrondellen och kör förbi badplatsen. Fortsätt uppför backen,
rosariet ligger på vänster sida efter backkrönet. Sväng in på Lindallévägen.
Från Huskvarna: Kör E 4:an söderut mot Helsingborg, avfart Rosenlund,
Österängen, Elmia. Passera Elmia, fortsätt köra ca 500 m. Rosariet är beläget
på norra (högra) sidan vägen. Sväng in på Lindallévägen.
GPS: Latitud, Longitud: 57.7831674, 14.2150347
TEKNISKA KONTORET
tekniska@jonkoping.se
www.jonkoping.se, sökord parksommar

