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UDE-LIV
NINA LAUNBØL HANSEN er journalist
og have-entusiast. Hun giver gode råd
til, hvad du kan lave i og af din have

Rosas bedste råd 
V Plant roser i fuld sol.

V Sørg for godt dræn – især hvis du planter
i krukker.

V Vand godt. Gød rigeligt. Roser er de grå-
digste blomster, der findes, så masser af
vand og gødning er nøglen til at holde ro-
ser sunde. Og sunde roser er nemme roser.

V Pluk blomster, så kommer der flere.

– Og får de lidt lus i forsommeren, så gnid
dem af med fingrene – sådan gør jeg selv,
siger rosenforædleren.

Guldrosen
I rosenhaven ’Rosen-
neuheitengarten Beutig’
i Baden-Baden, Tysk-
land, vandt Rosa Eske-
lunds buketrose, ’I am
Greatful’, i sidste uge
guld for ekstrem skøn-
og sundhed. Her ses fra
venstre Markus Brun-
sing, Stadtverwalrung
Baden-Baden, rosenfor-
ædler Rosa Eskelund,
Oberbürgermeisterin i
Baden-Baden, Margret
Mergen og rosenekspert
Merv Trimper fra Ade-
laide, Australien.

Our Last Summer
Dette er en anden af Rosa Eskelunds prisvinden-
de Plant’n’Relax-roser – klatrerosen ’Our Last
Summer’.

I 2014 vandt den publikumsprisen for bedste
duft i Belgien. Året før vandt den fagpressens
pris i Italien og guld i Holland for at være årets
bedste nyhed inden for roser.

’Our last Summer’ kan blive to meter høj. Den
blomstrer på første års skud, så planter du den
nu, så får du blomster allerede i år. 
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Det blomstrende X
Denne smuksak, som også er en Plant’n’Relax-
rose, får først navn i morgen. Den vanilje-farve-
de klatrerose bliver navngivet af Rosa selv i ro-
sernes Mekka, Lottum i Holland. 
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Roser, roser, roser
I morgen er det Rosens Dag i Danmark – det fejres
med en masse arrangementer over hele landet
En, som har en særlig grund til at være i strå-
lende blomsterhumør, er en af verdens få, kvin-
delige rosenforædlere, pæredanske Rosa Eske-
lund fra Roses Forever i Faaborg.

I sidste uge vandt et af hendes ’børn’ nemlig
den fornemmeste pris i rosenhaven ’Rosenneu-
heitengarten Beutig’ i Baden-Baden, Tyskland.

– Jamen, jeg er simpelt hen SÅ stolt og glad,
siger Rosa Eskelund begejstret i telefonen fra de

sydlige himmelstrøg.
– Det er så fornem en pris at vinde, for roser-

ne er blevet bedømt over to år – fire gange om
året – af internationale roseneksperter. Så når
de siger, at her er en rose, som er ekstremt sund
og flot, så har den præsteret godt, så jo – jeg er
stolt, jubler Rosa Eskelund.

Der var i alt 141 nye roser med i konkurren-
cen, hvor Rosas buket-rose ’I am Greatful’ altså

vandt guld.
’I am Greatful’ holder sig flot hele sæsonen,

også i regnvejr – en egenskab, som det nok er
værd at gå efter, med den sommer vi har i år.

Har du lyst til at se på, dufte til og i det hele
taget blive klogere på roser, så gå ind på det
danske rosenselskabs hjemmeside. Her finder du
en komplet liste over rosenarrangementer i for-
bindelse med Rosens Dag: rosenselskabet.dk 

En verden af roser
I 2018 skal Danmark være vært for den interna-
tionale verdenskongres for roser under World Fe-
deration of Rose Societies. Kongressen afholdes
hvert tredje år. Det er første gang nogen sinde,
at verdenskongressen afholdes i Skandinavien.

Overskriften bliver ’A Fairytale of Roses’, og i
den uges tid kongressen varer, vil rosenelskere
og -eksperter fra hele verden gæste Danmark.

Rosa Eskelunds vinderrose ’I

am Greatful’ holder sig flot

hele sæsonen – også i regn-

vejr. FOTO: ROSES FOREVER

Den stolte vinder, Rosa

Eskelund, er en af ver-

dens få kvindelige rosen-

forædlere. FOTO: ROSES

FOREVER


