
Skønne danske haveroser

• Prisvindende haveroser

• Bi-venlige roser

Dansk udviklet                   Dansk produceret

• Smukke og sunde

• Flere med duft

• Remonterende 

• Blomstrer igen og igen

Inner Wheel ForeverTM Looking in Your EyesTM 

I am GratefulTM
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Dejlige danske roser

Sommermark med Rosas haveroser i Bogense Barrodsrose klar til at plante - fra november til april

Friendship Forever™

Buketrose 60-80 cm høj
Remonterende rose

Dejlige, store, varme gule blomster - mange på hver gren
Løvet er mørkt og sundt

Velegnet solitært eller flere i et større bed
Plant på et solrigt sted

Friendship Forever er en velgørenhedsrose, der  
markerer WFRS 50-års jubilæum 2018 (World Federation 

of Rose Societies)

Inger Forever™

Buketrose 90-100 cm høj / 90-120 cm bred
Remonterende rose

Duftende skønhed med holdbare blomster
Duften er intens og sød

Sund rose med store mørkegrønne blanke blade
Velegnet enten som hæk, solitært eller i et større bed.

Selvrensende
Smuk rose, selv i en regnfuld sommer

Sætter smukke hyben om vinteren

Alle roser i dette katalog kan også købes som barrodsroser

Bier

elsker mig

Duft
Velgøren-

hedsrose



Dejlige danske roser Plant’n’relax®

• Remonterende roser - blomstrer fra tidlig sommer til sent efterår
• Kan også købes som barrodsrose - kan plantes fra november til april

Inner Wheel Forever™

Buketrose 60-80 cm høj
Remonterende rose

Fyldte blomster med let duft
Meget smuk, rig blomstrende og sund rose

Velegnet til større bed eller solitært. Også velegnet til 
krukker

Inner Wheel Forever® støtter det vigtige arbejde for 
børn gennem Inner Wheel organisationen.

Our Last Summer™

Klatrerose 200-250 cm høj
Remonterende rose

Store fyldte blomster med vidunderlig duft
Meget velegnet på espalier

Navngivet af den kongelige danske skuespiller
Ghita Nørby og vinder af mange internationale priser.

I am Grateful™

Buketrose 80-100 cm høj
Remonterende rose

Store klaser af smukke blomster
Meget romantisk rose, som også er velegnet til buketter

Guldmedaljevinder i rosenhaven
“Rosenneuheitengarten Beutig” i Baden-Baden,  

Tyskland, 2015, for sin sundhed og resistens, selv i en 
regnfuld sommer

Fru Nørby™(syn. Royal Diva™)

Storblomstret buketrose 80-100 cm høj
Remonterende rose

Grasiøse, romantiske og duftende blomster
Sundt, mørkt og blankt løv

Velegnet til større bede, solitært eller i en stor krukke
En fantastisk rose, der holder godt i ethvert vejr

Navngivet af den kongelige danske skuespiller Ghita 
Nørby på Odense Blomsterfestival, Danmark, 2016

Duft

Duft

Velgøren-

hedsrose Vinder af 

bedste 

duft

Ærespris

Tyskland

2019

Guld vinder

Baden-Baden



Dejlige danske roser

CPH Garden in Bloom™

Bunddækkende rose 40-60 cm høj
Remonterende rose 

Fyldte blomster i store klaser
Dejlig bunddækkende rose. Også velegnet til  

krukker 

Navngivet af HKH Kronprinsesse Mary på CPH Garden 
2017

Prins Henrik™(syn. Prince Henrik of Denmark™)

Smuk buketrose 40-60 cm høj
Remonterende rose 

Valgt af HKH Prins Henrik
Masser af smukke abrikos-laksefarvede blomster

Navngivet af den danske kongelige skuespiller Ghita 
Nørby i Fredensborg slotshave sommeren 2018

Friheden™

Buketrose 50-80 cm høj
Remonterende rose

Starter som let rosa og ender med store kridhvide fyldte 
blomster

Helt speciel nostalgisk form

Friheden er døbt i Tivoli Friheden i Århus

She Loves You™

Buketrose 80-110 cm høj
Remonterende rose

Mellemfyldte blomster i store klaser
Velegnet til større bede eller solitært. Også velegnet til 

krukker
Meget romantisk rose, som også er velegnet til buketter



Dejlige danske roser Plant’n’relax®

• Remonterende roser - blomstrer fra tidlig sommer til sent efterår
• Kan også købes som barrodsrose - kan plantes fra november til april

Lise Nørgaard™(syn. The Matador™)

Buketrose 60-100 cm høj
Remonterende rose

Meget romantisk med masser af store, fyldte, smukke 
blomster

Velegnet til større bede og solitært. Også egnet til buket
Navngivet i “Korsbæk” 2016 af Lise Nørgaard, dansk  

journalist og manuskriptforfatter, kendt for den  
elskede tv-serie, Matador

Looking in Your Eyes™

Buketrose 40-70 cm høj
Remonterende rose

Store halvfyldte blomster med let duft
Masser af selvrensende blomster

Smukke dekorative hyben hele vinteren
Tiltrækker bier til bestøvning 

Er den officielle danske Plan Bi rose, hvor salget støtter 
Plan-Bi

Elin’s Rose™

Buketrose 60-100 cm
Skøn rose lanceret til ære for skuespiller Elin Reimer

En kraftigt voksende, let duftende og sund buketrose
Blankt skinnende løv

Sætter skønne dekorative hyben om efteråret, 
 som bliver helt røde og kan nydes hele vinteren 

Navngivet af den populære dansktop sanger  
Richard Ravnvald 1. juni 2019

Jim the Viking™

Lille park buketrose 50-100 cm
Remonterende rose

Velegnet solitært eller som en tæt, let duftende hæk

Udvalgt af designer og viking Jim Lyngvild og blev 
’knæsat’ i Bogense sommeren 2019

Vandt en medalje i Baden-Baden, Tyskland, 2019 for sin 
sundhed og for sine mange romantiske blomster

Bier

elsker mig

Nyhed 

2019 Nyhed 

2019
Bronze vinder

Baden-Baden



Sweet Home Roses®

Sweet Love  
Forever™

 Let 
duft

Sweet Baby™

Duft

Sweet  
Summer™

Sweet Love  
of Mine™

Sweet  
Family™

Sweet  
Day™

®

• Have-terrasse roser
• Særdeles velegnede til krukker
• Remonterende roser
• Køb dem barrodet eller pottet i blomst
• Skab sommerstemning på terrassen allerede i det tidlige forår

Skaber straks sommerstemning

Bunddækkende rose 40-70 cm høj
Remonterende 

Smuk og romantisk rose med et væld af knopper og 
blomster 

Dejlig i en krukke, men også i et bed

Bier elsker ‘I Need You’

I need You™

Bundækkende rose 60-70 cm høj
Blomster 10 cm i diameter

Remonterende
Buketrose med helt speciel smuk og stor blomst 

Meget holdbare blomster, som er særdeles  
velegnet til afskæring 

‘ I Have a Dream’ er også velegnet i en stor krukke

I have a Dream™

Plant’n’relax®

• Remonterende roser - blomstrer fra tidlig sommer til sent efterår
• Kan også købes som barrodsrose - kan plantes fra november til april

Bier

elsker mig



 
Plant fra november til april

Plant barrods Plant’n’cut ™ roser i krukke eller bed i 
drivhus

Plant’n’cut ™ kan også plantes udenfor i din have

Barrodet rose klar til at plante

Når solen skinner om foråret, vil Plant’n’cut ™  
begynde at vokse

 
Skær de smukke roser af i løbet af  

sommeren og efteråret 
Jo flere roser du skærer, desto flere vil vokse frem 

Vand regelmæssigt

Plant, vand og skær Plant’n’cut ™

Smuk fyldt og let duftende afskæringsrose

Blomsterne har nostalgisk form  
og er meget holdbare

With Heart and Soul™

Vel fyldt stor blomst, som starter rosa-farvet
Mens den smukt ældes bliver den helt grøn

En unik rose som er særdeles velegnet til buketter
Meget holdbare blomster

Tender er navngivet af designer og viking Jim Lyngvild 
på rigtig vikinge manér ved knæsætning i KBH  

sommeren 2018 
 

Fås også som afskåret rose

Tender™

• Smukke langstilkede afskæringsroser
• Barrodsroser til buketter
• Skær igen og igen, i mange år frem

• Remonterende roser - blomstrer fra tidlig sommer til 
sent efterår

• Kan også plantes i drivhus

Plant’n’cut™

Duft

Skønne buketter lige fra haven



”I love to be a rose breeder”

Alle de vidunderlige haveroser vist i dette katalog er
udviklet af den danske rosen forædler Rosa Eskelund,
der har mere end 30 års erfaring med roser, og som
også er kendt for de populære potteroser, Infinity®.

01/2019 - All varieties and trademarks in this catalogue are protected.  Propagation can only take place if a License Agreement has been signed with Roses Forever ApS - www.roses-forever.com

Roses Forever ApS • re@roses-forever.com • www.roses-forever.com

/Rosas Roses

Rosen forædler Rosa Eskelund
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