
Årets rose 2021 i Sverige 

Til årets rose har Svenska Rosensällskapet valgt ’Friendship Forever’ frembragt 

af den danske rosenforædler Rosa Eskelund, Roses Forever Aps.  

Rosen blev navngivet den 1. juli under World Rose Convention 2018 i København. 

’Friendship Forever’                                                  ’Friendship Forever’ i sammenplantning d. 11. 07. 2020 

’Friendship Forever’ blev også valgt til velgørenhedsrose. Det indebærer, at for hver 

rose Roses Forever sælger, går 1 dansk krone til WFRS (World Federation of Rose 

Societies). 

’Friendship Forever er en floribundarose 

med flere blomster på hver stilk; blomsterne 

er mørk guldgule, en vidunderlig farve. 

Blomsterne er store, 6 – 7 cm og har 

mellem 17 og 25 kronblade. Rosen bliver 

50 – 80 cm høj og blomstrer remonterende 

fra slutningen af juni til langt hen på 

efteråret. Løvet er kønt med meget blanke, 

mørkegrønne blade. 

’Friendship Forever’ er en rose, som har 

fængslet mig med sin skønhed igennem 

året, den mørk guldgule, næsten 

bronzefarvede blomst mod det mørkegrønne 

løv er henrivende! Man kan sige, at rosen 

har en farveskala i tre trin: bronzegule 

knopper, guldgule blomster og en lysegul 

farve ved blomstringens afslutning. 

’Friendship Forever’ i haven d. 11.10. 2020 



Jeg vil gerne sammenligne ’Friendship Forever’ med en af mine favoritroser, den 

klassiske Austinrose ’Graham Thomas’. Den har jeg uden succes forsøgt at dyrke. 

Rosen synes at være ganske sund, den har ikke vist tendens til stråleplet eller andre 

sygdomme. Hvis ’Friendship Forever’ beskæres løbende i blomstringstiden, 

blomstrer den rigeligt lang ind i efteråret. I år havde rosen blomster langt ind i 

oktober. Se foto fra den 11. oktober 2020. Der eksisterer en skrøne, som siger, at gule 

roser kun elskes af mænd, men ’Friendship Forever’ tror jeg også, at mange kvinder 

vil falde for! 

Ifølge oplysning fra Rosa Eskelund vil ’Friendship Forever’ være til salg i flere 

planteskoler/plantehandlere i Sverige 2021. 
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