DEN FØ R S T E B I O G R AF I OM E N D ANS K G A RTN ER

TO R B E N T H I M

ROSA

- forædleren
En usædvanlig bog er udgivet i Danmark. Aldrig før er der
skrevet en biografi om en dansk gartner. Om hendes liv og
levned. Hendes tanker, følelser og ideer.
Forfatteren og rosomanen Torben Thim har skrevet
bogen om Rosa Eskelund.
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ROSA - forædleren

“...har jeg drømt rosen og jeg ønsker
den, bliver den til virkelighed...”

Rosa Loves Me ’Tender’

Fra bogens forord
I antikkens Grækenland
stillede en elev af den
græske tænker Epikur en
gang spørgsmålet: ”Hvad er
skønhed”? Epikur skulle have
svaret: ”Rejs dig og gå ud i
haven. Der ser du en rose, den
er svaret på dit spørgsmål”.
Stiller jeg samme spørgsmål
mere end 2000 år senere til
Rosa Eskelund, svarer hun:
”Det kan da ikke være så
svært”! Mens hun skærer en
rose af, som hun rækker henimod mig.

Fru Nørby
Den senest
forædlede
rose til haven. Ghita
Nørby har
både døbt
denne smukke rose og fået den
opkaldt efter sig.

[Torben Thim]

Pressen skrev:
Fra Rosas udgangspunkt Sicilien og krydret med litterære
og kunstneriske links og hyggelige madopskrifter, spinder
historien sig let og læsevenligt
gennem bogens 168 sider.
Det handler om roser og om
forædlingens kunst, men også
om drivkraften og blikket for
iværksætteri og om troen på,
at alt er skabt, det skal bare
findes. En historie, der underholder på mange niveauer
med såvel helt konkret viden
som filosofiske overvejelser,
der bliver siddende i baghovedet længe efter, at bogen er
lukket.
[Lotte Bjarke, LB Text og Ide]

’Tiramisu
Blue
Phantasy’.
Endnu er
det ikke
lykkedes
forædlerne
at skabe en rigtig blå rose. Der
er forsøgt og forsøgt. Aviserne
verden over bringer hvert år en
and hvor det påstås, at nu er
der ’opfundet’ en blå rose. Rosa
arbejder på det – og hvem ved
- måske bliver hun den første
forædler det lykkes for.
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