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Oversættelse Else Højbjerg 

 

’Pink Marshmallow’, ’Applause’, ’Marcus Graham’ og ’Mary Ellen Guffey’,og mange flere fuch-

siaorter er fremelsket af Annabelle Stubbs, som nåede at frembringe 73 nye sorter. Hun blev inspire-

ret og stimuleret af den succesrige dyrker Roy Walker, og hun arbejdede med forædling i Californien 

i hele perioden fra 1970 til 1997. 

 

Hendes første frembringelse var ’Blue Pinwheel’, en enkel rød-violet sort med smalle, lange sepaler. 

Men derefter frembragte hun næsten kun fyldte sorter. Hendes yndlingssorter er nævnt ovenfor. 

 

Hun havde et stort talent for at vælge forældreplanter, som frembragte de ønskede resultater. Hun en-

gagerede sig i fuchsiadyrkning mere som en kunstart end som en videnskab, og hun værdsatte store 

velformede blomster med tiltalende pastelfarver.  

Ofte brugte hun stednavne eller personnavne til sine planter  

 

På et tidspunkt etablerede hun et hjemmegartneri, som hun kaldte ”Fire Mountain”. Her fremelskede 

hun sorten af samme navn. Senere flyttede hun og hendes mand til Eureka, hvor de bl.a. byggede et 

solidt drivhus. Her blev ’Eureka Red’ fremelsket og introduceret i 1991. 

 

Annabelle Stubbs havde tre søstre, og tre af hendes sorter er naturligvis opkaldt efter dem: 

’Ernestine’, ’Nancy Lou’ og ’Eusebia’. To af hendes børnebørn har også lagt navn til nye planter: 

’Kathy’s Sparkler’ og ’Cyndy Robyn’. 

 

Annabelle og hendes mand Bud var med stor succes med til at grundlægge Mendocino Coast Branch, 

en afdeling af American Fuchsia Society, og gennem mange var de engagerede i AFS-aktiviteterne; 

og hvor de end slog sig ned, var deres have altid et yndet turistmål. 

 

Annabelle Stubbs døde den 26. marts i år, en måned efter hendes 90-års fødselsdag, stærkt alders-

svækket. 

 

 

I nekrologen, som bringes i den sidste udgave af AFS Bulletin’en, beskriver hendes venner hende så-

ledes: ”Vi husker Annabelle som en meget uselvisk  og charmerende kvinde, som fuldstændig hen-

gav sig til at skabe smukke nye fuchsiasorter og til stilfærdigt at sprede sin entusiasme til andre. An-

nabelle Stubbs var en gave til hele fuchsiaverdenen”. 

 

Hendes planter har vundet udbredelse i det meste af verden, og de fleste af hendes sorter har, som det 

vil fremgå af nedenstående sortsliste, også fundet vej til Danmark. 

 

De bedste resultater af Annabelle Stubbs forædlingsarbejde er opremset i nedenstående liste: 



‘BIue Pinwheel’                   1970  

‘Cherry Jubilee’                   1970  

‘Shady Lady’                       1970  

‘Miss Leucadia’                   1971  

‘Nancy Lou’                        1971  

‘Pink Marshmallow’            1971  

‘Strawberry Fizz’                 1971  

‘Angels Dream’                   1973  

‘First Lady’                          1973  

‘Taffeta Bow’                      1974  

‘Dawn Thunder’                  1975  

‘Frosted Amethyst’              1975  

‘Fuchsiarama’                      1975  

‘Snowy Summit’                  1975  

‘Stubby’                               1975  

‘Fluffy Frills’                       1976  

‘Independence’                    1976  

‘Mendocino Rose’               1976  

‘Red Formal’                       1976  

‘Stormy Sunset’                   1976  

‘Archie Owen ‘                    1977  

‘Christmas Holly’                1977  

‘Love In Bloom’                  1977  

‘Applause’                           1978  

‘Pale Flame’                        1978  

‘Snowfire’                            1978  

‘Cheers’                               1979  

‘Corsage’                             1979  

‘Gay Parasol’                       1979  

‘Fire Mountain’                   1980  

‘Golden Anniversary’          1980  

‘Sparks’                               1980  

‘Blue Halo’                          1981  

‘Copycat’                             1981  

‘Dancing Flame’                  1981  

‘Emestine’                           1981  

‘Imperial Fantasy’’              1981  

‘Knockout’                          1981  

‘Mini Skirt’                         1981  

‘Ovation’                             1981  

‘Seventh Heaven’                1981  

‘Cyndy Robyn’                   1982  

‘Confection’                        1982  

‘Eusebia’                             1982  

‘Ada Perry’                         1983  

‘Kathy's Sparkler’               1983  

‘Misty Pink’                        1983  

‘Medalist’                            1984  

‘Roxanna Belle’                  1984  

‘Malibu Mist’                      1985  

‘Marcus Graham’                1985  

‘Silver Anniversary’           1985  

‘Carmelflora’                      1986  

‘Cupcake’                            1986  

‘Robert Bruce’                    1986  

‘San Pasqual’                      1986  

‘Chiquita Maria’                 1987  

‘Christmas Candy’              1987  

‘Glowing Lilac’                   1987  

‘Oriental Flame’                  1987  

‘Rosy Ruffles’                     1987  

‘Mary Ellen Guffey’           1989  

‘Orchid Flame’                    1989  

‘Pink Parasol’                      1989  

‘Circus Spangles’                1990  

‘Texas Star’                         1990  

‘Eureka Red’                       1991  

‘Twirling Square Dancer’   1991  

‘Frank Sanford’                   1992  

‘Peachy’                              1992  

‘Miss Aubrey’                     1993  

‘Miss Debbie’                     1993  

‘Jenessa’                              1997  
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