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Der er fremelsket mange flotte og gode sorter i de sidste mange år. Men der eksisterer stadig mange 

populære fuchsiasorter, som har stået deres prøve i en menneskealder eller mere. 

I det engelske årsskrift, The British Annual, 1996 fortæller Jim Mull om nogle af dem. Han har taget 

emnet op som en slags modstykke / supplement til den megen omtale i England af velegnede sorter 

til udstillingsplanter. Hans målgruppe er alle de almindelige fuchsiadyrker, som ikke udstiller. 

 

’Corallina’ blev præsenteret i 1844 af den engelske forædler Pince. Blomsten skarlagen, løvet grønt 

med svagt bronze skær. Den vakte specielt opmærksomhed, fordi blomsten var større, end hvad man 

ellers havde set. Nu mere end 150 år siden er den stadig efterspurgt, selvom vi i dag vil betegne 

blomstens størrelse som lille eller medium. Den er vinterhårdfør, og selv om væksten er ret slap er 

den vital nok til en god hæk på et ideelt sted. (i England!) 

 

’Hidcote Beauty’ blev opdaget i Gloucestershire Garden på Hidcote Manor i 1948. En overset frø-

plante, som blev introduceret af Mr. A. Webb. 

Enkel med pastelfarver. Medium. Rør og bægerblade er voksagtige og faste, hvide med en svagt skær 

af grønt i spidsen. Kronen i en fin pastel af farveblandingen laks-pink. Planten beskrives som opret 

men slap med en vitalitet, der gør den velegnet til opstamning. 

 

’Lye’s Unique’ fra 1886 fremavlet af James Lye, England. 

Enkel, opret, meget rigtblomstrende. Rør og bægerblade er vokshvide. Kronen laks-orange. Medium. 

Opret vækst og stiv nok til at præsentere sine blomster godt. Vil uundgåeligt vække beundring, og 

samtidig er den nem at have med at gøre. Der er blevet rejst tvivl om, hvorvidt den nuværende sort er 

den oprindelige. Man mener, at den evt. kan stamme fra et valg foretaget i 1950’erne blandt sorter, 

som stemte overens med beskrivelsen af James Lye’s krydsning. 

 

’Liebriez’ 1874 Kohene, tysk forædler. 

Halvfyldt. Lille. Bægerbladene lys cerise, kronen pinkagtig hvid. Størrelsen af blomsterne kompense-

res fuldt ud af den overvældende og vedvarende blomsterrigdom. Velegnet til opstamning til et lille 

træ. Forgreningen sætter i gang efter knibning af topskuddet.  

 

’Dollar Princess’ 1912 Lemoine, fransk forædler. 

En rigtig god begynderplante. Dobbelt, cerise og purpur. Rigtblomstrende med forholdsvis små/

medium blomster. Vinterfast i dele af England. 

 

’Emile de Wildeman’, syn. ’Fascination’ 1905 Lemoine, Frankrig. 

Det oprindelige navn var ’Emil de Wildemann’, men der fortælles en historie om en englænder, der 

syntes, at navnet var for stor en mundfuld, og resolut skrev han ved en udstilling på bagsiden af nav-

neskiltet ’Fascination’. Uanset denne historie er de store blomster fascinerende. Rør og bægerblade er 

næsten lak-røde, og den dobbelte krone er pink med cerise årer. Under de ideelle forhold vil den 

blomstre helt hen på efteråret. Vital.  



’Gruss aus dem Bodethal’, 1893 Sattler og Berthga, Tyskland. 

syn. ’Black Prince’ *) 

Også her ser det ud, som om et langt navn er blevet erstattet med et kortere. ’Black Prince’ er et ret 

betegnende navn på en smuk plante, hvis kronblade ser sorte ud. Ved nærmere eftersyn er der imid-

lertid tale om en meget, meget mørk purpur. Kronrøret er kort og farven er crimson ligesom bæger-

bladene, som holdes horisontalt og virker ret små i forhold til den mørke krone. Selv om den ikke er 

særlig vital, er den alligevel værdifuld af have i sin samling. 

 

’Ravensbarrow’ 1972 Thornley, England. 

Selv om sorten er af nyere dato end de tidligere omtalte, skal den nævnes, fordi den stammer fra 

krydsningen ’Hawkshead’ x ’Gruss aus dem Bodethal’. 

Den er mindre end ’Gruss aus dem Bodethal’, men den har stadig den mørke krone og er mere har-

monisk. Meget rigtblomstrende. Opret. 

 

Efterskrift 

*)  I Checklisten er det anført 

• under ’Black Prince’, at den er syn. med ’Gruss aus dem Bodethal’, men at den stammer fra 

forædleren Banks - England - 1861  

• og under ’Gruss aus dem Bodethal’, at den er syn. med ’Black Prince’. 

 

Kan der evt. være tale om flere slags ’Black Prince’ - eller er der en anden forklaring? 

Hvem kan svare? 


