
Ny fuchsia fra Tommy Struck  

”Fuchsia” september 2004 
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Så har han gjort det igen. Tommy Struck, Nakskov har lavet en ny fuchsia.Denne gang har han kryd-

set F.fulgens gesneriana x F. rosea, og det er blevet til en utrolig smuk og blomsterrig hængeplante 

med små blomster hele vejen ud ad grenene, og ydermere er den forholdsvis nem at vinteropbevare. 

 

Tommy lavede denne plante allerede i 2002, hvor han hav-

de denne og et par stykker mere med på Jyderup Fuchsia-

venners udstilling. De blev jo ikke udstillet, men han ville 

benytte lejligheden til at navngive én plante. Han ville ger-

ne have, at den skulle navngives efter Ejner Andersen, som 

er et af Jyderup Fuchsiavenners æresmedlemmer, og som i 

sin tid var en af de få personer, som startede klubben op. 

Ejner Andersen fik ved denne lejlighed lov til at udvælge 

lige netop den plante, som han bedst kunne lide. Dette gjor-

de han så, og planten blev bragt til Belgien, nærmere betegnet ned til Fuchsia Gartneriet Michiels. 

De havde lovet at tage sig af bedømmelsen i den Belgiske Kåringskommission, - men - men, planten 

kunne ikke nå at udvikle sig, inden den blev fremvist for kommissionen, hvilket betød, at den blev 

afvist i 2003.  

Men Michiels i Belgien dyrkede den nu i et år mere og fik en stor 

og flot plante ud af det, og så var den klar til endnu en fremvis-

ning, og søndag den 4. juli 2004 blev planten så godkendt og re-

gistreret under navnet. 

Nu var det jo så tilfældet, at Michiels i Belgien havde lavet en 

lille ny stikling af planten, som kom til Danmark i foråret, og vi 

skulle så dyrke den indtil kåringen i juli, for hvis den kom igen-

nem som godkendt, ja så havde vi den klar til overrækkelse på et 

af vore møder i Jyderup Fuchsiavenner, og det flaskede sig lige 

sådan, at vi kunne overrække den nye plante til Ejner Andersen 

på vores årlige grill-fest lørdag den 17. juli. 

Desværre var Tommy Struck forhindret i at deltage, så vores for-

mand: Vivi Frederiksen stod for overrækkelsen af planten i over-

værelse af 64 af vore medlemmer. Sammen med planten fik Ej-

ner Andersen også overrakt en lille flaske, således at han kunne 

sidde og få sig en lille dram samtidig med, at han kunne nyde sin 

nye plante. 

 

Jyderup Fuchsiavenner ønsker Ejner Andersen tillykke med den lille ny, og vi er lidt stolte over at 

have en plante med dette navn. 

 

 

Vivi og Ejner 

’Ejner Andersen’ 


