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Nu har vi - vist nok - fået alle de frostfølsomme fuchsiaplanter bragt i hus. Hvis der endnu ikke har 

været nattefrost eller frostgrader i det hele taget, står de vinterhårdføre stadig grønne og blomstrende 

derude. Hvor er de dog taknemmelige at have med at gøre! Selv om de kommer lidt sent i gang, så 

indhenter de hurtigt de andre sorter i forsommeren. - Og så skal de ikke ud og ind hvert år, og oAm-

potning er der heller ikke tale om. 

 

Hvert år på denne årstid melder tanken sig om at gå over til endnu flere af den slags planter. Men det 

er man jo forhindret i, fordi udvalget af vinterfaste fuchsiasorter ser ud til at være meget begrænset på 

vore breddegrader. 

 

Desværre ser det også ud til, at der aldrig er gjort målrettede forsøg på at finde ud af, om der skulle 

være nogle vinterhårdføre sorter blandt de planter, som vi plejer at overvintre frostfrit. Der er gjort 

forsøg i andre lande, men da klimaforholdene kan være ret forskellige fra de danske, må vi nøjes med 

at betragte resultaterne som vejledende. 

 

Det er nu heller ikke nogen enkel sag at igangsætte og gennemføre et sådant forsøg. For det første må 

vi se i øjnene, at der nok ikke kan blive tale om forsøg på et forskningsmæssigt niveau. En evt. for-

søgsdyrkning må idealistiske fuchsiafolk selv tage sig af og dermed først og fremmest finde svar på 

alle de spørgsmål, som vil melde sig i forvejen: Hvilke sorter ønskes vi at få afprøvet? Hvor finder vi 

et egnet planteareal? Hvor længe skal forsøget vare? Hvem har tid til - og hvem vil påtage sig opga-

verne med plantning, pasning og eftersyn, rapportskrivning o.s.v.? Og hvordan med økonomien? 

 

Det er nok mere overskueligt, at vi hver især høster nogle erfaringer, som vi kan videregive til andre 

fuchsiaentusiaster f. eks. gennem medlemsbladet. For et par år siden bragte vi en efterlysning af med-

lemmernes erfaringer. Det resulterede i to besvarelser! Der kommer forhåbentlig mange flere reaktio-

ner efterhånden som vi bliver opmærksomme på mulighederne. 

 

I Sverige  

har man afprøvet nedenstående sorter og arter med godt resultat: 

’Abbé Farges’ 

’Alice Hoffman’ 

’Baby Blue Eyes’ 

’Barbara’ 

’Beacon’ 

’Chillerton Beauty’ 

’Cliff’s Hardy’ 

’Constance’ 

’Corallina’ 

’Dollarprincess’ 

’Dr. Foster’ 

’Genii’ 

’General Monk’ 

’Howlet’s Hardy’ 

’Lady Thumb’ 

’Lena’ 

’Margaret’ 

’Margaret Brown 

’Mrs. Popple’ 

’Preston Guild’ 

’Royal Velvet’ 

’Sharpitor’ 

’Son of Thumb’ 

’Tom Thumb’ 

’White Fairy’ 

’Whiteknight’s Amethyst’ 

’Whiteknight’s Glister’ 

F. procumbens 

F.mag. ’Alba’ 



Tyskland 

Forsøg i Tyskland viser, at nedenstående arter og sorter er vinterhårdføre: 

F. mag. var. alba 
F. mag. alba variegata 
F. mag. var. aurea 
F. mag. var. conica  
F. mag. var. gracilis  
F. mag  var. tricolor 
F. mag. var. variegata 
F. mag. var. ’Riccartonii’ 
F. mag. ’Ire’ 
F. mag. ’Wisley’ 
F. regia var. alpestris 
F. regia ssp. reitzii 

F. regia var. typica 
’Bernisser Hardy’ 
’Corallina’ 
’Corallina variegata’ 
’Hawkshead’ 
’Little Beauty’ 
’Margaret’ 
’Margaret Brown’ 
’Mrs. Popple’ 
’Whiteknight’s Pearl’ 
 
Kilde: Reinhard Heinke, Dortmund 

Østrig 

Også i Østrig har man gjort forsøg med udendørs overvintring af forskellige sorter og arter. I et sær-

nummer af det østrigske medlemsblad i anledning af fuchsiaselskabets 25 år jubilæum findes en be-

skrivelse af de flerårige forsøgsbeplantninger, som man har foretaget på et areal 700 m o.h. i et områ-

de med en lang vinterperiode, hvor –150 C ikke er ualmindeligt.  

Man har stort set anvendt de samme planter, som er nævnt i den svenske og den tyske liste. Men man 

har også afprøvet de planter, som nævnes her: 

’Andromeda’  

’Bob’s Choice’ 

’Brutus’ 

’Copycat’ 

’Dollarprincess’ 

’Duke of York’ 

’Dunrobin Bedder’ 

’Eisleben’ 

’Flash’ 

’Frühling’ 

’Garden News’ 

’Heinzelmännchen’ 

’Lord Roberts’ 

’Mephisto’  

’Our Topsy’ 

’Paul Bremer’ 

’Rufus’ 

’Tom West’ 

’Vielliebchen’ 

’Voltair’ 

’White Pixie’ 

’WALZ Polka’ 

’Albion’ 

’Allegra’ 

’Areler Land’ 

’Dr. Foster’ 

’Dutch Flamingo’ 

’Ester Devine’ 

’Golden Dawn’ 

’John Lockeyer’ 

’Nikki’ 

’Silver Anniversary’ 

’Oosje’ 

Det viste sig, 

at disse 11 sor-

ter udviklede 

sig mindre til-

fredsstillende 



I 2006 er plantebestanden udvidet endnu mere, så man nu har ca. 120 forskellige sorter til afprøv-

ning. Der nævnes bl. a.: 

’Annabel’ 

’Beacon’ 

’Beacon Rosa’ 

’Celia Smedley’ 

’Checkerboard’ 

’Display’ 

’Empress of Prussia’ 

’Granada’  

’Heidi Ann’ 

’Heron’  

’Joy Patmore’ 

’Mood Indigo’ 

’Orange Mirage’ 

’Saturnus’ 

’Thamar’ 

I Østrig er man meget spændt på udfaldet af den sidste udplantning. 

De skriver, at de ”imødeser forventningsfuldt og med bange anelser resultaterne.” 

 

Kilde: Sondernummer, 25 Jahre, Ôsterreichische Fuchsienfreunde 

Danmark 

Man kunne godt forestille sig, at de sorter, som er nævnt fra Sverige og Østrig, også vil vise sig vin-

terfaste hos os. Det samme kunne måske også gøre sig gældende for sorter nævnt under Tyskland. 

 

Men det kan undre, at ’Madame Cornelissen’, ’Happy’ og F. mag. ’Pumila’ ikke er omtalt, når sor-

terne tilsyneladende er vinterfaste hos os. 

 

Gruppen af havefuchsia / de vinterhårdføre fuchsia hos os omfatter først og fremmest: 

F. mag. var. gracilis 

F. mag. ’Riccartonii 

F. mag. var. alba  (syn. molinae) 

F. mag. var. variegata 

F. mag. ’Sharpitor’ 

F. mag. var. versicolor 

F. mag. var. macrostema 

F. mag. ’Pumila’ 

F. procumbens 

’Mrs. Popple’ 

’Whiteknight’s Amethyst’ 

’Whiteknight’s Pearl’ 

’Beacon’ og ’Beacon Rosa’ 

’Happy’ 

’Madame Cornelissen’ 

’Son of Thumb’ 

’Lady Thumb’ 

’Tom Thumb’ 

’Viellibchen’ 

F. macrostigma 

Men også følgende sorter kan være egnede, hvis der vinterdækkes: 

Et forædlingsarbejde her i landet har for en del år tilbage frembragt nogle vinterfaste sorter, som er 

udvalgt blandt efterkommere af magellanica-arterne. 

Det drejer sig om mindst 4 sorter:  

’Fuchhøj’ ’Fuchlav’ ’Karen’ ’Georg’. 



Har man lyst til at eksperimentere med forskellige sorter, kan det anbefales,  

 

• at udplantning sker i forsommeren, så rodnettet kan nå at etablere sig i dybden, inden vækstsæ-

sonens afslutning 

• at plantestedet er veldrænet og dybmuldet 

• at jorden er let og humusrig; tung lerjord er ikke umulig, men må forbedres ved tilsætning af 

sand og barkmuld eller spagnum 

• at sørge for at indstille jordens ph værdi på ca. 6 

• at vælge et solrigt voksested 

• at sætte rodklumpen i 10-15 cm’s dybde og langsomt lade plantefordybningen fyldes op i løbet 

En evt. afprøvning i Danmark kunne f. eks. omfatte nogle af de sorter, som i nogle fortegnelser be-

tegnes som ”vinterfaste” eller ”betinget vinterfaste”. 

’Achievement’ 

’Bernisser Hardy’ 

’Blue Gown’ 

’Brilliant’ 

’Cardinal Farges’ 

’Charming’ 

’Celia Smedley’ 

’Checkerboard’ 

’Diaplay’ 

’David’ 

’De Groot’s Kruimel’ 

’Drame’ 

’Empress of Prussia’ 

’Eva Boerg’ 

’Flash’ 

’Foolke’ 

’Garden Week’ 

’Genii’ 

’Golondrina’ 

’Happy’ 

’Henriette Ernst’ 

’Heidi Ann’ 

’Heidi White’ 

’Heron’ 

’Howlett’s Hardy’ 

’Isis’ 

’Joan Cooper’ 

’Joy Patmore’ 

’Komeet’ 

’Lady Boothby’ 

’Lottie Hobby’ 

’Lycioides’ 

’Madame van der Stras-

se’ 

’Margaret Roe’ 

’Marin Glow’ 

’Mood Indigo’ 

’Nicola Jane’ 

’Orange Mirage’ 

’Papoose’ 

’Phenomenal’ 

’Phyllis’ 

’Preston Guild’ 

’Prince of Orange’ 

’Prosperity’ 

’Rose of Castile imp.’ 

’Saturnus 

’Silverdale’ 

’Snowcap’ 

’Tennesse Waltz’ 

’Thamar’ 

’Susan Travis’ 

’Super Sport’ 

’Wilma Versloot’ 

Forhåbentlig er der medlemmer, som har lyst til at eksperimentere lidt - og også lyst til at fortælle lidt 

her i bladet om erfaringerne, positive såvel som negative. 

redaktøren 

Forkortelser:          F. . ......Fuchsia 

                               mag. ...magellanica 

                               var. .....variety (variation) 

                               ssp. .....subspecies (tilhørende en plantegruppe indenfor en art) 


