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Efterhånden opdager man flere og flere vinterfaste fuchsia udplantet såvel i private haver som i par-

ker, i offentlige anlæg eller botaniske haver. 

 

Men man bliver alligevel overrasket, når man i en forstbotanisk have finder et stort antal af disse 

fuchsia, sorter såvel som arter. 

 

Til universitetet i Göttingen hører en forstbotanisk have, og her har den tekniske leder Volker Meng i 

1993 for første gang udplantet den vinterfaste fuchsia, Fuchsia magellanica gracilis. Et vovestykke, 

som blev mødt med stor skepsis. 

 

Hr. Meng har i de følgende  år udvidet udplantningen af vinterfaste fuchsia med bl.a. F. mag. var. tri-

color, F. mag. var. alba, F. mag. var. gracilis, F. mag. var. aurea, F. mag. var. globosa, F. mag. var. 

pumila, F. mag. var. riccartonii, ’Lady Thomb’, ’Tom Thumb’, ’Garden News’, ’Gauner’, Kletter-

maxe’, ’ Bernisser Hardy’, Voegtle’s Hardy’, Madame van der Strasse’, ’Lady Boothby’, ’Pepi 

Hartl’. 

De falder nu fint ind i den øvrige beplantning og er blevet en attraktion og den fremførte skepsis er 

dermed gjort til skamme. 

 

Universitets Forstbotaniske Have og Det Plantegeografiske Arboret med træer fra det meste af den 

nordlige halvkugle udgør en af de største samlinger af træarter i Tyskland og dækker et areal på over 

40 ha. Tyngdepunktet ligger i indsamling af rene vildarter med deres underarter og varieteter. Denne 

veldefinerede strategi for indsamling og udplantning har medført, at man her er i besiddelse af et vig-

tigt genmateriale. Dermed er Den Forstbotaniske Have den mest betydningsfulde og mest artsrige 

samling af træagtige vækster i Europa. 

 

I øvrigt byder Forstbotanisk Have på flere floristiske højdepunkter med vinterblomstrende træer i al-

lerede i januar/februar og senere kirsebærtræer og æbletræer og til sidst de pragtfulde efterårsfarver 

på træernes løv. 

 

De udplantede fuchsia sammen med et væld af stauder er med til at præge helhedsbilledet i de store 

anlæg. 

 

Den forstbotaniske have (Der forstbotanische Garten) i Göttingen er et besøg værd. Den ligger ved 

vejen ”Am Fassbarg” i retning mod Nikolausberg i den nordlige del af Göttingen (Weende). 

Haven og ”Pflanzengeographische Arboretum” er altid åben, og der er fri adgang.   

 

Kilde : Fuchsienkurier 1 / 2006 

Oversættelse EH 


