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At visse fuchsiaarter er hårdføre op til Mälardalen har man vidst længe, men at flere hybrider også er 

hårdføre er noget relativt nyt. Det skyldes helt enkelt, at man ikke har afprøvet hårdførheden tidlige-

re. (Med hårdføre menes, at de overlever i haven på friland, uden potte, udplantet som en hvilken 

som helst staude). Visse arter tåler dårligt vintervæde, som tilfældet er på f.eks. lerjord, og derfor kan 

de lokalt være mindre hårdføre. 

 

Jeg har udarbejdet en liste over 32 arter og sorter, som er hårdføre i hvert fald til og med zone II*. 

 

Her er nogle råd om, hvordan man dyrker fuchsia på friland: 

• Veldrænet jord, let humusrig sandjord er bedst. Lerholdig jord anbefales ikke, men er ikke 

umulig, specielt hvis man blander den med sand og barkmuld. Solrigt voksested. 

• Rodklumpen sættes i 10-15 cm's dybde. 

• Klip ikke grene ned om efteråret. 

• Vinterdæk med løv eller barkmuld i hvert fald den første vinter. 

 

Fuchsierne fryser helt ned og må begynde på ny fra underjordiske skud til foråret. Der kan blive lidt 

hen i maj (i Stockholmsområdet), inden de første skud viser sig. 

——————— 

Desuden efterlyser forfatteren de svenske medlemmers erfaringer med forskellige sorter i alle 8 zoner 

og opfordrer dem til at eksperimentere. 

 

Artiklen indeholder en oversigt over alle vækstzonerne, men det, der kan være interessant for os, er 

overvintringsmulighederne i de to sydligste zoner. 

 

Af arterne nævnes følgende som vinterfaste: 

               F. magellanica alba 

               F. magellanica macrostemma 

               F. magellanica versicolor 

               F. magellanica, de øvrige underarter ' 

               F. procumbens. 

 

Følgende sorter er afprøvet med godt resultat: 

’Abbe Farges’ 

’Dollarprincess’ 

’Mrs. Poppie’ 

’Alice Hoffman’ 

’Dr. Foster’ 

’Preston Guild’ 

’Baby Blue Eyes’ 

’General Monk’ 

’Royal Velvet’ 

’Barbara’ 

’Genii’ 

’Sharpitor Beacon’ 

’Howlett' s Hardy’ 

’Son of Thumb’ 

’Chillerton Beauty 

’Lady Thumb’ 

’Tom Thumb’ 

’Cliff' s Hardy’ 

’Lena’ 

’White Fairy’ 

’Constance’ 

’Margaret’      

’Whiteknight' s Amethyst’ 

’Corallina’ 

’Margaret Brown 

’’Whiteknight' s Glister’ 



Nu kan der så spørges: Hvilke erfaringer har vi i Danmark, hvor klimaet måske kan være lidt mildere 

end i Sverige. 

 

Her skal lyde en opfordring til medlemmerne om at indsende de erfaringer, I har gjort med forskel-

lige arter eller sorter. Resultaterne vil blive samlet sammen og bragt i et senere blad. 

 

Bemærk: Betegnelsen vinterfast er et relativt begreb. I den udenlandske litteratur er betegnelsen 

"vinterfast" som regel kun gældende for det land, som lægger navn til den pågældende artikel eller 

sortsliste. Vi kan altså ikke uden videre overføre deres erfaringer til Danmark. Men de sorter, som 

omtales, kunne det måske være værd at afprøve hos os. 

 

*) l Sverige har man opdelt landet i 8 vækstzoner, zone I og II dækker den sydlige del.. 

 


