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I de engelsksprogede lande bruger man dette ord som gruppebetegnelse for de ting, som er designet 

og fremstillet med fuchsia som inspirationskilde. Alle disse ”fuchsiating” er efterhånden blevet sam-

lerobjekter.  

 

Såvel i England som i USA arrangerer man ligefrem specielle udstillinger, ”Fuchsia-Lore-

Udstillinger”. Her udstilles og sælges porcelæn, glas, billeder, postkort, smykker, tasker, servietter, 

beklædning, håndarbejde og meget andet. Et sandt eldorado for samlere og samtidig et sted, hvor den 

enkelte har mulighed for at fremvise de ting, som hun/han sysler med, og hvor kun fantasien sætter 

grænser for iderigdom og kreativitet. 

 

I Danmark har vi ikke noget tilsvarende, og vi har end ikke et dansk ord, som dækker begrebet Fuch-

sia-Lore. Der er dog næppe tvivl om, at kreativiteten blandt vore medlemmer er lige så stor som i ud-

landet, men kun i ganske få tilfælde er vi blevet præsenteret for de ting, som fremstilles herhjemme. 

 

De effekter, som Dansk Fuchsia Selskab sælger gennem bogformidlingen, er skaffet hjem fra firma-

er, som markedsfører de pågældende effekter. Men de mennesker, som har fået ideen til disse ting, 

hører vi sjældent noget om. Da servietterne med fuchsiamotiver dukkede op i Danmark, var begej-

stringen stor og efterspørgslen ligeså. Man tænkte vel også, at nu var der endelig et servietfirma, som 

havde fået en god ide. Men ideen kom faktisk fra et medlem af det tyske fuchsiaselskab, Deutschen 

Fuchsien- Gesellschaft. 

 

Heide Duderstedt, Neudrosselfeld, havde i lang tid forgæves søgt efter servietter med fuchsiamotiver 

i forretningerne. - I det tyske medlemsblad Fuchsienkurier nr. 4-2004 fortæller hun om forløbet og 

skriver bl.a.: 

 

”Da jeg opdagede, at der var andre, som havde samme ønske, blev jeg motiveret til endelig at gøre 

noget ved det og tog kontakt til flere servietfirmaer. Det lykkedes at finde en producent, som var inte-

resseret, og de bad om at få fotografier og negativer. - Ret hurtigt blev servietterne produceret og 

kom i handlen i to forskellige størrelser og med fem forskellige farvesammensætning. 

 

Jeg er meget glad for, at mine anstrengelser lykkedes, og at alle fuchsiavenner nu har mulighed for at 

dække et flot kaffebord med disse smukke servietter”. 


