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I en stille stund begyndte jeg at fundere over, hvad det egentlig er, vi som fuchsiafolk er interesserede 

i, hvordan vi håndterer vores interesse, og hvor den fører os hen. 

 

Naturligvis er vi begejstrede for planternes blomsterpragt og deres blomsterrigdom. Vi kan beundre 

den mangfoldighed i farver, blomsterform og væksttyper, som denne plantegruppe repræsenterer. Og 

vi er interesserede i at få dem til at trives bedst muligt og i at udsmykke hus og have med dem. 

 

Med fuchsiainteressen følger også andre ting, som vi er nødt til at interessere os for, hvis dyrkningen 

skal lykkes: Temperatur, lysforhold, vanding. - Plantejord, gødning, plantested. - Knibning, beskæ-

ring, sygdomsbekæmpelse. -  Vinteropbevaring, forårsopgaver, formering. 

 

Det medfører også, at vi skal træffe en række beslutninger - ikke blot på de lige nævnte områder - 

men også, når det gælder plantevalg. 

 

Og hvordan bærer man sig ad med at vælge, når man sidder med fuchsiagartneriets salgskatalog med 

uendelig mange sorter?  Hvilken farve og blomsterstørrelse skal  man  gå efter  -  Vil man satse på 

hængere eller på sorter,  som f. eks. kunne egne sig til opstamning? Skal man vælge blandt de sidste 

nye sorter? Igen skal der træffes beslutninger, hvor der samtidig skal tages hensyn til, hvilke mulig-

heder man har på sin bopæl for at kunne tilgodese de enkelte planters særlige behov. 

 

Undervejs i alt dette vil der dukke en mængde spørgsmål op, som man gerne vil have besvaret. Og 

hvor finder man så svarene? Nogle kan man læse sig til, men de fleste vil først blive besvaret, når 

man begynder at interessere sig for de erfaringer, som andre fuchsiadyrkere har høstet. 

 

Andre spørgsmål vil sandsynligvis også dukke op på et eller andet tidspunkt: 

Hvor stammer planterne fra - deres naturlige voksesteder? Hvem har fundet dem? Hvordan og hvor-

når er de kommet til Danmark? Hvordan er de mange forskellige sorter blevet skabt? Hvem er foræd-

lerne? Hvilken rolle har Danmark spillet? 

 

Nogle fuchsiadyrkere har særlige interesseområder. Det kan f. eks. dreje sig om vildarterne, vinterfa-

ste sorter, triphyllatyper. Der kunne også være tale om  interesse for slægtskabsforhold mellem visse 

af sorterne, eller sorter fremelsket af en bestemt fuchsiaforædler. 

 

Endelig er der også personer, man kan interessere sig for. Plantejægere, som har trodset alverdens 

forhindringer for at finde nye vildarter. Fuchsiaforædlere, som hver især har en unik historie at for-

tælle. Eller interessegrupper, som internationalt har påtaget sig særlige opgaver i bevaringsøjemed, f.

eks. ved at skabe samlinger af vildarterne, eller gøre forsøg på opsporing af gamle sorter. 

 

Så er der forskningsopgaver, som man kan forsøge at følge med i. Forsøgsarbejde i forbindelse med 



fuchsiagalmiden, både når det gælder bekæmpelsen af den, og når det gælder frembringelse af fuch-

siasorter, som er resistente overfor galmideangreb. 

 

Der er en hel verden af muligheder for at kunne dyrke sine fuchsiainteresser. 

 

I de fleste lande findes sammenslutninger eller foreninger for folk, som interesserer sig for fuchsia-

dyrkning. Der kan man udveksle erfaringer, skaffe sig ny viden og være med til at udbrede kendska-

bet til denne særlige plantegruppe. Samtidig skaber man sig et netværk. De fleste får også en særlig 

fuchsiavennekreds, måske endda en værdifuld personlig vennekreds. 

 

Der udveksles erfaringer på tværs af landegrænser, vi tager på havebesøg på vore ferieture til udlan-

det, og udlændinge besøger os i vore haver. Danmark er medlem af Eurofuchsia, en sammenslutning 

af fuchsiaselskaber i Europa, og der udveksles medlemsblade mellem europæiske lande indbyrdes og 

med oversøiske lande. Vi er altså - også når det gælder fuchsia - en del af et internationalt netværk el-

ler fællesskab. 

 

Alle disse forhold har i sin tid i større eller mindre grad været medvirkende til oprettelsen af den for-

ening, som i dag hedder Dansk Fuchsia Selskab. 

 

I DFS-vedtægternes §2 kan man læse, at foreningens formål er at fremme kendskabet til og interes-

sen for dyrkning af fuchsia. 

 

Formålet fremmes bl.a. ved. udsendelse af et medlemsblad mindst 4 gange om året.  

 

Bestyrelsen forsøger derfor efter bedste evne at bringe stof - som man normalt ikke finder andre ste-

der - for at gøre dette medlemsblad så alsidigt, så interessant og så oplysende som muligt. 

 


