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I dag har vi i tusindvis af fuchsiasorter at vælge imellem til udsmykning af haver og bygninger. Vi ved, 

at det store udvalg skyldes ihærdige forædlere gennem tiderne. Grundstenene for alt forædlingsarbejde 

er de planter, som er fundet i naturen af plantejægere, som har rejst over hele kloden i århundreder. 
 

Nogle af disse planteekspeditioner er beskrevet,. Beskrivelserne omfatter ikke blot omtale af de fundne 

arter og deres voksested, men fortæller også om selve rejsen - eller rettere sagt - ekspeditionen (se litte-

raturlisten). 
 

De botanikere, som er rejst ud til fjerne og ofte næsten utilgængelige mål, har ikke selv haft økonomisk 

baggrund for at udruste og gennemføre en ekspedition. Enten har de selv måttet finde sponsorer eller 

også er de blevet udvalgt af personer eller institutioner, som havde interesse i - eller så en økonomisk 

fordel i - at få hjembragt eksotiske og ukendte planter eller deres frø; tidligere var det hovedsagelig fra 

mulige lægeplanter. 
 

Vi kan næppe forestille os, hvilke hændelser f. eks. Charles Plumier var udsat for på hans tre rejser 

med datidens transportmuligheder og udrustning, og med det beskedne kendskab man havde til de 

landskaber, som var målet for rejsen. Hans sidste rejse til Haiti fandt sted i 1696, hvor han bl. a. fandt 

en plante, som han gav navnet Fuchsia triphylla flore coccineo og som han siden beskrev. 
 

Cirka hundrede år senere kom den første levende fuchsiaplante til Europa. Og siden hen er mange flere 

kommet til. Men baggrunden har altid været en ekspedition fuld af strabadser og dramatiske overra-

skelser. 
 

Et uddrag fra en artikel i det amerikanske fuchsiablad ”The Fuchsia Fan” fra marts/april 1998 skrevet 

af Arthur Tickner giver os et lille et indblik heri: 
 

Han skriver: 

”Jeg har aldrig selv været i de mægtige Andesbjerge i Sydamerika, men jeg har gjort bekendtskab med 

adskillige bemærkelsesværdige personer, som har rejst tusindvis af kilometer gennem to hundrede år i 

området. Deres erfaringer og indtryk findes i de værdsatte bøger, som fylder mine reoler. Fra disse for-

fattere, gamle som nye, kan man danne sig en forestilling om, hvordan forholdene er der, hvor de vilde 

fuchsia vokser. 
 

En berømt bjergbestiger og naturforsker fra den victorianske periode, Edward Whymper, noterede me-

dens han klatrede op fra et dalområde: ”Det nøgne terræn viste sig at indeholde uforudsigelige fordyb-

ninger og afkroge fyldt med bregner, salvia, fuchsia og verbena. I 14.000 fods højde fandt vi, tæt ved 

klippen ,en Fuchsia loxensis; den største højde vi har set for denne plante”. 
 

I en udstrækning fra Mexico i nord til det sydligste Chile vokser der fuchsia i vegetationstyper, der 

spænder fra fugtige skove til tundra. Landskaberne i disse mægtige bjergområder bærer præg af 

skræmmende jord- og klippeskred, utroligt stejle bjergvægge gennemskåret af dybe canyons med ri-

vende bifloder til Amazon-og Orinoco floderne og også af aktive vulkaner. 
 



På en fuchsia ekspedition for nylig kørte Dave Green og Eileen gennem er gevaldigt regnvejr på vej 

til La Paz. Pludselig blev de standset af et voldsomt jordskred, som truede med at opsluge dem, fordi 

det startede med at ramme vejen både foran og bagved dem. Hvis de var blevet på stedet ville det ha-

ve været ensbetydende med, at de var blevet slynget i bjergkløften sammen med lavinen. På en eller 

anden måde lykkedes det for Dave at vende bilen og undslippe gennem en kaskade af nedfald. I et 

grufuldt øjeblik begyndte køretøjet at glide ud over kanten, men 4-hjulstrækkeren bed sig godt fast og 

fik dem fri.  

Da de undersøgte køretøjet senere, lagde de mærke til, at der foruden  alle stenslagsskaderne i taget 

også var to buler, som vendte modsat, mærker fra deres hoveder da de kørte i sikkerhed. 
 

I 1930’erne var botanikeren J. Harper Goodspeed - leder af en plantejagt-ekspedition for the Univer-

sety of California - nær ved at miste livet for en fuchsia. I indsamligsområdet  fulgte de motorvejen 

øst for Lima, hvor vejen følger en dyb kløft med en rivende flod i bunden. Det omgivende terræn er 

virkelig vanskeligt tilgængeligt og kendt som ”Det lille helvede”. Fra motorvejsbroen havde Harper 

Goodspeed fået øje på en frodig vegetation, som kunne se ud til at indeholde blomster, men som vok-

sede ca. 250 fod oven over den brusende flod. Når han kantede sig vej langs et smalt klippefrem-

spring, var han i stand til at klatre ned til plantemassen., en kraftig fuchsia. Han rakte ud efter de her-

lige blomster, men jo mere han strakte sig, des mere fjernede blomsterne sig.. Så greb han efter 

stænglerne og fik fat i dem, men samtidig mærkede han, at han og planterne gled længere ned mod 

klippekanten over floden. Ved at kaste sig selv tilbage lykkedes det ham lige akkurat at få tag i den 

solide klippe. Et øjeblik efter gled planteklumpen ud over randen og ned i dybet 

Stærkt rystet, men stadig knugende sin fuchsiabuket vendte han tilbage til sikkerheden på motorve-

jen. 

Derfra kunne han se den svage fordybning, hvor fuchsiaen havde vokset. Det var et smalt bassin 

halvfyldt med vand, som sivede ned fra klippesiden. En blanding af klippemateriale og organiske 

stoffer havde været et ideelt voksested for en fuchsia. - Han blev aldrig siden i stand til at se en fuch-

sia uden at gyse. 
 

En af de største videnskabelige udforskere nogensinde, Alexander von Humboldt og hans botaniker-

kollega, Aimee Bonpland, var klar til at indlede en ekspedition til Andesbjergene i slutningen af det 

18. århundrede. Medens de opholdt sig i Madrid fik de at vide, at de to kendte spanske naturforskere, 

Hippoliti Ruiz og Jose Pavon lige var vendt hjem fra Peru og Bolivia. Dem ville de naturligvis gerne 

tale med , og et møde blev aftalt. Humboldt og Bonpland lyttede meget opmærksomt, medens Ruiz 

beskrev, hvad der ventede dem omme på den anden side af jordkloden  
 

”Hede, udmattelse, sult, tørst, myg af enhver slags, storme, jordskælv, moskitoplager, giftige slanger 

og edderkopper, vedvarende risiko for at blive angrebet af jaguarer eller bjørne, bagholdsoverfald af 

tyve og vilde indianere, ulykker ved afgrundene, faldende grene fra høje træer, døde kammerater, ad-

skillelse, tab af samlinger og manuskripter ved ildebrand, sværd eller skibsforlis,…….” 
 

Arthur Tickner slutter sin artikel med at opfordre os til en gang imellem at tænke på de eventyrere, 

som risikerede så meget, for at vi kan glæde os over de smukke fuchsia. 
 

Også i dag rejser planteekspeditioner ud til forskellige dele af verden for at gå på jagt efter uopdage-

de planter. Nu er udrustning og rejsevilkår meget anderledes end for de tidligere plantesamlere, men 



naturforholdene i de hjemsøgte områder har næppe ændret sig. 
 

Vi kan så forsøge at fantasere os til, hvor og hvornår og under hvilke omstændigheder den næste vil-

dart af fuchsiaslægten bliver fundet - hvordan den ser ud, og hvordan den vil påvirke forædlingsar-

bejdet. 
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