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I 30 år har jeg dyrket bonsai og har nydt den æstetik og harmoni, som træ og skål opnår ved at gå op i 

en større helhed. Ved siden af dette har jeg altid været fascineret af fuchsiaens blomsterpragt og der-

for anskaffet mig en del, uanset om det var en plante med store eller små blomster. 

 

Min interesse for at dyrke fuchsiaer som bonsai startede egentlig ved at jeg fik foræret en ’Bon Ac-

cord’ som jeg ad åre trænede (formede med kobbertråd, klippede m.m.) og opnåede et rimeligt godt 

resultat. 

 

For nogle år tilbage begyndte jeg så at lede efter fuchsiaer, der egnede sig som grundlag for fremtidi-

ge bonsaiplanter. Jeg erhvervede mig en ’Burning Bush’ hos Johannes i Herfølge - smuk lille plante 

som næsten var en færdig udviklet bonsai, den taknemmelige ’Beacon’ og den småbladede F x bacil-

laris. Alle planter var over 5 år. 

 

En meget vigtig ting for mig er harmoni - harmonien mellem skål og plante, derfor bruger jeg japan-

ske bonsaiskål til mine planter. 

 

En god ting ved fuchsiaer, der skal trænes til bonsai, er, at de i modsætning til "normale" bonsai kan 

tåle en nænsom ompotning og beskæring helt hen i juni måned. 

 

Når man finder en fuchsia, man tror er egnet, starter man med at skære overflødige grene/stammer 

væk, således at fuchsiaen fremstår enten enkelt eller flerstammet på samme rod. Dernæst blotlægger 

man rodhalsen, så de øverstliggende rødder bliver fritlagt. 

 

Når fuchsiaen skal plantes i en skål er dens form og farve afgørende idet den skal danne en helhed 

med planten. Der skal tages stilling til om planten passer til en oval, rund eller firkantet skål. Skal 

skålen have farvet glasur eller skal den være uglaseret? Fuchsiaens placering i skålen er meget vigtig. 

Planten bør dog ikke placeres i centrum. 

 

Klip fuchsiaens rødder nænsomt ved vækstsæsonens start. Husk, at en bonsai kun skal bruge rødder-

ne til optagelse af næring i modsætning til træer, der vokser i naturen, hvor træet også skal benytte 

rødderne til at holde sig fast. 

Når de begynder at skyde skal man bestemme den kommende form på kronen, hvilket vil sige, at alle 

overflødige skud skæres væk - brug en kniv. 

 

Når en gren har skudt ca. 5 cm kan man begynde at snøre grenen. Grenen er, som I jo ved, meget 

skør og brækker let, så derfor den allerstørste forsigtighed når denne operation skal starte  

Senere går det lettere, når grenene begynder at blive træagtige, men pas på alligevel. Ved snøring be-

nyttes kobbertråd. 

 

Vær hele tiden over bonsaiens grene og det totale billede af planten. Klip så snart kronen begynder at 



komme ud af facon, selvom det koster en gren med mange blomster eller en gren med de allerførste 

blomsterknopper - det kan betale sig i sidste ende. 

 

Som jord bruger jeg næsten den samme jord, som jeg gør til mine øvrige bonsaitræer, nemlig en 1/3 

Leca-muld, 1/3 Akadama og 1/3 Perlite. Dette giver en let og luftig jord, som fuchsiaer efter men 

erfaring godt kan lide. Ulempen er, at der skal vandes mere end øvrige jordblandinger jeg har læst 

om. 

 

Giv bonsai-fuchsiaerne samme gødning som andre fuchsiaer, hvis de "sultes" opfører de sig som al-

le andre planter. 

 

Da Akadama-jord og Perliten er meget gennemtrængelig, skal der vandes lidt oftere end ved andre 

fuchsiaer. 

 

Vinteropbevaring af bonsai-fuchsiaer skal foregå på samme måde som alm. fuchsiaer. Det skal jeg 

ikke komme nærmere ind på, idet mange af læserne har en betydelig større erfaring i dette end jeg. 

 

Når der tales om bonsai-træer, tales der også om stilarter. For bonsai-fuchsiaer kan de fleste stilarter 

benyttes. Jeg vil omtale nogle af disse, som er velegnede til fuchsiaer. 

 

Stilarter 

 

Fri opret stil (Moyogi) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                Den tostammede form (Sokan) 

Træet kan have en uregel-

mæssig stamme, hvor gre-

nene er nogenlunde jævnt 

fordelt. Grundformen er 

konisk. Vel nok den mest 

populære stil. 

 

Denne form er helt tydelig et træ med 

to stammer. 

Delingen sker over jorden, langt ned på 

hovedstammen. Den ene stamme skal 

være kortere og tyndere end den anden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klumpformen (Kabudachi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Den hældende form (Shakan) 

De enkelte stammer udgår 

fra samme sted på roden. 

Stilen kræver normalt en 

hovedstamme med adskil-

lige mindre stammer. 

De enkelte grene på stam-
merne skal få det til at 
danne et hele. 

Træet hælder kraftigt, ofte i 

en vinkel på ca. 45 grader, så 

det tydeligt ses, hvad navnet 

hentyder til. 

Stammen kan være lige eller 

kurvet. 


