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Foråret så sagte kommer. 
En gang imellem bliver man mindet om, hvor forskelligt syn man har på naturen. I begyndelsen af ja-

nuar mødte jeg, på en travetur, én af mine tidligere kollegaer. En del af snakken faldt på den mørke 

tid, som vi var midt i. Januar og februar måneder har altid været noget for mig, der på én eller anden 

måde ”skal overstås”, hvilket jeg da også gav udtryk for. Jeg fortalte ham, at jeg så frem til den lysere 

tid, til foråret og arbejdet i haven. Uha, som han sagde, jeg nyder vinteren, for då slipper jeg for at 

tænke på græsplæne og ukrudt. 

 

Jeg er så heldig at bo nabo til Sønderskoven i Aabenraa. Når jeg første gang hører spætten, så har for-

året meldt sin ankomst. Og det begyndte tidligt i år.  

 

Jeg har gået og holdt øje med mine fuchsiaer i drivhuset, vandet og sprøjtet lidt, og jeg må sige, at al-

drig har planterne været så godt i gang på dette tidspunkt på året, som netop i år. De er fulde af blade. 

Nu laver jeg ikke så mange stiklinger mere, men det er nu, det er allerbedst. Stiklingematerialet er 

fuldt af saft og energi. Når jeg laver stiklinger, så klipper jeg altid af lige under et bladsæt og hiver 

forsigtigt de nederste to blade af, så der bliver en lille knude, hvor bladene har siddet. Her har du nu 

det optimale materiale til en ny plante. En del fuchsiafolk holder på, at det er ligegyldigt, om 

”knuden” er med på stiklingen – min erfaring siger, at udbyttet tåler ingen sammenligning. Ikke fordi 

der ikke kan dannes rødder på stiklingen uden ”knude”, men mange gange kommer der både færre og 

mindre rødder. Og så er det jo ikke forbundet med yderligere arbejde at lade ”knuden” blive sidden-

de. Det skal da siges, at det er under de forhold, jeg har til stiklingeformering, jeg omtaler. Og hvad 

er det? Jeg bruger de flamingokasser, der har været brugt til agurker, det vil sige dem med høje sider, 

fylder kassen knap og nap halvt op med en jordblanding bestående af ugødet spagnum og lidt sand. 

Nogen blander en tredjedel sand i, det mener jeg er for meget. Der vandes godt igennem og lad det 

stå lidt – så er det klar til at ”stikke”. 

Lad så være med at tro, at du kan huske, hvilke fuchsiaer du har lavet stiklinger af, for det kan du ba-

re ikke. Hav navneskiltene klar inden du starter og påfør navn hver gang du starter med en ny art. Det 

er en god måde at lave en række med hver sit navn på tværs i kassen. Fyld kassen med rækker eller 

lav dem du vil have og afslut med at putte kassen i en gennemsigtig plasticpose, spænd posen godt 

omkring kassen, så den ikke falder ned i midten og anbring så det hele så lyst og varmt som muligt, 

uden at det kommer i direkte sol – i drivhuset hvis det er muligt. Efter 3 uger er der små planter med 

rødder klar til udplantning i små potter. Vil du ikke lave så mange stiklinger, så er det lidt unødven-

digt at rutte med pladsen. Man kan for eksempel tage en ganske almindelig 10 liters plasticspand og 

læggr 10 cm. fugtigt spagnum i bunden. Benyt herefter de helt små potter til at sætte stiklingerne i 

(der kan der godt være plads til en tre-fire stiklinger), sæt navneskiltene sammen med stiklingerne i 

potten og sæt potten ned i spanden, godt ned i den fugtige spagnum. Bunden i spanden kan fyldes 

helt, hvis man vil det. Træk igen her en gennemsigtig plasticpose over spanden, sæt den lyst og varmt 

uden direkte sol. Også her har man planter til udplantning efter ca. 3 uger. 

Har man fået fat i bare en enkelt stikling eller to, så kan man godt nøjes med endnu mindre, blot en 

8/9 cm potte, der fyldes med fugtig  spagnum (med lidt sand i). Sæt stiklingen heri og slut af med at 



sætte et tyndt éngangsdrikkekrus over. Nu er der ikke så meget luft omkring stiklingen, så derfor er 

det en god idé at lave et lille hul i toppen af kruset, så undgår man at stiklingen brænder af. Hullet 

skal blot være af en størrelse som en blyant. 

 

Det, der her er nævnt, er for os, der må nøjes med det, vi sådan kan få fat i, men det virker. Der er en 

del fuchsiafolk, der har fået anskaffet en ”spirekasse” eller ”kuvøse” som vi også kalder den. En så-

dan kuvøse er en kasse med varmelegemer indlagt i bunden, siderne og låget er gennemsigtig og der 

er mulighed for at åbne helt eller delvist. I denne ”kuvøse” er der mulighed for at holde den ideelle 

spirevarme på ca. 22 grader. Den tid, der går inden stiklingerne slår rødder, bliver også mindre. Men 

efter min mening skal man da lave en hel del stiklinger, for at det kan gå at anskaffe sig en sådan kas-

se. Men det skal man selvfølgelig gøre op med sig selv, og selvfølgelig er det da den helt ideelle løs-

ning.  

 

Når stiklingerne har slået rødder, skal de selvfølgelig pottes. Her skal man dog være lidt forsigtig for-

di de nye små rødder er meget sarte. Brug en ikke for stor potte og fuchsiaen vil helst have, at du 

planter om senere i en lidt større potte og senere igen endnu lidt større. Fuchsiaen kan ikke lide straks 

at blive plantet ud i en stor potte. Allerede når man planter om anden gang, er det en god idé at afgø-

re, om det skal være en hænger eller en opstammet. Hvis det skal være en hænger, så klip toppen af 

over det tredje eller fjerde bladsæt.  Hvis det skal være en opstammet, så skal toppen selvfølgelig ik-

ke tages af, men fjern i stedet de skud, der sidder i bladhjørnerne, og bliv ved med det med de skud, 

der kommer senere.  Når stammen har den højde, den skal have, så klip toppen af og lad de øverste 

fem/seks bladsæt , med de nye skud i bladhjørnerne,  blive siddende. Man kan godt hurtigere frem-

tvinge stammen ved at sætte planten lidt mørkt således, at den skal søge efter lys, for eksempel i en 

krukke, et stort rør eller lignende. 

 

Man kan lave opstammede fuchsiaer af alt, men til gengæld ikke hængere af alt. Jeg har været så hel-

dig at have kendt  C.V. Hansen i Sdr. Omme. En af de sidste gange jeg besøgte ham, havde vi også 

en ordentlig snak om opstammede fuchsiaer, hvor jeg påstod, at alle fuchsiaer kunne opstammes.  

”Nu skal du holde op” kan jeg tydelig huske han sagde, og hev mig om til sin ”Procumbens”.  ”Den 

dag, du overbeviser mig om, at den kan opstammes, så kommer jeg til Aabenraa med 2 flasker vin”. 

Tre år senere havde jeg en pæn opstammet ”Procumbens”.  (Jeg har den da endnu). Jeg ville så gerne 

have vist ham den, desværre døde han, inden jeg nåede det.  

 Med hensyn til hængerne så  skal man bare have prøvet ’Green Peace’, så finder man hurtigt ud af, 

at det ikke er alle fuchsiaer, der vil være hænger. Der kan nævnes en hel del flere. 

         

Når jeg har taget det stiklingemateriale, jeg skal bruge, ”nipper” jeg skuddene, det vil sige, at jeg med 

en lille saks klipper skuddene af ned til lige over et par blade. Herved sættes der gang i de nye skud, 

der sover i bladhjørnerne. Det gør toppen senere meget tættere med blade og blomster og de lange 

skud undgås.  

 

Efter at bladene er klippet, er planterne parate til at komme ud. Men her skal Vor Herre også være 

med. Om foråret er det altid et tema fuchsiafolket imellem, hvornår man stalder ud. Både for megen 

kulde og for megen direkte sol er ikke godt. Jeg vil endda sige at, at planterne bedre tåler en gang 

snert af nattefrost end solen direkte på bladene. Man skal huske på, at bladene har været meget be-



skyttet i for eksempel et isoleret drivhus, og hvis man uden videre sætter planterne ud i direkte sol, så 

bliver bladene helt hvide på den allerførste dag, det ser ikke godt ud, de fleste blade går til og det va-

rer alt andet længere, inden de nye skud giver blomster. Problemet kan undgås, hvis man har mulig-

hed for at sætte planterne i skygge en uges tid til at starte med. En plads under skyggenet giver det 

samme. Hvis man ikke har så mange planter, er der den mulighed, at man vænner planterne til solly-

set ved at sætte dem ud længere og længere hver dag. 

 

Skønt er det da, når alle fuchsiaerne står ude i haven på deres pladser. Det er jo det, man har set hen 

til, siden de begyndte at spire i drivhuset. Jeg har alle mine i potter, og jeg graver dem ned i potten. 

Det har jeg set en fordel i, ikke mindst fordi de er nemmere at tage op til opbevaring om efteråret, 

men også fordi, at når jeg vander, så ved jeg, at vandet og gødningen bliver i potten. 

I forbindelse med udplantningen her i foråret giver jeg jorden i potten et check, og hvis jorden ikke 

ser optimal ud, planter jeg om. Det er et rigtigt godt tidspunkt til omplantningen, og fuchsiaen kan 

fint tåle en omplantning, selv om den er fuld af blade. Man kan hurtigt se, om den trænger til nyt 

jord. 

 

 

 

 


