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Så går året 2019 på hæld og baner vejen for 2020. 
Jeg er også i årets sidste udgave af ”Fuchsia” nødt til igen 
at slutte, som jeg indledte året. 
 
Vi kan konstatere, at medlemstallene næsten overalt i Eu-
ropa er faldende og situationen i mange af de nationale 
fuchsia selskaber er pressede. Som nævnt på årsmødet 
forventes det at det norske fuchsia selskab samt det østrig-
ske selskab lukker ned ved årets udgang.  
Det tyske fuchsia selskab stopper og bliver en det af det 

tyske haveselskab. 
 
Det eneste sted i Europa, hvor der er medlemsfremgang og stabilitet er i Hol-
land. 
 
Desværre kan jeg i forbindelse med årsafslutningen konstatere et yderligere 
fald i antal medlemmer og dermed fald i de fremtidige indtægter. 
 
Som udviklingen i medlemstallet er og har været længe frygter jeg, at vi kan 
blive de næste, der må lukke ned. 
 
Vi står alle sammen  – lokalklubber og DFS overfor en stor udfordring og at vi 
er nødt til at stå 100% sammen for at kunne overleve. Vi skelner meget imel-
lem at være medlem af lokalklub eller selskab. Men behøver det at være så-
dan ???  
Det kan næppe være prisen - 200 kr. om året eller 55 øre om dagen - , der af-
holder medlemmer fra at være med begge steder. Hvad er det så ?? 
Har det  noget med de forskellige stukturer, rundt i landet at gøre. 
Nogle har ingen medlemskontingent, andre har. Nogle har eget blad, andre 
ikke, men bruger ”Fuchsia” til medlemsinformation omkring aktiviteter. 
Bestyrelsen i selskabet har i år gjort en stort indsats for at minimere udgifterne 
til et absolut minimum. Netop for at kunne holde vores niveau i bladet. 
 
På vores generalforsamling blev der efterlyst et lokalklubmøde, jeg ser stadig 
dette som en glimrende mulighed for at drøfte, hvad vi evt. sammen kunne 
gøre for at fremme udviklingen. Desværre har jeg kun modtaget forslag  fra 
en lokalklub. Selv om budskabet blev gentaget på årsmødet…  
Hvis der er tilslutning, stiller jeg mig gerne til rådighed evt. i forbindelse med 
Fortsætter på side 22 

FORMANDEN HAR ORDET 
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ÅRSMØDE 2019 

      
DFS årsmøde 7. sept. 2019 på Sydfyn 

 
Årsmødet startede i Vester Aaby ved Faaborg, hvor Lars bød velkommen til 
de fremmødte medlemmer med ledsagere ialt 46 personer. Efter flere dage 
med store mængder regn og med regnbyger undervejs, var jeg meget spændt 
på dagen, men vejrguderne var os venlig stemt, for det var en flot dag med 
masser af sol. 

Helle Hansen  fortalte om sin 
tilgang til haven, der var delt 
op i små rum, og med ud-
gangspunkt i Romantisk 
Cottage inspireret have.  
En almindelig parcelhusstør-
relses have, men med masser 
af stauder, vandløb og en 
lille sø. Meget inspirende og 
charmerende have. 



Dansk Fuchsia Selskab 

5 

Derefter kørte vi til Vester 
Skerninge og besøgte Tina 
og Rudi Krag, hvor vi blev 
delt op i to hold. Tina for-
talte om deres tilgang til 
de forskellige planter og 
ideen med haven og viste 
denne frem. Rudi fortalte 
om hele ideen bag deres 
renovering af deres frede-
de hus og have fra om-
kring 1772, så den i dag 

fremstår som et nyrenoveret 
hus med gamle materialer.  
Et spændende projekt og 
man kunne tydeligt mærke 
deres ildhu og gåpå mod, 
meget af deres inspiration 
var hentet fra den fynske 
landsby i Odense. 
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Herefter gik vi på kro 
for at indtage vores fro-
kost, hvor alt var lavet 
fra bunden, selv smørret 
var kærnet på kroen. 
Efter at have indtaget 
vores frokost, gik vi 
over til årsmødet, hvor 
fomanden kort gennem-
gik årets gang  og  især 
de fremkomne forslag 
fra årets generalforsam-
ling: 

 
1: Afholdelse af en Fuch-
siaensdag. Her foreslår 
bestyrelsen at den bliver 
afholdt den sidste søndag 
i juli måned og opfordre-
de lokalklubberne til at 
afholde nogle arrange-
menter på denne dag, evt. 
Åbne haver, plantemar-
ked mm. 
2. Oprettelse af en Google 
Group:  bestyrelsen arbej-

der på sagen, men finder det vanskeligt at få oprettet og implimenteret. Af-
venter derfor. 
3. Afholdelse af et lokalklubmøde:  Besty-
relsen stiller sig naturligvis til rådighed 
ved denne og havde derfor efterlyst dags-
orden og dato for en sådan. Formanden 
nævnte for de fremmødte lokalklubber, at 
de i løbet af dagen kunne kontakte ham 
med deres forslag til dato og dagsorden. 
 
Derefter fortalte formanden om den sene-
ste udvikling af Eurofuchia, medlemslandenes medlemsudvikling, hvor Nor-
ge lukker ned ved udgangen af 2019, Østrig og DDFG bliver indlemmet i de 
nationale haveselskaber, samt situationen omkring den nuværende sekretærs 
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tilstand og manglende mulighed for at finde en ny til at tage over. Konsekven-
sen af dette blev derfor, at man har valgt at opløse Eurofuchsia på næste mø-
de, der finder sted i Paris 2020. Det forventes dog stadig at der vil blive udve-
klet information og blade medlemslandene imellem.  
Det blev ligeledes besluttet, at medlemsbetaling for 2020 bortfalder og at der 
vil blive afsat € 3000 til et projekt for fremmelse og styrkelse af Fuchsia. Det 
står enhver frit at søge denne pulje, dog skal ansøgningen være Eurofuchsia i 
hænde senest 31-12-2019. Resten af formuen ( i alt €3745) vil blive brugt i for-
bindelse med mødet i 2020. 
 
Gunnar nævnte, at økono-
mien er tilfredsstillende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så gik det videre til Birgit Pedersen i Rantzausminde ved Svendborg. 
Her havde Birgit selv svejset et drivhus og fået lavet en meget hyggelig have 

med en masse sidde-
pladser og et 
”orangeri” i bagha-
ven. Og som i alle 
andre haver gik 
snakken hyggeligt, 
til man ”pludselig” 
skulle videre.  
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Den sidste have var 
”Solbakken” hos Susanne 
Jensen i Gudme. Der var 
her tale om en stor land-
bohave tegnet af Keld Slot 
med mange rum, spejl-
bassin, højbede, skov, sø 
og eng. Samt en havemur. 
Her var der også opstillet 
en model af et kommende 
orangeri på ca. 40 kvm. 
Virkelig en flot have med 
tydelig adskillelse af de 

forskellige rum 
og hvor have-
glæden tydeligt 
slog igennem. 
 Fine og velhold-
te haver, så selv-
om det ikke var 
fuchsiaer, der 
var mange af, så 
var det en fornø-
jelse at se disse 
haver.  
 
 
 
 
 
Derefter gik turen til Majorgården i Oure, hvor de fleste af deltagerne havde 
tilmeldt sig aftensmad, og mens vi nød den gode mad, glædede vi os over det 
gode vejr, vi havde haft hele dagen. 
Endnu en stor tak til Fyn for det vellykkede arrangement 
 
Alt i alt en rigtig fin dag, med flotte planter og gode ”snakke” med andre af 
deltagerne. 
     
Tekst: Lars Mygh 
Foto: Gert Lund 
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ANNONCE 

 
 
 
 
 
 
 
Vi siger tak for året der er gået med mange besøg og gode 

snakke. Året har været en stor udfordring. Først var der 

en gærdesmutte, der syntes den skulle bruge stiklingerne 

til redemateriale, og så skiftede jeg arbejde og kom til 

at arbejde på åben have dagene, undtagen de to sidste.  

Men det kommer ikke til at ske i 2020. 

Hjemmesiden vil være opdateret senest den 1. januar 2020  

Vi glæder os til mange gode snakke og besøg til næste år. 

 
Glædelig jul og godt nytår 

Hilsen Annie og Bent Houborg 

Nørregaard-Fuchsiari 

20225374 

https://norregaard-fuchsiari.dk/ 

Skal dit billede pryde forsiden af Fuchsia i 2020? 
 

Indsend et eller flere billeder til redaktionen og deltag i konkurrencen  
om det bedste forsidebillede 2020. 

 
Vinderen modtager 2 flasker rødvin. 

 
Billedet skal være i højformat  og JPG-fil i høj opløsning. 

 
Indsendes senest 1. december 2019 til redaktion@fuchsia.dk 

 
Vinderbilledet udvælges af bestyrelsen, og vil ved først givne lejlighed få  

overrakt de 2 flasker rødvin. 

FOTOKONKURRENCE 

https://norregaard-fuchsiari.dk/
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Euro-Fuchsia møde 2019 
 

Mødet blev i år holdt i Heilbronn, der ligger ca. 50 km nord for Stuttgart. I 
mødet deltog repræsentanter fra Frankrig, Holland, Irland, Schweiz, Tyskland 
og Danmark. Fra Danmark deltog Lars Mygh og jeg. 
 
Mødet var i høj grad præget af det vigende medlemstal i de deltagende med-
lemslande, hvor Holland er det eneste medlemsland, der fortsat har et ansee-
ligt antal medlemmer - i størrelsesordenen 1.350 medlemmer.  
 
Det må forventes at Norsk Fuchsiaselskab lukker ned med årets udgang. Sve-
rige lukkede for et par år siden. I Østrig er det landsdækkende selskab lukket, 
der er 2 lokalselskaber tilbage. Irland har 30 medlemmer. Deutsche Fuchsien-
Gesellschaft er lukket ned som et selvstændigt selskab og har slået sig sam-
men med andre.  
 
På mødet i 2018 ønskede Manfried Kleinau - efter 10 år som sekretær for Euro
-Fuchsias - at fratræde og Kenneth Stensrud, Norge blev valgt som ny sekre-
tær. Kenneth er desværre ramt af alvorlig sygdom og kunne ikke påtage sig at 
fortsætte sekretærrollen. Det har ikke været muligt i kredsen af medlemslande 
at finde en person, der kunne påtage sig rollen som fremtidig sekretær for 
Euro-Fuchsia.   
 
På denne baggrund blev det drøftet og besluttet aktivt at tage stilling til Euro-
Fuchsias fortsatte bestående. Det blev derfor besluttet, at dagsordenen for næ-
ste møde, som finder sted i Paris den 25. – 28. juni 2020, kun skulle indeholde 
1 punkt i overensstemmelse med vedtægterne, nedlukning af Euro-Fuchsia.  
 
Derudover blev det beslutte, at medlemslandene kunne søge tilskud fra Euro-
Fuchsias formue til oprettelse af fuchsia-projekter. Forslag skal være Manfried 
Kleinau i hænde inden udgangen af 2019. Via e-mail korrespondance skal det 
så besluttes, hvilket projekt(er) der kan ydes tilskud til og med hvor meget. 
Restbeløbet af Euro-Fuchsias formue tildeles på næste møde i Paris.  
 
I tilslutning til mødet var der i lighed med tidligere år planlagt et besøgspro-
gram som blev indledt med et besøg i Stuttgarts Wilhelma Zoological og Bota-
nical Garden med dens helt fantastiske drivhus med en samling af i størrelses-
ordenen 2.000 fuchsiaer.  

EURO-FUCHSIA MØDE 2019 
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Det var simpelthen et syn for guder. 
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Men også et besøg i den botaniske have var fantastisk. 
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Derefter fortsatte vi til Ludwigsburg, hvor vi besøgte Ludwigsburg Castle 
med rundgang i den blomstrende barokhave. 
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Om lørdagen besøgte vi det tyske bundesgarden show BUGA Heilbronn , 
hvor vi deltog i åbning af fuchsia-udstillingen, hvorefter der var lejlighed til at 
gå rundt på udstillingen. 
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Dermed sluttede årets Euro-Fuchsia møde og søndagen blev brugt til at kom-
me tilbage til Danmark. 
 
Tekst og foto: Gunnar Hagedorn 

Prelude Foto: G. Schmuki  
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Øst og Sydsjællands Fuchsiaklub var i august på en 3 dages bustur til Born-
holm, bussen var fyldt af glade forventningsfulde medlemmer. Hele turen 
foregik i strålende sol og 28-30 graders varme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tog via Ystad og benyttede lejligheden til at besøge en svensk fuchsiahave 
hos Eva og Erik Svensson i Ystad. Her blev vi modtaget med åbne arme. Eva 
er medlem af DFS og det var en stor oplevelse at se deres fine have med rigtig 
mange fuchsiaer, en interesse gennem mange år, men også rigtig mange andre 
spændende planter og træer.  
 
 

PÅ TUR MED ØST OG SYDSJÆLLANDS FUCHSIAKLUB 
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Derfra gik turen så til Bornholm. Her besøgte vi formanden for haveselskabet 
på Bornholm, Gurli Engell Kongshjelms have, en dejlig stor alsidig have i 
Rønne med bl.a. mange hostaer. 
Så gik turen via Ekkodalen i Almindingen og Åkirkeby til hotellet Balka Sø-
bad ved Balka strand. Enkelte nåede en dukkert inden middagen, andre nøje-
des med at soppe. 
Den næste dag kørte vi på den nordlige del af øen. Her fik vi oplevet en mas-
se, vi besøgte en meget stor have på 15.000 kvm, en klippehave, Østerlars 
rundkirke, glaspusteri, samt en tur rundt i Gudhjem. Bagefter sluttede vi af 
med at se det utroligt flotte nye besøgscenter ved Hammershus. Da det var så 
varmt, var det ikke mange, der gik turen ud til ruinerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vores sidste dag på øen så vi 2 fantastiske haver; Den meget charmerende 
Enghøj staudehave, en have med rigtig mange stauder anlagt i cottage stil - et 
dejligt sted.  
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Og senere Kræmmerhuset, en 7000 
kvm stor have, hvor der er forskel-
ligt kunsthåndværk indlemmet i 
haven.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vi besøgte også Den Bornholmske Vingård, hvor vi fik en guidet tur rundt på 
stedet. Vi hørte om de udfordringer en vinbonde i DK har, krydret med vittig-
heder om kvinder og politik. Vi fik også lejlighed til at opleve stedets cola-
drikkende gris og sluttede med en ”busmenu”: God dansk mad i form af ma-
rinerede og stegte saltsild, derefter flæskesteg med tilbehør og dertil smags-
prøver af vingårdens egne vine.  
Kun i Ystad havde vi kunnet finde en fuchsiahave, men vi kunne konstatere at 
i de haver vi besøgte på Bornholm, var der i alle haverne enkelte fuchsiaer, så 
det glædede os. 
 
Tekst: Ida Mikkelsen 
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‘Eric Vos’ 
 

Akvarel af Aat van Wijk 
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 LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

   Kontaktpersoner: 
   Hans Jensen 8632 5543 
   e-mail: egeberg@grenaas.net 
 

   Kontaktpersoner: 
   John Lindeman 7512 9950 
   e-mail: golfvej39@me.com 
   Finn Christiansen 2174 3991 

   Kontaktpersoner: 
   Bente Abildgaard 9846 6401 
    e-mail: hansabild1@gmail.com 
    Hans Abildgaard 2343 1953 
    www.fuchsiaevendsyssel.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Jørn Stungdal 7536 4690 / 2296 0569 
   Doris Nielsen 7551 8715 / 2940 4986 

   Kontaktpersoner: 
   Erik Bøjlund Andersen 9835 5495 
   e-mail: erik.anna@hotmail.dk 
   Gunhild Ørsnes Christensen 9862 3879 

   Kontaktpersoner: 
   Ove Thygesen  2467 9933 
   e-mail: ov@thygesen.mail.dk  
   Svend Jørgensen 9756 4455 

   Kontaktpersoner: 
   Erling Andreasen 2532 7219 
   e-mail: annaogerling@c.dk 
   Erik Lassen 2297 2367 

   Kontaktpersoner: 
   Finn Pedersen 6594 2600 
   e-mail: he.fi@korup-al.dk 
   Ole Rasmussen 6594 2908 

 

Djursland Fuchsiavenner 

 
 
 
 
 
Tilmelding til arrangementer på tlf. 
22 61 11 94  el. 86 32 55 43 
 

Esbjerg og Omegns  
Fuchsiavenner 
 
 
 
 
 
 
Mandag den 25. november kl. 19.00   
Juleafslutning 
Vi mødes i Gjesing Fritidscenter på 1. sal,  
hvor Susan Hansen igen vil fremtrylle  
flotte juledekorationer. 
Bagefter får vi gløgg og æbleskiver. Evt.  
kaffe skal I selv medbringe. 
Til slut spiller vi julebanko, hvor de frem- 
stillede juledekorationer udloddes som  
præmier. I bedes selv medbringe en gave  
til ca. kr. 30,00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 15. no- 
vember 2019. 
 

Fuchsia Klub Vendsyssel 
 
 
 
 
 
 
Onsdag  27. november 2019  kl. 19.00 
Juleafslutning / banko og gløgg 
Sognehuset -  Hørby   

Fuchsia Venner Kolding 
 
 
 
 
 

Himmerlands Fuchsia Venner 
 
 
 
 
 
 
Mandag  25. november 2019 
Julehygge i Sønderholm sognegård 
 

Midt- Vest Fuchsiavenner 

 
 
 
 
 
 
Tirsdag 19. november 2019 
Jule – Præmie arrangement i 
Støberigården, Nykøbing 
 

Trekantens Fuchsiaklub 

 
 
 
 
 
 

Fyns Fuchsia Venner 
 
 
 
 
 
 
Mandag  9. december 2019  kl. 18.00 
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Odense Kultur og Idrætshus,  
Stadionvej 50, 5200  Odense V., indgang K. 
Juleafslutning. 
Medbring mad og drikke og en pakke til  
ca. 25 kr. som vi spiller om. 
 

Fuchsia Klubben Cascade 

 
Adresse for klubmøder: Krudtværksalleen  
15 B, 3300 Frederiksværk 
Alle klubmøder begynder kl. 14,00 bortset 
fra årsafslutningen der begynder kl. 13,00 
Gæstepris ved foredrag: 50 kr. pr. deltager 
inkl. kaffe / kage 
  
Søndag  24. november 2019 
Årsafslutning. Tilmeldingsfrist 13. novem-
ber 2019 
     

Jyderup Fuchsia Venner 

Alle JYDERUP FUCHSIA VENNER’s mø- 
deaftener afholdes såfremt andet ikke er  
nævnt i Jyderup Byrådssal, (biblioteket) 
Jyderup kl. 19.00  
Alle med interesse for have og fuchsiaer  
er meget velkommen til at deltage, og til- 
melding er ikke nødvendig – kun til de  
arrangementer, hvor det er påkrævet. 
Skulle du / I ønske at være med i klubben,  
så mød op til et af vores arrangementer. 
Alle er velkomne. Husstandskontigent:  
100 kr. årligt kontonr. til klubben:  

Reg.nr.0537 Kontonr. 0000481904  
Mobile Pay: 15176 
 
Tirsdag  3. december 2019  kl. 18.00   
Julebanko. Traditionen tro medbringes én  
pakke pr. husstand  til en værdi af mindst  
50 kr. Derudover er der julehygge med  
2 stk. smørrebrød og risalamande, 1 øl/ 
vand, samt kaffe og småkager. Pris 80 kr.  
pr. person. Ønsker du kun at spille banko,  
kommer du bare kl. 19.00 hvor vi starter  
spillet. Pris pr. plade 10 kr. Tilmelding til  
Susanne Brouer senest 25. november.                                                                                          
 

Nordsjællands Fuchsiavenner 

 
Søndag 17. november 2019 kl. 14.00-17.00 
Mødested: Gedevasevang. Julehygge 
Med gløgg og æbleskiver. Julebanko med  
mange flotte gevinster. Fremlægning af 
Årsprogram 2020. 
   

Øst- og Sydsjællands Fuchsia- 
klub 

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s  
store mødesal, indgang fra Rådhusstien 
 
Søndag 17. november 2019  kl. 13.00 
Julemøde med tilmelding senest 10. no-
vember til Ida. tlf. 2929 7223 eller  
mail: idamikkelsen@hotmail.dk   
Pris 40 kr. Husk gevinster til lotteri. 

   Kontaktpersoner: 
   Carsten Klitgaard 2246 1034 
   e-mail: kontakt@fuchsia-frv-dk.dk 
   Susan W Asmusssen 5180 2681 
   http://www.fuchsia-frv-dk.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Lars Hansen 4127 6200 
   Susanne Brouer 3040 0080 
   e-mail: baslys@outlook.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Stig Andersen 4277 0684 
   e-mail: stig.r@andersen.mail.dk 
   Lisbeth Larsen 4717 1202 
   www.nfv-fuchsia.dk 

   Kontaktpersoner: 
   Ida Mikkelsen 5658 8886 / 2929 7223 
   e-mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk 
   Hanne Lauridsen 2179 2078 
   www.fuchsiaklubben.dk 

mailto:kontakt@fuchsia-frv-dk.dk
http://www.fuchsia-frv-dk.dk/


22 

Dansk Fuchsia Selskab 

Nye kontaktpersoner i lokalklubberne. 
Giv venligst besked til: Hanne Lauridsen 

redaktionssekretaer@fuchsia.dk    

hvis der skal ske ændringer eller tilføjelser. Ved hver klub kan anføres  
2 kontaktpersoner, 1 e-mail adresse og 1 web-adresse. 

Kontaktpersonens medlemsnummer bedes oplyst,  
hvis der skal ændres i de nuværende navne.  

Husk også! At alt lokalklubstof også skal sendes til ovenstående. 
Frist for indsendelse af stof til næste blad er 15. december. 

   Kontaktpersoner: 
   Inge Lise Hansen 5129 7547 
   e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com  
   www.lf-fuchsiavenner.dk 

Søndag 9. februar 2020 kl 14.00 
Generalforsamling efter gældende ved-
tægter.Herefter kaffe og lagkage. 
Husk gevinster til lotteri. 
 

Lolland-Falster Fuchsiavenner 
 
 
    
 
 

 
 
 

 Fortsat fra side 3… 
 
næste års generalforsamling.  Hvis der skal gøres noget for at imødegå en  
afvikling skal vi se at komme i gang og ikke bare vente og se….. 
 
Konsekvenserne af en nedlukning af det nationale selskab vil betyde, at der 
ikke foregår en central indsamling/distribution af internationale informatio-
ner, advarsler og artikler i ”FUCHSIA”. Lokalklubberne skal således selv op-
søge og indhente informationer via internettet, samt sørge for oversættelse.  
Videndeling i de internationale selskaber foregår KUN på nationalt niveau, 
hvorfor denne ikke umiddelbart bliver tilgængelig i DK.  
 
Danmark vil pludselig blive stort, ingen oversigt over hvem eller hvor der er 
”ÅBNE HAVER”.  
Ingen koordinering af aktiviteter, fælles ture og lokalklub-arrangementer. 
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Det er desværre, hvad vi kan høre fra både Norge og Sverige. 
 
Jeg vil gerne rette opmærksomheden på, hvorfor jeg bl.a. finder vores blad og 
selskab er uhyre vigtige: 
  
Bladet er vores eneste måde at indsamle og sprede internationale informatio-
ner, advarsler og erfaringer på. Dette som nationalt selskab og medlem af  
EURO fuchsia. 
Bladet er den eneste måde, vi kan kommunikere på tværs af landet og via lo-
kalklubberne nå bredest ud.  
Fuchsia interesserede landet over har mulighed for komme i kontakt med hin-
anden og besøge hinandens haver. 
 
Nogle vil hævde, at vi bare kan benytte internettet til informationsformidling, 
men det er så op til de enkelte medlemmer at grave den frem, og som det er 
tilfældet lige nu, er der hovedsagelig tale om, at man udsender et billede af 
sin bedste fuchsia eller emner i samme kategori. Facebook benyttes mest som 
et udstillingsvindue og i mindre grad til deling af ny udvikling indenfor vores 
hobby. Og hertil kommer, at mange af vore medlemmer slet ikke er på inter-
nettet. 
   
Jeg er ked af at se, at medlemstallet i selskabet er faldet til 350 medlemmer, 
når jeg samtidig ved, at der samlet set er over tusind medlemmer i lokalklub-
berne tilsammen. 
 
Håber ovennævnte har givet lidt stof til eftertanke og forhåbentlig kommenta-
rer. 
 
Jeg vil gerne takke jer alle for året, der snart er gået og for de dejlige have-
snakke i forbindelse med vores årsmøde. 
Samtidig ønskes du og din familie en dejlig jul med forhåbentlig tid til afslap-
ning og hygge. 
 
Lars Mygh 

BOTANISKE FUCHSIA - 15. DEL 

Henk Hoefakker 
Sektion Pachyrrhiza. 
I denne del af serien starter vi med sektion Pachyrrhiza. Også her er der tale 
om en lille sektion, som kun indeholder en eneste art, Fuchsia pachyrrhiza.  
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Her finder vi også det samme navn på både art og sektion. Denne fuchsia blev 
først opdaget i 1985 af Bruce Stein og heldigvis skete det i regntiden. Resten af 
året tilbringer den i en slags hvileperiode. 
 
Dens vækstområde indskrænker sig til et temmelig lille område i 2.500 - 2.900 
m højde på de vestlige bjergskråninger i den nordligste del af Peru. Og selv 
dér træffer man den kun sjældent. Disse vestvendte skråninger består af nogle 
meget tørre områder det meste af året. Den korte regntid varer fra december 
til april. Planter overlever kun den otte måneders tørkeperiode takket være 
nogle kraftige jordknolde. Væksten må altså finde sted i de fire fugtige måne-
der, hvor den blomstrer og sætter frugt. Derefter går den ind i den lange hvi-
leperiode, hvor den mister løvet. Når bladene falder af, efterlader de nogle 
små tornagtige rester, som vi også kender det fra F. lycioides. 

 
Navnet pachyrrhiza betyder ”tykke rød-
der”. Knoldene danner rødder, ligesom 
vi kender det fra fuchsiaarterne i sektio-
nerne Ellobium og Hemsleyella. Blomsten 
har fire tilbagebøjede støvtråde, som 
man også finder det i sektionerne Encli-
andra og Jimenezia. - F. pachyrrhiza har 
altså visse egenskaber fælles med for-
skellige sektioner - men i sin helt egen 
kombination. 
 

Fra knoldene vokser oprette og ofte også klatrende grene med bueformede 
forgreninger med et rødbrunt barkagtigt udseende. De unge skud er behåre-
de, og de mørkegrønne blade er op til 15 cm lange og 2,5 cm brede. På under-
siden er de behårede og bladnerven ligger dybt. Tubus og bægerblade er 
orange og kronbladene er brunrøde. De 
små blomster hænger på lange stilke og 
vender næsten alle til samme side. Bærrene 
er mørkerøde og smalt tøndeformede med 
to stumpe ender. Arten er vanskelig at dyr-
ke og især svær at få til at blomstre. 
 
Sektion Verrucosa. 
En anden fuchsia, som man ikke har me-
gen kendskab til i Holland er Fuchsia ver-
rucosa. Indtil for kort tid siden hørte den 

F. pachyrrhiza 

F. verrucosa 
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stadig til i sektion Fuchsia, men nu udgør den en selvstændig sektion Verruco-

sa. Denne sjældent forekommende fuchsia vokser i Venezuela og Columbia i 
højder mellem 1.800 m og 3.050 m. De danner lave buske på blot 50 cm højde 
og vokser først og fremmest på fugtige skyggefulde steder langs bjergbække-
ne. Selv om den kun danner op til 50 cm høje stammer, kan sidegrenene blive 
op til 2 m lange. Grenene er lys- til mørke-gråbrune, mens de nye skud er 
grønne eller matviolette. Den noget nubrede overflade på grenene er skyld i 
navngivningen, da det latinske ord verrucosus betyder ujævn, nubret…. 
 
De brede elipseformede mørkegrønne 
blade har en underside med et svagt 
violet skær. De er modsat stillede og 
viser en kraftig nervestruktur. Blom-
sten er orange som det er tilfældet med 
mange blomster i sektion Fuchsia, som 
denne art tidligere tilhørte. Frugtknu-
den er blank og også nubret, og den 
udvikler sig oven over den meget kor-
te tubus. Begge er firkantede. Også 
bærrene er firkantede i starten, men 
udvikler sig efterhånden til en cylin-
derform ca. 2,5 cm lang og 1 cm tyk. 
Blomsten er ikke ret stor, men da den 
er lidt opretstående, er den dog synlig. 
 
Af de mange arter, som Karl Theodor 
Hartweg har samlet i Sydamerika om-
kring 1840, er denne den eneste art, han selv har beskrevet i ca. 1845. Næsten 
alle andre arter, som han har fundet er beskrevet af den kendte botaniker 
Georg Bentham Goedman. 
 
Arten ser ud til at have været tilgængelig i Holland, da Mia Goedman omtalte 
den i sin bog (”Botaniske Fuchsia” (he)). Men den forsvandt igen. For nylig 
har vi igen fået stiklinger, som skulle være F. verrucosa. 
Jeg har dog visse tvivl, fordi den ikke viser de typiske violette kendetegn. Vi 
venter spændt på de første blomster for at få mere sikkerhed. 
 
Kilde: Fuchsiana 5/2013 oversat til tysk af Hans Eggenberger 
Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 

F. lycioides 
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EMBLEM 
30 kr. 

 

POSTKORT 
med kuverter 
5 stk. 35  kr. 

 


 

SALGSARTIKLER 

 

TASKE MED 
FUCHSIA MOTIV 

85 kr. 

 

SMÅ DOB-
BELTE KORT. 

10 stk. 9 kr. 

 

GÆSTEHÅNDKLÆDE 
Model A - hvid  110 kr.  

40 cm. x 60 cm. 

 

 

 

GÆSTEHÅNDKLÆDE 
Model B - beige  110 kr.  

40 cm. x 60 cm. 

Håndklæde 
175 kr. 

50 cm. x 100 cm. 

Badehåndklæde 
235 kr. 

70 cm. x 140 cm. 
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Dansk Fuchsia Selskabs Salgsartikler 
 

v/Henning Andersen, Kløvervænget 9, 5591 Gelsted ,  
tlf. 2176 8735 e-mail: bogformidling@fuchsia.dk 

 
___ stk. . Fuchsias: A Colour Guide Eng. 800 billeder kr. 315,00 
___ stk. . Fuchsias: The New Cultivars Eng. 500 billeder kr. 315,00 
___ stk. . Dyrkningsvejledning af Villy Mougaard. Dansk kr. 35,00 
___ stk. . Wildformen der Fuchsia kr. 185,00 
___ stk. . DFS Emblem, fås med sikkerhedsnål eller reversnål kr. 30,00 
___ ark. . Brevmærker DFS, 24 stk. pr. ark kr. 24,00 
___ stk. . Taske med fuchsiamotiv kr.  85,00 
___ pk. .. Karate, 10 g til 10 l insektmiddel (inkl. porto) kr. 25,00 
___ stk. . Gavekort på et årskontingent kr. 200,00 

___ pk. .. Postkort, 5 stk. dobbelte, fuchsiamotiv, inkl. kuverter kr. 35,00 
___  pk. .. Små dobbelte kort, fuchsiamotiv, 10 stk. kr. 9,00 
___  stk... CD 1 år med fuchsia (inkl. porto) kr. 29,00 
___ stk.   Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model A - hvid kr.  110,00 
___ stk.   Gæstehåndklæde med fuchsiamotiv model B - beige kr. 110,00 
___  stk.   Håndklæde med fuchsiamotiv - hvid kr. 175,00 
___  stk.   Badehåndklæde med fuchsiamotiv - hvid kr. 235,00 
 
 
 
NB  Porto ved forsendelse tillægges. 

Navn: ..........................................................................................................................  

Adresse: .....................................................................................................................  

Postnr.: .................................... By:  

Tlf.:........................................... Medlemsnr.:……………………………………… 

BESTILLINGSLISTE  
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Dansk Fuchsia Selskabs Videoudlån 
 

v/Henning Andersen, Kløvervænget 9, 5591 Gelsted, tlf. 2176 8735 
e-mail: bogformidling@fuchsia.dk 

 

 

 

 

 dvd nr.  29 Korup-have, Anna Grethe og John Kragh, Odense   
 dvd nr.  31 En have i Harlev, Ivan Nielsen ..............   
 dvd nr.  32 Fuchsiashow 2006, Karl Ejnar Christensen  30 min. 
 dvd nr.  33 Haveprogram 2006, Karl Ejnar Christensen  30 min. 
 dvd nr.  34 Fuchsiahaven - Et besøg hos Gunnar Hagedorn .ca.  30 min. 
 dvd nr.  35 De 4 årstider i Korup-have .....................   ca. 28 min. 
 cd   nr.  36 Flora of the Andes  NB. skal åbnes med PowerPoint   
 cd   nr.  37 Carlsson’s Fuchsiahave ..........................  
 cd   nr.  38 Åben have i Korup 2011 .........................  

  

Det eneste det koster at låne en cd / dvd er returportoen. 
Navn: .............................................................................................................................  
 
Adresse: ........................................................................................................................  
 
Postnr.: .......................................... By:  .......................................................................  
 
Tlf.:................................  Medlemsnr.:  .............................  


 

BESTILLINGSLISTE 

 
VHS film kan ikke længere lånes. 

 
Der henvises i stedet til  

 
www.fuchsia.dk 

 

 
Her kan du se de fleste af de gamle videobånd. 

 

Bestyrelsen 



Dansk Fuchsia Selskab 

29 


 

Dansk Fuchsia Selskabs Bibliotek 
 

v/Henning Andersen, Kløvervænget 9, 5591 Gelsted Tlf. 2176 8735 
e-mail: bogformidling@fuchsia.dk 

 1000 Fuchsia’s te Kijk (holl.) 

 500 Fuchsia’s te Kijk (holl.) 

 AFS-registrering 1995 (eng.) 

 AFS-registrering 1997 (eng.) 

 AFS-registrering 1999 (eng.) 

 AFS-registr. 1948-1996  (flamsk) 

 Blomster, Camilla Plum  

 Blomstrende Fuchsia (norsk) 

 Botanische Fuchsia’s (holl.) 

 Cultivar – Invetaris (flamsk) 

 Fabulous Fuchsias (eng.) 

 Fuchsia Culture (eng.) 

 Fuchsia- havens ballerina. Ruth Søborg 

 Fuchsia Hebben en houden (holl.) 

 Fuchsia Lexikon, Ron Ewart (eng.) 

 Fuchsia, Herman J. de Graaff (eng.) 

 Fuchsien, Manfried Kleinau(tysk.) NY 

 Fuchsia’s in Huis en Tuin (holl.) 

 Fuchsias for House and Garden  

 Fuchsias, A Colour Guide (eng.) 

 Fuchsias in Colour (m/dansk overs) 

 Fuchsias, The New Cultivars (eng.) 

 Fuchsias, Agneta Westin (svensk) 

 Fuchsias, George Wells (eng.) 

 Fuchsias, The Complete Guide  

 Fuchsias. David Clark (dansk tekst) 

 Fuchsias. Van stek tot stam (holl.) 

 Fuchsiasorter Belgien 1989-1996 

 Growing Fuchsias (m/dansk overs.) 

 Håndbog for biologisk bekæmpelse  

 How to Grow Fuchsias (eng.) 

 RHS Colour Chart (farveskala) 

 Skadedyr og nyttedyr (dansk) 

 The Checklist of Fuchsias (eng.) 

 Vinterharde Fuchsia (holl.) 

 Wagtails bind 1-2-3-4-5 (eng.) 

 Wildformen der Fuchsia (tysk) 

 Winterharte Fuchsien A bis Z  (tysk) 

 
Navn: .............................................................................................................................  
 
Adresse: .........................................................................................................................  
 
Postnr.: .......................... By: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Tlf.: ................................ Medlemsnr.: ……………………………… 

BESTILLINGSLISTE  

Udlån fra biblioteket er gratis for medlemmer af DFS.  

Det eneste det koster at låne bøger er returportoen. 
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Der tilbydes hvert medlem 1 (èn) gratis annonce pr. år 

 

Annoncen må max fylde 1/8 side 
Annoncen skal være relateret til haveartikler, planter eller plantetilbehør. 

Ønskes yderligere annoncer er priserne som anført herunder. 
Evt. hjælp til opsætning af annoncen er vederlagsfri. 

Ovennævnte gratis tilbud om annoncering gælder ikke firmaer. 
Ønske om optagelse af gratis annonce sendes til Finn G. Pedersen 

Andre annoncer, størrelser og priser (der tillægges moms ) 
 

 Sort/hvid: 1/1 side .........................................kr.  1.000 
  3/4 side .........................................kr. 750 
  1/2 side .........................................kr. 500 
  1/4 side .........................................kr. 250 
  1/8 side .........................................kr. 125 
  Streamers — højde 18 mm ..........kr. 125 
  
  

Ønske om optagelse af andre annoncer sendes til Finn G. Pedersen 

MEDLEMMERNES GRATISANNONCER 

Jeg ønsker at reducere i mine  
fuchsiaer, som består af ca. 250. 

Evt. interesserede, må gerne komme 
og kigge, og give et bud. 

Jeg kan kontaktes på tlf. 61853657 
Mvh. 

Gunnar Hansen 
Stribgårdvej 23 
5500 Middelfart 

 

 
 
 
 

Her kunne din annonce være 
 annonce være. 

 
 
 

Her kunne din annonce være 
 annonce være. 
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NYTTIGE DATOER 2020 

 
15. marts               Sidste tilmelding til ’Åbne haver’ 2020  
             
18. april             Generalforsamling Fjelsted Kro med plantebytte. 
 
 7. juni            Plantemarked i Vordingborghallen 10,00- 14,00. 
 
5. september Årsmøde 

EN LIDT ANDERLEDES FUCHSIEAMPEL 

 




