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Så siger kalenderen det er blevet vinter og året går på 
hæld. 
2020 har været et meget udfordrende år med Covid 19, 
som desværre har båret de helt store overskrifter. 
Men der er da heldigvis også sket andet. Flere steder 
rundt i landet er der blevet afholdt åbne haver, de tilbage-
meldinger der er kommet viser at vigtigheden af at rekla-
mere for sine aktiviteter i blandt andet lokalaviserne ikke 
må forbigås. På vores hjemmeside kan du bla. finde et ud-
kast til en annonce, brug den endelig. Det viser sig at man-

ge haveinteresserede kommer på baggrund af denne lokale annonce. 
Husk også at tale med de besøgende og spørge ind til deres haveinteresser. 
Covid 19 tvang os også til at udsætte vores generalforsamling, heldigvis blev 
det muligt at afholde denne samtidig med vores årsmøde. Referatet finder du 
længere inde i bladet. 
Men der skal endnu en gang lyde en stor tak til MidtVest fuchsiavenner for et 
godt planlagt årsmøde. 
En vigtig beslutning, der blev truffet på vores generalforsamling var, at fra 
2021, vil bladet ’Fuchsia’ ikke længere blive udsendt, men kan findes på vores 
hjemmeside i fuld version. Herfra vil det være muligt at bladre, zoome og ud-
skrive bladet. 
Samtidig blev det besluttet, at reducere årskontingentet til 150 kr. 
Referatet fra generalforsamlingen uddyber beslutningsgrundlaget. 
Eurofuchsia-mødet blev også udskudt på grund af Covid 19, som tidligere 
nævnt bliver Eurofuchsia afviklet på næste møde og der er i Eurofuchsia regi, 
ved at blive skrevet en bog ”Fuchsia breeding”. Denne vil få et separat ISBN 
nr. så den kan købes eller bestilles hos boghandler. Vi vil beskrive denne, når 
udgivelsen nærmer sig. Det forventes den vil være i handlen ca. juli 2021.   

Jeg vil gerne takke alle for jeres indsats og udholdenhed her i 2020 og håber, at 
2021 vil blive nok så ”normalt”. Men at vi fortsat skal holde afstand og huske 
at spritte af, skal vi nok alle indstille os på er kommet for at blive. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et forhåbentligt godt nytår. 

Lars Mygh 

FORMANDEN HAR ORDET 
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2020 

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Fuchsia Selskab 
afholdt ved Ejerslev Havn på Mors lørdag d. 5. september 2020 

Lars Mygh, bød velkommen til de 42 fremmødte, repræsenterende 24 stem-
meberettigede medlemmer.  

l. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog , Birgit Nielsen, som blev enstemmigt valgt, og konstate-
rede derefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Lars foreslog at punkt 5 behandles før punkt 4 – godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 3 bestyrelsesmøder, foruden generalforsamling
og årsmøde,  derudover er vi i løbende kontakt via e-mail.

Årets gang startede på Fjelsted Skov Kro, hvor selskabet afholdt sin general-
forsamling.  



Dansk Fuchsia Selskab 

5 

Med udgangen af 2019 havde DFS 306 medlemmer. I forhold til 2018 er der 
tale om en nettonedgang på 30 medlemmer. Der har i løbet af 2019 været en 
tilgang på 16 nye medlemmer.  

Et stort punkt er stadig det vigende medlemstal. Dette er ikke kun noget vi ser 
i DFS, men desværre inden for alle former for foreningsarbejde. Hvordan kan 
vi vende denne udvikling til gavn for os alle? Et faldende medlemsantal giver 
os jo begrænsede muligheder i alt, hvad vi ønsker at foretage os.  

Vores økonomi er som forventet med faldende indtægter og deraf begræns-
ninger i udgifter og tilskud. 

- Gunnar vil præcisere tallene i forbindelse med fremlægningen af regnskabet
under dagsordenens punkt .

Igen blev plantemarkedet en stor succes, hvor alle nød det pragtfulde vejr. 

Karl Aage Møller, holdt herefter et foredrag om sit liv med fuchsiaer. 

På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
således:  

Lars Mygh som formand 
John Ryberg som næstformand og redaktør 
Gunnar Hagedorn som kasserer 
Elly Duus Bloch som sekretær 
Henning Andersen, bibliotek og bogformidling 
Finn G Pedersen, annoncer og tilmeldinger/kontaktperson på hjemmesiden 
Hanne Lauridsen som redaktionssekretær 

Euro Fuchsia mødet i 2019 blev afholdt i Heilbronn. Med udflugt til Wilhelma 
zoo og botanisk have i Stuttgart. Selve mødet blev afholdt på BUGA. Hvor det 
blev besluttet at nedlægge Eurofuchsia på mødet i Paris 2020. Det er blevet 
udskudt til 2021 pga. Covid 19. 

Det er dejligt, når medlemmerne åbner havelågen for andre haveinteresserede 
og dermed er med til at udbrede kendskabet til fuchsiaer rundt om i landet. Vi 
håber, at endnu flere vil åbne deres havelåge. Bestyrelsen kan ikke nå ud at 
besøge alle Åbne Haver, men vil her gerne sige tak for jeres indsats. 
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Årsmødet blev afholdt på Vester Skerninge kro på Sydfyn.  
Endnu engang stor tak til fynboerne for et rigtig flot arrangement, hvor det 
var rigtig flotte haver, der blev fremvist.  

Der var ingen kommentarer og spørgsmål til beretningen – og beretningen 
blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab pr. 31.12 2019 til godkendelse
Gunnar Hagedorn gennemgik regnskabet som trykt i februar-bladet.

Kontingentindtægter 69.250 kr., desuden vare- og annoncesalg, så totalt 72.741 
kr. 
Af udgifterne udgør bladet  45.400 kr., generalforsamling og årsmøde 18.118 
kr. Mødeudgifter og kørselsudgifter/bestyrelse 17.763 kr. Desuden nogle min-
dre udgifter til PR aktiviteter, Eurofuchsia. 
Total udgift 95.431 kr.  
Årets resultat blev et underskud på 22.585 kr. 

Aktiver: 
Hvor de 91.335 kr. er anbragt i Danske Bank, Endvidere bøger, varelager, kon-
tantbeholdning –  
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i alt 101.415 kr. 

Regnskabet  godkendt uden spørgsmål og kommentarer. 

5. Eventuel lukning af selskabet – og bestyrelsens forslag
Som vi ser, falder vores medlemstal og dermed økonomi støt og roligt men
desværre sikkert.
Som en økonomisk ansvarlig bestyrelse, har vi naturligvis drøftet dette. Vi
har fundet, at vi desværre er ved at nå det punkt, antal medlemmer, hvor vo-
res underskud bliver større og større for hvert år der går. Vi kan derfor ikke
længere forsvare at køre foreningen videre uden at foretage nogle grundlæg-
gende ændringer. Da bladet er af absolut vigtighed og skal bevares for at for-
eningen kan bestå, foreslår bestyrelsen at bladet i fremtiden lægges på hjem-
mesiden. Vi har i år lagt de seneste numre på hjemmesiden i et format, hvor
det er muligt at bladre frem og tilbage i bladet. Et format bestyrelsen finder
fungerer fuldt tilfredsstillende.
Som bekendt har vi i de senere år appelleret til lokalklubberne om hjælp til at
få flere af de lokale medlemmer til også at tegne et medlemskab af Dansk
Fuchsia Selskab. Dette desværre uden held,
Med bladet på hjemmesiden kan vi nedsætte kontingentet  til 100 kr. om året.
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Efter formandens oplæg udspandt der sig en positiv debat, hvor hovedsyns-
punktet var, at bladet kunne lægges på hjemmesiden. 
Det blev herefter vedtaget at sætte bladet på hjemmesiden. 

Indkaldelse til generalforsamling - vil også være på hjemmesiden.  
Én spurgte til, om man som en service kunne sende indkaldelsen ud via mail. 
Hertil blev det oplyst, at foreningen kun har mailadresser på 50 % af medlemmerne. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2020

Indtægter sat til 62.000 kr. og indtil nu indkommet 63.220 kr. 
Med annoncer og varesalg – totalt 64.190 kr. 
Bladudgift indtil nu 31.300 kr. og med blad nr. 4 i november - yderligere 
15.000 kr. 
Generalforsamling og årsmøde sat til 9.000 kr. 
Bestyrelsesmøder og kørselsudgifter sat til 17.200 kr. - indtil nu brugt 10.600 
kr. 
Samlet udgift sat til  89.005 kr. p.t. brugt 35.000 kr.  
Medlemstallet er for nuværende 316, heri 8 nye i 2020. 
Forventer et lille overskud, da generalforsamling og årsmøde jo er slået sam-
men. 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2021

Kontingentet er 200 kr. om året. 
Jan Bundgaard Larsen foreslog bibeholdelse af kontingentet, mente ikke med-
lemmerne vil ’falde fra’, da kontingentet er lille i forhold til mange andre for-
eninger.  
Steffen Marcussen foreslog 150 kr. 
Bestyrelsen foreslog 100 kr.  
Begge - som kompensation for det manglende fysiske blad. 
Ved afstemningen stemte 20 for kontingentet på 150 kr. , der således blev 
vedtaget.  

7. Behandling af indkomne forslag jvf. vedtægternes §10

Bestyrelsen foreslår §10 ændres til: Indkaldelse sker på foreningens hjemme-
side under medlemssider – generalforsamling. 
Godkendt. 
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8. Valg af formand i henhold til vedtægternes § 12

På valg: Lars Mygh foreslået og enstemmigt genvalgt. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12

John Ryberg, Elly Duus Bloch og Hanne Lauridsen villig til genvalg – og gen-
valgt. 

10. Valg af 3 suppleanter i henhold til § 12

Peter Deichmann Poulsen, Brædstrup, villig til genvalg –  genvalgt 
Erik Hansen, Odense SØ , villig til genvalg - genvalgt. 
Stig Andersen, Hillerød,  ønsker ikke genvalg  
Poul Erik Larsen, Stege foreslået, og valgt. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Birgit Nielsen, Ringsted, villig til genvalg – genvalgt som revisor. 
Gert Lund, Gilleleje, villig til genvalg –  genvalgt som revisorsuppleant. 

12. Eventuelt
Kia Nielsen spurgte til Eurofuchsia, og Lars oplyste at mange af landenes
fuchsiaforeninger er blevet nedlagt.
Eurofuchsia mangler bestyrelsesmedlemmer, men info’er vil blive udvekslet
via nettet, og de lande der laver blade – vil også fremover udveksle dem.
Peter Deichmann oplyste, at han havde reklameret for åben have i lokalaviser-
ne, og havde haft 70 gæster over 2 dage. Det er afgørende, at man kontakter
lokalaviserne omkring disse arrangementer.
Gunnar Hagedorn havde også tidligere via lokalavis haft 180 gæster over 2
dage.
Jan Bundgaard Larsen påpegede vigtigheden i at spørge ind til gæsternes in-
teresse omkring have/blomster, det kan give medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet, hvorefter Lars takkede dirigenten for god gennemført generalfor-
samling.  

Lars Mygh Elly Duus Bloch Birgit Nielsen 
Formand       Referent        Dirigent 
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STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRSMØDE 2020 
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VIGTIG INFORMATION 

VIGTIGT     VIGTIGT     VIGTIGT     VIGTIGT  VIGTIGT     VIGTIGT 

Vedrørende din e-mail adresse ! 

På generalforsamlingen den 5. september 2020 blev det vedtaget, at bladet 
FUCHSIA fremover ikke længere bliver udsendt fysisk, men lægges på for-

eningens hjemmeside, hvor det vil ligge under: 

Medlemssiderne > Seneste blad. 

Her kan der let bladres frem og tilbage og teksten kan forstørres ligesom den 
selvfølgelig kan skrives ud, hvis du hellere vil læse bladet på papir. 

Det er således sidste gang, vi kan meddele os til dig på papir. 
Al orientering fra foreningen vil fremover være via foreningens hjemmeside 

fuchsia.dk eller via e-mail. 

Det er derfor af afgørende betydning, at vi har registreret din e-mail adresse.  

Vi har tidligere på året udsendt en testmail, for at få afklaret om der er fejl i de 
e-mail adresser, vi har registreret.  

Det gav nogle rettelser, således at vore registreringer nu skulle være korrekte. 

Men har vi din mail-adresse ? 

Vi udsender en ny testmail den 15. november 2020.  
HUSK at kontrollere om du modtager den, for så er alt ok. 

Hvis du derimod ikke modtager testmailen, skal du sende en e-mail 
til adressen:  

mghagedorn@tdcadsl.dk 

Du skal blot anføre dit medlemsnummer – står på bagsiden af bladet - og dit 
navn, så registrere Gunnar din e-mail i vort medlemsregister, og vi kan frem-

over komme i kontakt med dig. 

HUSK fremover at meddele evt. ny e-mail adresse på kasserer@fuchsia.dk  så 
vort kartotek altid er ajour. 

BESTYRELSEN 
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SÅDAN LÆSER DU BLADET PÅ HJEMMESIDEN 

Start med at åbne vores hjemmeside fuchsia.dk 

Når du har skrevet medlemsnr. og password klik på Log in. 
Hvis du sætter flueben ved Remenber Me skal du ikke skrive medlemsnr. og 
password ved næste besøg på siden. 
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Eksempel med sideoversigt. 

Eksempel med visning på hele skærmen. 
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LOKALKLUBBERNES AKTIVITETSKALENDER 

Djursland Fuchsiavenner 

Tilmelding til arrangementer på tlf. 
2261 1194  el. 8632 5543 

Esbjerg og Omegns 
Fuchsiavenner

Mandag 23. november 2020  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 fremstillede jule-
dekorationer udloddes som præmier. 
I bedes selv medbringe en gave til ca. kr. 
30.00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 13. no-
vember 2020.  

Fuchsia Klub Vendsyssel 

Fuchsia Venner Kolding

Himmerlands Fuchsia Venner

Mandag 23. november 2020  kl. 12.30 
Julehygge i Sønderholm sognegård.

Midt- Vest Fuchsiavenner 

Trekantens Fuchsiaklub 

Fyns Fuchsia Venner 

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

Kontaktpersoner: 
John Lindeman 7512 9950 
e-mail: golfvej39@me.com
Finn Christiansen 2174 3991
e-mail: rabek@mail.tele.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: 
Finn Pedersen 6594 2600 
e-mail: he.fi@korup-al.dk
Ole Rasmussen 6594 2908

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

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

Kontaktpersoner: 
Erling Andreasen 2532 7219 
e-mail: annaogerling@c.dk
Erik Lassen 2297 2367
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Mandag 7. december 2020  kl. 18.00  -  
Julebanko. Traditionen tro medbringes én 
pakke pr. husstand til en værdi af mindst 
50.00 kr. Derudover er der julehygge med 
2 stykker smørrebrød og risalamande, 
en 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 15. november 2020  14.00 – 17.00 
Mødested: Gedevasevang, Hestetangsvej 
30, Farum. 
Julehygge med gløgg og æbleskiver. 
Julebanko med mange flotte gevinster. 
Fremlæggelse af årsprogram for 2021. 

Øst- og Sydsjællands Fuchsia- 

Klub 

Alle møder afholdes i Haslev Bibliotek´s 
store mødesal. Indgang fra Rådhusstien. 

Søndag 22. november 2020  kl. 13.00 
Julemøde med spisning og julehygge. 
Klubben byder på smørrebrød, gløgg og 
lotteri. 
Tilmelding nødvendig senest 12. novem-
ber til: 

Mandag 7. december 2020  kl. 18.00 
Odense Kultur og Idrætscenter, Stadions-
vej 50,5200 Odense V. Indgang K. Juleaf-
slutning. Medbring mad og drikke, og en 
lille pakke til ca. 25 kr. 

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. 

 Vestsjællands Fuchsia- og Have Folk 

Alle vores mødeaftener 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. Husstandskontingent:  
100 kr. årligt Kontonr. til klubben:  
Reg. nr. 0537 Kontonr. 0000481904  
Mobile Pay: 15176 

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:  
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
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Ida på tlf. 2929 7223 eller  
mail: ida.mikkelsen@hotmail.dk 

Søndag 14. februar 2021  kl. 14.00 
Generalforsamling ifølge vedtægter. 
Husk gevinster til lotteri. 

Lolland-Falster Fuchsiavenner

Fredag 20. november 2020  kl. 19.00 
Sæsonafslutning med julehygge. 
På Søllested skole, Birkevej 1B 4920 Søl-
lested. 
Husk en pakke til en værdi af 20 – 25 kr. 
Husk at støtte foreningen ved at købe øl, 
vand, kaffe og gløgg. Tilmelding senest 13. 
november til Inge Lise tlf. 5129 7547, af 
hensyn til indkøb.

    Kontaktpersoner: 
    Inge Lise Hansen 5129 7547 

e-mail: inge.lise.hansen47@gmail.com
www.lf-fuchsiavenner.dk

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-mailadresse 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. 

OBS ! 
Grundet corona-pandemien 

er alle arrangementer med forbehold. 
Følg myndighedernes vejledninger. 
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Lørdag den 27. juni kl. 8.00 steg 49 forventningsfulde fuchsiavenner og andre 
haveinteresserede på bussen fra Comfort Tours. Kursen blev sat mod Jylland, 
hvor vi skulle besøge tre haver. 

Første stop var ved ”Den Genfundne Bro”. Her fik vi morgenkaffe og rund-
stykker. Vi havde lavet en aftale med en guide, Jesper Sandgaard, som mødte 
os her og tog os med ned på broen. Her fortalte han om broens fantastiske 
historie. 

Træden Skovhus 

Herfra gik vi en 
meget flot tur 
gennem skoven 
(ca. 1 km.) til Je-
spers have. Og 
her fik vi en ople-
velse. Huset han 
bor i er et 160 år 
gammelt skovlø-
berhus, Træden 
Skovhus, som 
ligger fantastisk 
smukt i en skov-

Fyns Fuchsia Venner på en vellykket haveudflugt 
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krog til Træden Skov. Haven er på 2500 m² og er rigtig hyggeligt indrettet 
uden at være overfyldt.  
Det er især drivhuset og lysthuset der fangede min opmærksomhed.  
De er bygget helt efter Jespers egen idé. Og her er der mange flotte detaljer. 
Der er tænkt over tingene. Her er virkelig inspiration at hente. 
Det er en have vi gerne vil anbefale til andre. 

Haven ved Gudenåen 

Fra Træden Skovhus gik turen videre. Efter 15 minutters kørsel gennem små 
hyggelige byer og et smukt landskab var vi ved næste stop ”Haven ved Gu-
denåen”. Her stod Laila Elmholt og tog imod os og vi fik fortalt historien om 
haven. 
Vi havde vores medbragte mad med, som vi sad og nød, rundt omkring på en 
af havens mange siddepladser i den 4600 m² store have.  
Herefter kunne vi gå så meget rundt i haven, som vi havde lyst til. Og her var 
meget at se på.  
Havens mange bede er bygget op omkring havens store gamle træer, men det 
er først, når man kommer ned for enden af haven, at man møder havens stør-
ste attraktion. Her bugter Gudenåen sig. En fantastisk dejlig have med mange 
små detaljer rundt i bedene.  
Inden vi forlod denne skønne plet, havde Laila lavet kaffe og kage til os. Ka-
gen er der mange, der vil huske længe. 
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Da vi havde fortæret jordbærtærten og nogle fantastiske brownies, gik turen 
videre, stadig gennem et flot landskab, til det sidste havebesøg. Det var hos 
Staudeblomsten ved Harlev.  

Staudeblomsten 
Haven er opbyg-
get af Morten 
Nielsen og Kir-
sten Kragh Jen-
sen ved Kirstens 
barndomshjem. 
Det var Morten 
der tog imod os, 
da Kirsten var 
blevet kaldt på 
arbejde, 
Havens 3000 m² 
er udformet som 
en blomst, hvis 
man ser haven 

lidt fra oven. Havens rum er omgivet af hække og i disse haverum er udplan-
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tet ca. 1100 stauder. Nogle af de mere almin-
delige, men man finder også nogle mere 
sjældne arter. 
 
Vejret var med os. Det var faktisk blevet så 
varmt til sidst, at man lige havde behov for 
at sidde lidt i skyggen, inden man begav sig 
rundt i den sidste have.  
 
Så det blev en meget oplevelsesrig haveud-
flugt med mange indtryk. En stor tak til de 
tre haveejere for at være med til at gøre vo-
res haveudflugt til den oplevelse den var. 
 
 
Tekst:  
Erik Hansen ( Eriks Oase ) 

Adresseliste: 
Træden Skovhus 
Jesper Sandgaard 
Gammelstrupvej 27 
8740 Brædstrup 
2448 0894 
Jesper.sandgaard@gmail.com 
 
Laila Elmholt 
Ryvej 67, Voervadsbro 
8752 Østbirk 
2015 9021 
lailaelmholt@gmail.com  
 
Staudeblomsten v/Morten 
Nielsen 
Tandrupvej 5 
8462 Harlev J 
5240 4195 
mortplant@yahoo.dk  

’Den Genfundne Bro’ 

 
Historien om broen, der var gemt væk i 85 år. 

 
Broen, der nu er en af Horsens Kommunes største turistattraktioner, blev byg-
get hen over Gudenåen til Horsens – Bryrupbanen, der hvor banelinjen kryd-
ser åen i Træden Skov.  
Banen åbnede i 1899 og var en smalsporsbane. Dvs., at sporvidden var 1 me-
ter. Strækningen var 31,4 km. fra Lund til Bryrup. Men banen skulle gå helt til 
Horsens.  
Derfor lejede det private selskab sig ind på en allerede eksisterende jernbane-
strækning fra Horsens til Lund. En strækning på 6,6 km.  
På den 38 km. lange strækning var der ti standsningssteder mellem Horsens 
og Bryrup. Turen tog to timer og et kvarter. Prisen for en returbillet til Bryrup 
var 1 krone og 65 øre. 
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I 1920’erne blev banen hårdt ramt af biltrafikken. Det blev besluttet at forlæn-
ge banen til Silkeborg og i den forbindelse skulle sporbredden laves om til 
samme sporbredde, som man brugte hos statsbanerne. Det betød samtidig, at 
broen over Gudenåen skulle udbygges. Det ville blive ret kostbart, så i stedet 
valgte man en billigere løsning. Gudenåen blev her rørlagt og der skulle byg-
ges en dæmning. Pladerne på broen blev fjernet, og man kunne nu køre tip-
vogne ud på broen og tømme dem for grus. Dette arbejde begyndte i slutnin-
gen af 1925 og siden da har broen været pakket 
ind i grus, indtil man i 2014 begyndte at grave 
den gamle bro fri.  
Broen viste sig at være meget velbevaret.  
Af dens 40 tons jern har kun 200 kilo skulle ud-
skiftes.  
Så i dag står broen som et smukt monument over 
1800-tallets bygningskunst. 
Kildemateriale: Horsens Kommune 

  Wikipedia og egne notater. 

Erik Hansen 

Den Genfundne Bro 
Vestbirkvej 2A 
8740 Brædstrup 
Bruger du GPS’er, så er det vig-
tigt at du skriver Brædstrup. 
Email: 
dengenfundnebro@horsens.dk 
Besøger man stedet og har brug 
for en guide, så har Horsens 
kommunes en guide: 
Jesper Sandgaard 
Træden Skovhus 
Gammelstrupvej 28 
8740 Brædstrup Tlf:2448 0894 
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BOTANISKE FUCHSIAER - 19. DEL 

Sektion Fuchsia - Dependens gruppen 
Henk Hoefakker 

Den fjerde gruppe i sektion Fuchsia er Dependens gruppen, som også omfat-
ter 6 arter: F.canescens, F. cinerea, F. crassistipula, F. dependens, F. hartwegii og F. 
hirtella. 

F. canescens blev fundet i Columbia af Karl Theodor Hartweg. Han sendte
den til George Bentham for at få den kategoriseret, og da viste det sig, at der
var tale om en ny art, som Bentham beskrev i 1845 og gav den navnet cane-
scens (=grå eller hvidhåret) på grund af de fine små grå hår, den dækker den.
Den vokser på fugtige vindblæste steder eller i højtliggende skove i højder på
2800-3350 m, men forekommer sjældent.  Buskene bliver ca. 4 meter høje.
Dens store blade (10x5 cm) er kransstillede som regel med 4 blade ad gangen.
Blomstringen sker fra det øverste bladhjørne eller i klaser fra skudspidserne.
Blomsten er 7 cm lang, blomsterrør og bægerblade er mat orangerøde med
hvidgrønne spidser på bægerbladene. De øreformede kronblade er mørkerø-
de.

F. cinerea blev fundet af Paul
Berry i Andesbjergene langs
grænsen mellem Columbia og
Ecuador. Paul Berry beskrev
denne nye art og navngav den i
1982 efter dens askefarvede
(cinera) fine hår på stængler og
blade. Den er opretvoksende
med en lettere tendens til at

klatre men danner ellers 5 m høje buske. Bladene 
- 5 cm lange og let tandede - er som regel ordnet i
kranse med 4 blade i hver. Kronrøret er lyst oran-
ge, bægerbladene orange med grønne spidser og



Dansk Fuchsia Selskab 

27 

kronbladene er lysende orange/røde. Blomsterne viser sig i bladhjørnerne 
men det ser ud som om der er tale om blomsterklaser i grenspidserne med 
mere end 20 blomster. Det skyldes den helt korte afstand mellem bladkranse-
ne i skudspidserne og dermed også mellem blomsterne, at denne sammen-
pakning kommer til at ligne en klase. Det er en prægtig fuchsia art. 

F. crassistipula var ikke kategoriseret som en art, før Paul Berry i 1979 fandt
den i naturen i det centrale Columbia. Han publicerede den i 
1982 som en art og gav den navn efter de iøjnefaldende tykke 
(=crassi) ekstra småblade (=stipula) på stænglen ved bladstil-
ken. Når man presser 
disse planter under 
tryk til et herbarium, 
skrumper småbladene 
så meget ind, at man 
nemt kan komme til at 
forveksle arten med 
en anden. Planten 

vokser som busk til en højde af 3 m. 
De store blade (16x7 cm) er kransstil-
lede med 3-6 blade i hver krans. 
Bladranden har afrundede små takker. Blomstringen sker i klaser eller klynger 
i skudspidserne. Blomsterrør og bægerblade er lys skarlagenrøde med mørke 
purpurfarvede spidser på bægerbladene. Kronbladene er mørkerøde. Denne 
fuchsia vokser i buskzonen i fugtige skove i 2600-3000 meters højde. 

F. dependens fik navn efter dens hængende (=dependens) blomsterklaser, som
er karakteristiske for arten. William Jackson 
Hooker beskrev planten i 1837 hurtigt efter, 
at William Jameson havde fundet den i 
Ecuador. Der er tale om en opretvoksende/
klatrende art, som kan blive indtil 10 meter 
lang. Bladene sidder som regel i 4-bladede 
kranse og bliver ca. 15 cm lange. Den blom-
strer i skudspidserne i klynger eller i klase-
formede skærme. Blomsten er klart orange-
rød. Dens naturlige voksested er det sydli-

ge Columbia og det centrale Ecuador og hovedsagelig i fugtige regnskove på 
østvendte skråninger i Kordillerne i 2400-3300 meters højde. Af og til finder 
man den også på vestsiden, men også i de mere tørre små dale kan man træffe 
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den, dog i en noget mindre størrelse. 
 
F. hartwegii er navngivet efter Karl 
Theodor Hartweg, en betydnings-
fuld plantesamler fra Horticultural 
Sociedty i London. I tidsrummet 
1830-1840 indsamlede han plante-
materiale i Centralamerika og det 
nordlige Sydamerika. Denne art og 
flere andre værdifulde planter ind-
samlet af Hartweg blev i 1845 be-

skrevet af Georg Bentham. Arten 
er krybende eller klatrende i op til 
4 meters højde. Bladene sidder i 4-
7 bladede kranse. De små blomster 
(3,5 cm) sidder i klaser og er skin-
nende orange. Kronbladene er 
smalle, og fordi støvtrådene har 
samme farve, oplever man bægeret 
som næsten overfyldt, men det er 
alligevel et smukt syn.  

Man har også kendskab til en rød variant. 
 
F. hirtella blev i 1801 opdaget i Columbia af Alexander von Humboldt og Ai-
mé Bonpland. Sammen med Karl Kunth publicerede de denne nye art i 1823. 
Den fik sit navn, fordi den er dækket af korte grove små hår 
(hirtellus=forpjusket, korthåret). Den vokser som en 2-5 m høj busk. Bladene 
sidder i 4-bladede kranse, undertiden dog med 3 eller 5 blade ad gangen. Den 
blomstrer i klaser på skudspidserne af overhængende grene. Blomsterrøret er 
rødligt-rosa, bægerbladene lavendel-rosa. Kronbladene er karminrøde og 
mørkere end bægerbladene. Arten forekommer i den østlige og centrale del af 
Kordillerne i Columbia, hvor den vokser i 2500-3300 meters højde. 
 
Næste gang: Loxensis grupen 
 
Kilde: Fuchsiana 3/2014 Tekst og foto: Henk Hoefakker 
Oversat til tysk af Hans Eggenberger. - Dansk oversættelse ved Else Højbjerg 
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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 

        Se billeder i blad 3 2020 

NB  Porto ved forsendelse tillægges. 

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

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

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

Tlf.: ........................................... Medlemsnr.:……………………………………… 
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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 (se side 2 ) 

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 (se side 2 ) 

MEDLEMMERNES GRATISANNONCER 

Her kunne din annonce være. 

Det er nu muligt at annoncere direkte på forsiden af vores hjemmeside. 

Prisen for en annonce er kr. 50,- pr. måned. 

fuchsia.dk 
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NYTTIGE DATOER 2021 

4. september 2021    Årsmøde

Skal dit billede pryde forsiden af Fuchsia i 2021? 

Indsend et eller flere billeder til redaktionen og deltag i konkurrencen 
om det bedste forsidebillede 2021. 

Vinderen modtager 2 flasker rødvin. 

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

Indsendes senest 1. december 2020 til redaktion@fuchsia.dk 

Vinderbilledet udvælges af bestyrelsen, og vil ved først givne lejlighed få 
overrakt de 2 flasker rødvin. 

FOTOKONKURRENCE 

Vigtigt 

Har vi din mail-adresse ? 

Vi udsender en ny testmail den 15. november 2020.  
HUSK at kontrollere om du modtager den, for så er alt ok. 

Hvis du derimod ikke modtager testmailen, skal du sende en e-mail 
til adressen:  

mghagedorn@tdcadsl.dk 

Du skal blot anføre dit medlemsnummer – det står på bagsiden af bladet - og 
dit navn, så registrerer Gunnar din e-mail i vort medlemsregister, og vi kan 

fremover komme i kontakt med dig. 



Medlemsfordele  
i Dansk Fuchsia Selskab

Du modtager hvert år 4 numre af medlemsblad- 
 et FUCHSIA. 

Du får adgang til alle selskabets medlemssider 
på www.fuchsia.dk

Du kan læse mange artikler om dyrkningen af 
fuchsia i bladet og på hjemmesiden.

Du kan låne fuchsiabøger og DVD’er/CD’er i 
Dansk Fuchsia Selskabs Bibliotek.

Du kan købe fuchsiabøger, fuchsiasmykker og 
- meget meget mere til medlemspriser.

Du får orentering om møder/arrangementer i 
alle landets lokalklubber.

Du kan få kontakt til fuchsiafaddere, der kan 
hjælpe med at løse problemer med dine 

 fuchsia.

Du kan hvert år deltage i generalforsamlinger og  
 årsmøder.

Du får mulighed for at følge med i, hvad der 
sker internationalt gennem Euro-Fuchsia.

Du kan være med til at gøre  
Dansk Fuchsia Selskab endnu bedre.

Slut op om Dansk Fuchsia Selskab
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