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I 15 år stod han ved roret i Deutschen Fuchsien-Gesellschaft, først som næstformand og fra 1989 til 

2000 som formand. Hans engagerede indsats har ikke blot udviklet selskabet men har også synlig-

gjort DFG i international sammenhæng. Den, som har været tæt på ham og kendt ham længe, værd-

sætter ham som en fintfølende, taktfuld, ivrig fuchsiadyrker og som en god ven. 

 

I begyndelsen var der kun tale om lysten til at eksperimentere og kærligheden til fuchsia, og han hav-

de altid mod og beslutsomhed til at prøve noget nyt. I dag hører adskillige af hans krydsninger allere-

de til standardsortimentet hos erhvervsgartnerne, og rigtig mange af hans sorter står på fuchsiaken-

dernes ønskeseddel. Hans navn står for viden om dyrkning og om fuchsia i almindelighed.  

”Han bragte og bringer stadig ting og mennesker og omtanke for andre i bevægelse. Og kun hvor der 

er bevægelse, er der liv” (Et citat fra: H. Breuckmann) 

 

KARL STRÜMPER 

Født 27.3.1929 i Geismar ved Göttingen, hvor han gik i den stedlige folkeskole fra 1935 til 1943. - 

Efter at have stået i lære som mekaniker i de tyske statsbaners reparationsværksted fra 1943 til 1946, 

fortsatte han med at arbejde der indtil 1956. Derefter blev han lokomotivfører i Deutschen Bundes-

bahn indtil 1981. Og efter 38 anstrengende arbejdsår gik han på pension som 52-årig. Som noget helt 

usædvanligt for en lokomotivfører hengav han sig nu til en ny lidenskab: at samle på fuchsia, anspo-

ret af et besøg i den store fuchsiasamling i Botanisk Have i Bremen. 

 

Det blev ikke kun til en samlerglæde. Allerede i 1984 fremkom de første nye krydsninger fra hans 

hånd ’Niedersachsen’ og ’Leonhart von Fuchs’. Den førstnævnte fik stor betydning for erhvervs-

gartnerierne på grund af tidlig og rig blomstring. 

 

Derefter udviklede tingene sig hurtigt. I 1988 beretter de to førende fagblade ”Deutscher Gartenbau” 

og ”Gärtnebörse-Gartenwelt” om en nyhedstest i Hannover  med 13 Strümper-sorter, og i 

"Biografischen Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung", bind 3 kan man læse følgende: 

 

”Med en usædvanlig praktisk og æstetisk sans forfølger Strümper sit mål: at berige erhvervsgartneri-

ernes fuchsiasortiment. Allerede i 1984 nåede han en milepæl med sine første krydsninger, som hur-

tigt vandt stor popularitet. I de følgende 20 år (indtil 2004) fremkom der 250 sorter, næsten alle sta-

dig efterspurgt i havecentrer, hvor de betragtes som favoritsorter”. 

 

Krydsningerne er blevet dyrket og udvalgt i Strümpers private have (ca. 2000 m2) i Geismar, hvor der 

i sommeren 2004 blomstrede 400 forskelligartede sorter, deriblandt ca. 160 frøplanter fra tidligere år. 

Overvintring og den første test sker i samarbejde med professionelle gartnerivirksomheder, især med 

Gärtnerei Breuckmann i Plettenberg/Sauerland.  

(Verf. G. Röbbelen, Göttingen) 



 

Priser og udmærkelser (i uddrag): 

1989 Bundesgartenschau Frankfurt: Karl Strümper tildeles 5 guld-, 5 sølv- og 9     bronzemedaljer 

         samt byen Frankfurts hæderspris for det vellykkede kryds- ningsarbejde. 

1991 Buga Dortmund: 4 bronzemedaljer for yderligere krydsninger 

1999 Buga Magdeburg: 1 Stor guldmedalje, 7 guld-, 13 sølv-, 7 bronzemedaljer     samt hæderspris 

          fra Magdeburgs overborgmester for fremragende præstation. 

          Fuchsiadåb af den nye krydsning 'Dagmar Hase' (ved navngiveren) 

2001 Buga Potsdam: Fuchsiadåb af den nye krydsning 'Potztupimi' (ved overborg-          mester Ma

          thias Platzek) og af sorten 'Johanna Rosenbach' 

2003 Internationale Gartenbauausstellung Rostock: 

          1 Stor guldmedalje for et stort antal nye krydsninger, desuden 1 guld-, 

          11 sølv- og 4 bronzemedaljer.  

          Fuchsiadåb af de nye krydsninger 'Gerhard Fiedler' og 'Klabautermann'. 

2005 I anledning af 950 års jubilæet giver bydelen Geismar i Göttingen navn til en  nye sort, som dø

          bes 'Geismaria' (stedets oprindelige navn). 

 

Hertil kommer såvel en række andre hædersbevisninger som en mængde navne på alle hans øvrige 

krydsninger. Et blik i sortslister eller på internettet viser tydeligt Karl Strümpers store indsats. 

  


