
 

Forsythia x intermedia ’Freja’ E – hybridforsythia ’Freja’ E 

 
Forsythia med riklig blomning i citrongult  

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Forsythia x intermedia ’Freja’ E – hybridforsythia ’Freja’ E 

Härdighet:  Zon 1-3   

Växtsätt: Medelstor styvt upprättväxande buske. Höjd 2-2,5 m. 

Blomning: Rikligt med citrongula blommor med lång blomningstid 

Växtplats:  Sol. Varm, näringsrik, dränerad jord. 

Användning: Fristående eller i grupp. Bra till drivning. 

Övrigt: Tidig, välkänd färgklick 

E-merit:  Rikblommande. Lång blomningstid. 

Ursprung:  Klonurval av Forsythia x intermedia ’Spectabilis’ från Lunds botaniska trädgård.  

                      Inst. f. Trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp. 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Forsythia x intermedia är en korsning mellan de båda kinesiska arterna Forsythia suspensa och F. 

viridissima. Hybriden uppstod första gången 1885 och sedan dess har en lång rad sorter lancerats. 

En av de äldre och mest kända är ’Spectabilis’ som kom från plantskolan Ludwig Späth i Berlin i 

början på seklet. Denna sort har efterhand uppfattats som allt mindre enhetlig. 

 

På femtiotalet insamlades material av forsythia på Alnarp. Bland detta fanns en blomrik klon 

erhållen från Lunds botaniska trädgård under namnet Forsythia x intermedia ’Spectabilis’ från 

Lunds Botaniska Trädgård. Denna klon ingick i ett försök med Forsythia lett av Roland Svensson. 

Eftersom den har en annorlunda blomfärg än ’Spectabilis’ har den av Roland Svensson givits ett 

nytt sortnamn – ’Freja’. 

 

Beskrivning  

Forsythia x intermedia ’Freja’ har ett styvt upprätt växtsätt och blir i odling 2-2,5 meter hög. 

Skotten är brunaktiga. Bladen är delvis helbräddade. Blommorna är citrongula och sitter tätt 

tillsammans. Sorten ’Freja’ är provodlad på 13 försökslokaler från Alnarp i söder till Öjebyn i norr. 

Sorten är enligt försöksresultaten odlingsvärd i zon 1-3. 

 

Växtplats  

Forsythior trivs bäst i en väldränerad, näringsrik jord i ljust läge. I sortimentet finns för närvarande 

ingen annan sort av Forsythia x intermedia med denna blomfärg som är testodlad i försök i Sverige. 

Sortens egenskaper ger den förutsättningar att bli en av huvudsorterna i Forsythiasortimentet. 

 

Användning 

Fristående eller i grupp. Bra till drivning. 

 

Förökning 

Förökning sker på vanligt sätt med sommarsticklingar. 

 

Övrigt 

Tidig, välkänd färgklick 

 

 



Växtbeskrivning/källor 

Rune Bengtsson, Alnarp, SLU 

Publicerad i Gröna Fakta B12/1993, Växter för framtiden II. Movium/SLU. 
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