
 

Sorbus LEGEND® E (’Erik’PBR) – prydnadsrönn LEGEND® E 
- förbättring jämfört  med Sorbus ’Dodong’  avseende härdighet och kronbyggnad 

 

 

KORTFATTAD VÄXTBESKRIVNING 

Härdighet:  Zon 1-5(6)  

Växtsätt:     Medelstort träd med grov grenbyggnad, höjd 8-10 m. 

Genomgående stam med tydliga sidogrenar. Exotiskt grönt bladverk och 

gulvita blommor i stora klasar.  

 Runda orangeröda rönnbär. Starka höstfärger i gult/orange/rött.  

Växtplats:  Anspråkslös. Bäst i ljusa lägen.   

Användning: Passar som park- och solitärträd samt som flerstammigt träd.  

Övrigt:  Härdigare än ’Dodong’ p g a senare (8-10 dagar) knoppsprickning. Bör 

liksom denna skyddas från gnagare.  

E-merit:       Sort med bättre härdighet och kronuppbyggnad jämfört med ’Dodong’  

Ursprung:  Från fröinsamling på Ullungöarna av Tor Nitzelius under Nordiskt Arborets-

udvalgs expedition till Sydkorea 1976. Utvald av Tomas Lagerström, 

SLU/Ultuna.  

E-status:  E2  

Komplett namn: Sorbus LEGEND® E (’Erik’PBR) – prydnadsrönn LEGEND® E 

 

Sortskyddad – får ej förökas utan tillstånd.  

 

 

UTFÖRLIGARE VÄXTBESKRIVNING 

 

Bakgrund 

Under Nordiskt Arboretudvalgs expeditioner till Syd-Korea och Japan 1976 deltog Tor G. 

Nitzelius, som på Ullungöarna på den sydkoreanska sydostkusten gjorde de fynd av 

rönnar, som senare visade sig vara både vackra, friska och mycket härdiga. Ur det 

frömaterial som odlades på Alnarp inom ramen för P80-projektet, valdes tidigt klonen 

som fick namnet ’Dodong’. Ur samma fröparti kommer ursprunget till sorten som nu fått 

namnet LEGEND.  

 

1979 gav Nitzelius ursprungsplantan till Tomas Lagerström, Ultuna, som haft denna 

under observation under många år och noterat dess fina kvaliteter. Den har jämförts 

med ’Dodong’ och andra kloner av ullungrönn. 

 

Beskrivning 

LEGEND är ett mycket friskt och härdigt träd, som aldrig har fått några klimatskador under 

de senaste 30 åren. Knoppsprickningen inträffar ca 8-10 dagar senare än ´Dodong´ på 

våren och undgår därmed lättare vårfroster. Härdighet zon 1-5(6). 

 

Blomning, fruktsättning och höstfärgning är lika magnifik och spektakulär som hos 

’Dodong’. Höstfärgen kommer något tidigare än för ’Dodong’ p g a tidigare invintring. 

Moderträdet uppvisar en mycket god växtkraft och har hunnit bli cirka 10 m högt. 

 

Sorten har en betydligt bättre kronbyggnad än ´Dodong’ med ett tydligt dominant 

huvudskott och utåtriktade sidogrenar, i motsats till ´Dodong´ som istället hade ett 

knippe av till synes likvärdiga toppskott som kräver mycket beskärningsinsatser. 

 

Namnsättning, royalty 

Sorten har fått handelsnamnet LEGEND (innehar varumärkesskydd) som anknyter till Tor 

G. Nitzelius position som framstående trädspecialist. Växtförädlarrätt inom EU har 

erhållits för sortnamnet ’Erik’. 

Sorten är belagd med royalty. Förökning får ej ske utan sortägarens tillstånd (E-planta 

ek. för.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provodling i plantskola: LEGEND tv, ’Dodong’ th 

 

 


