
 

Syringa josikaea ’Oden’ E – ungersk syren ’Oden’ E 
gf 

Medelstor buske med mörkgrönt friskt bladverk och mörkvioletta blommor 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Syringa josikaea ’Oden’ E – ungersk syren ’Oden’ E 

Härdighet:  Zon 1-6(7)  

Växtsätt:  Medelstor buske med knubbigt växtsätt.  

                      Långsamväxande, höjd efter 10 år ca 1,5 m, sluthöjd ca 3 m. 

Blomning:  Mörkvioletta blommor i juni, senare än vanlig syren 

Blad/grenar:  Mörkt glänsande gröna blad 

Växtplats:  Sol-halvskugga 

Användning: Häck-/landskapsväxt, solitär 

Övrigt: Tål vind och stadsklimat 

E-merit:  Mörkgrönt bladverk med glänsande blad. Frisk. 

Ursprung:  Klon selekterad av Rögle Plantskola ur material från Odensala, Östersund. 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Rögle Plantskola köpte på mitten av 70-talet plantor av Syringa josikaea ‘Odensala’ ifrån 

Hushållningssällskapet i Östersund. Plantorna var avsedda för att användas som moderplantor till 

produktionen och de planterades som en häck i plantskolan. 

 

Efter några år noterades ett avvikande utseende hos en del plantor. Det rörde sig om skillnad i 

höjdtillväxt, bladfärg och bladstorlek. De lågväxande plantorna grävdes upp och planterades igen i 

en separat häck. 

 

Den lågväxande typen (numera ’Oden’) såldes först med beteckningen ‘Odensala’ klon 1. Den 

högväxande typen såldes med beteckningen ‘Odensala’ klon 2. 

 

Inför E-märkning av den lågväxande klonen ’Oden’ gjordes nedanstående jämförelse: 

 

 ‘Oden’ (‘Odensala’ klon 1) ‘Odensala’ klon 2 

Bladverk Mörkgröna, friskt glänsande blad Mattgröna blad, större blad än ‘Oden’ 

Blomma Blomklase violett i knopp-stadiet, övergår i 

ljusare nyans under blomning. Tätare 

blomklase än ‘Odensala’ klon 2 

Samma knoppfärg, men övergår vid 

blomning i en mer rosa nyans 

Årsskott Gröna årskott Mer rödaktiga årsskott 

Växtsätt Växer långsammare än ‘Oden-sala’ klon 2 

och får ett mer knubbigt växtsätt. Höjd efter 

10 år 1,5 m. Sluthöjd ca 3 m. 

Kraftigväxande. Höjd ca 3-5 m. 

Härdighet Zon 1-6(7) Zon 1-7 

 

 

Växtbeskrivning  

En långsamväxande, knubbig syren med friskt, glänsande mörkgrönt bladverk. Blommar med 

mörkvioletta upprätta blomklasar med mild doft i juni, lite senare än vanlig syren.  

Växtplats  

Trivs i sol-halvskugga i näringsrik jord. Härdig och vindtålig, tål stadsklimat. 

 

 

 



Användning 

Fin att plantera fristående, som berså, häck, i grupp eller som landskapsväxt.  

 

Förökning 

Förökas med sticklingar.  

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat sorten ’Oden’ enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Övrigt 

Växer på egen rot vilket gör att vildskott undviks. 

 

Källa 

Rögle Plantskola 

Sammanställning av Gunnel Holm, E-planta ek. förening. 1997.  

 

 

 

 


