Syren är sommar!
Syrenen, med sin härliga doft och vackra
blomklasar är för evigt förknippad med
barndomens sommarlov och saftkalas i
bersån hos mormor.
Var man än bor kan man hitta en syren
som passar, det finns en sort för alla.
Text: ULRIKA PALMCRANTZ Foto: Inger palmstIErna,
blomsterfrämjandet, Ina agency, zulubox

När syrenerna blommar, då
är sommaren äntligen här!
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Syrener får rikligt med
blomklasar. Man kan
verkligen frossa i
väldoftande blommor.

Kanske vackrast av
dem alla, syren
’Beauty of Moscow’.
’Tinkerbell’ är liten
och doftande.

Ungersk syren,
’Oden’, en tuffing.

E

n riktig nostalgiväxt är den, syrenen. Man förknippar den med den
härliga tiden runt månadsskiftet
maj – juni, i skolavslutningarnas tid när
grönskan fullkomligen exploderar. Det är
då de flesta slår ut, men vissa sorter blommar lite senare, som till exempel
ligustersyren.
Det finns mängder av olika sorter –

Några fina sorter
Kraftigväxande
Bondsyren Syringa vulgaris ’Primrose’. De
flesta bondsyrener har rosa, lila eller vita
blommor, men ’Primrose’ har ljusgula knoppar
som blir gräddfärgade när blomman slår ut.
Blir minst 3 meter hög. Zon 4.
Bondsyren Syringa vulgaris ’Beauty of Moscow’ (ursprungligen ’Krasavitsa Moskvy’). Anses vara en av de allra vackraste syrenerna.
Blomknopparna är varmt rosa och slår ut till
dubbla vita blommor med rosa lyster och en
fantastisk doft. Blir 2 – 3 meter hög. Zon 6.
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stora, små, lila, vita, rosa, dubbla och enkla.
Oavsett om man har en stor eller en liten
trädgård, om man bor i norr eller söder, så
finns det en sort som passar. Det är bara att
hitta sin egen favorit.
Syrenen är en tålig och härdig buske som
klarar att växa i stort sett i hela Sverige. Flera arter passar också bra att odla i kruka på
balkongen, exempelvis dvärgsyren. l

För den mindre trädgården
Dvärgsyren Syringa meyeri ’Palibin’. En riktig
liten pärla. ’Palibin’ är tätväxande och blir
bara cirka 1,5 meter hög, vilket gör att den
passar bra i kruka. Otroligt blomrik, klasarna
nästan dränker grenarna när de slår ut, och
doften är om möjligt ännu härligare än
bondsyrenens. Dessutom börjar ’Palibin’
blomma redan i unga år. Zon 4.
Syringa ’Tinkerbelle’ (hybrid). Blir max 1,5 meter och har ett upprätt växtsätt. Blommorna
doftar intensivt och sitter samlade i smala
klasar. ’Tinkerbelle’ kan uppfattas som två-

Koreansk syren växer
vilt på hög höjd i Korea,
och har bra härdighet.

färgad. Knopparna är först vinröda, och därefter går blomningen i rosa. Går också bra att
odla i kruka. Zon 4.
Extra härdiga
Koreansk syren Syringa wolfii. En buske som
hittades i början av 1900-talet i Korea och
Manchuriet. Den får väldoftande ljusrosa
blommor i upprätta blomställningar och blir
upp till 4 – 5 meter hög. Zon 6.
Ungersk syren Syringa josikaea ’Oden’ E. En
riktig tuffing som även den klarar sig långt
upp i norr. Eftersom den växer så långsamt

Dvärgsyren,
’Palibin’ är liten
och nätt.

Bondsyren,
’Primrose’ är vackert
gräddfärgad.

Hybriden ’Mme Lemoine’ har
dubbla, snövita blommor.

Så lyckas du
med syren

Japansk ligustersyren,
’Enskede’ blommar senare
än de flesta andra sorter.

är den bara runt 1,5 meter hög efter tio år.
Den har intensivt blåvioletta blommor, mörklila blomstjälkar och mörkgröna, glänsande
blad. Är vacker både som solitär och i en låg
friväxande häck. Zon 6.
Med lång blomningstid
Japansk ligustersyren Syringa reticulata
fk ’Enskede’ E (se förklaring om förkortningarna här intill). Gulvita, skira blomklasar som
liknar vanlig syren men ser lite luddigare ut
och är honungsdoftande. Blommar senare
än de flesta andra syrener, sent i juni och in i
juli. Blir runt 4 – 7 meter hög. Zon 5.

Hängsyrenens vackert
rödrosa blommor.

Syrener med dubbla blommor
Den franska hybriden ’Mme Lemoine’ är
dubbelblommande med tunga, snövita
och doftande blomklasar. Passar perfekt
som snittblomma. Trivs i kalkrik och inte
för tung jord och blir cirka 3 meter. Zon 4.
Syrener med hängblommor
Hängsyrenen Syringa reflexa, blommar
vackert med hängande, rödrosa blommor. De utslagna blommorna är ljusare
än knopparna, så klasen ser tvåfärgad
ut. Vacker som häck, kan bli upp till 4 – 5
meter hög. Zon 7.

Syrener trivs bäst i sol, men även halvskugga går bra. Är det för mycket skugga blir
det sämre med blomningen.
Jorden ska helst vara näringsrik, något
lerig och kalkrik. Gödsla gärna med ett lager
kompost varje vår. Mylla ner det i det översta
jordlagret.
Syren, och då framförallt bondsyren, sprider sig med rotskott. Märker man att den
sprider sig mycket kan man få hålla efter den
om man inte vill ha fler buskar. Vill man föröka syren, kan man gräva upp ett rotskott (en
bit av roten), och sätta där
man vill ha den. Det
kan ta lite tid innan
den tar fart på
E, som i E-planta. En
ett nytt ställe,
kvalitetsmärkning för växter
innan rötterna
anpassade till svenskt klimat.
vuxit till sig.
E-plantor är provodlade och producerade i Sverige. eplanta.se
Fk. Frökälla, betyder att
en växt har en bestämd
frökälla som ger arttypisk
avkomma.
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