
 

 

Veckans växt v. 38 2008 

Rysk kornell (Cornus alba) 
Kornell (Cornus alba) är en ca 3 m hög, härdig buske, som får gulvita 
blommor i flocklika knippen under juni-juli. Den har motsatta blad 
som är ganska långsträckta och långspetsade, med 5-7 par nerver. 
Frukten är en bärlik stenfrukt, vit eller ljusblå. Barken på unga kvistar 
är oftast rödaktig. Kornell skiljs lättast från den inhemska arten 
skogskornell (Cornus sanguinea) genom att den sistnämnda har 
bredare, mer elliptiska blad och bara 4-5 bladnerver. 
Skogskornellens blommor är vita och frukten blåsvart. 

I Sverige odlas ett antal namnsorter hörande till två arter eller 
underarter av Kornell (Cornus alba): 

• Rysk kornell ( Cornus alba ellerCornus alba ssp. alba) har 
grenar som inte är rotslående, och ofta ganska små blad med rund 
bladbas. Den kommer från Asien och introducerades i Europa 1741. I 
gamla plantskolekataloger kallas den ofta Cornus tatarica. Arten 
skall klara sig bra upp till zon 6.  

•  
• Videkornell (Cornus stolonifera ellerCornus 

alba ssp. stolonifera) skjuter rotskott och har rotslående grenar. 
Dess blad är ganska stora med killik bas. Där den trivs bildar den lätt 
täta bestånd, och den återfinns inte sällan förvildad. Videkornell 
kommer från Nordamerika och introducerades till Europa redan på 
1600-talet. Arten klarar sig allmänt upp till zon 5. 

Kornellen var som mest populär i svenska trädgårdar vid 1900-talets 
början. På 1860-talet erbjöd Alnarps trädgårdar fyra Cornus-arter till 
försäljning. Antalet erbjudna sorter ökade därefter stadigt för att nå 
sin topp under under 1900-talets första årtionde, då antalet poster 
under släktet Cornus i Alnarps trädgårdars kataloger var hela 32. 
Därefter sjönk antalet igen. På Träd- och buskuppropets 
hemsida kan du läsa mer om olika Cornus-sorter som funnits i 
svenska plantskolekataloger från 1860-1940. Läs mer > 

POM söker efter olika arter och sorter av Cornus som odlats i 
svenska trädgårdar sedan före 1945. Känner du till någon sådan? 
Tveka i så fall inte att ta kontakt med Träd- och buskuppropet! 

 

 

http://www.pom.info/tradobusk/intressanta/kornell.htm
http://www.pom.info/tradobusk/tradobusk.htm


För den som vill läsa mer om släktet Cornusrekommenderas boken: "Dogwoods: The Genus Cornus" 
av Paul Cappiello och Don Shadow, publicerad av Timber Press, 2005. 
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