
 

 

Veckans växt v. 37 2010 

Syrenhortensia  
(Hydrangea paniculata 'Grandiflora') 

Syrenhortensia är en medelhög buske på 2-3 m med vita till 
svagt rosafärgade blommor som sitter i stora syrenliknande 
klasar. Hortensian kommer ursprungligen från Japan och Kina. 
Den är idag vanlig i odling då den både är lättodlad och en 
mycket dekorativ växt. 

Sorten 'Grandiflora' är en härdig och praktfull buske. Den 
blommar med stora klasar av i huvudsak sterila blommor från 
juli till september. I tidig blomning är blommorna vita, men 
övergår senare till rosa. Växten trivs i väldränerad jord i sol till 
halvskugga. Härdig i zon I-V. 

Hydrangea introducerades i Europa av Philipp Franz Balthasar 
von Siebold (1796 –1866), som fann hortensia när på en av sina 
resor i Japan. Von Siebold reste ut under första delen av 1800-

talet som den första europeen för att undervisa om västerländsk medicin i Japan. Under sina resor 
studerade han också den japanska floran och faunan och samlade in ca 1000 inhemska plantor från 
Japan. Många av dessa växter har sedan blivit välkända trädgårdsväxter i Europa. Fynden samlade 
han i den botaniska trädgården i Leiden där de sedan spreds vidare ut i Europa. 

Exemplel på växter som är namngivna av von Siebold är Acer 
sieboldianum, Clematis florida "sieboldii": Dryopteris 
sieboldii, Hosta sieboldii, Magnolia sieboldii, Malus 
sieboldii,Primula sieboldii, Prunus sieboldii, Sedum 
sieboldii, Tsuga sieboldii och Viburnum sieboldii.  

Hydrangea paniculata beskrevs av von Siebold redan 1829. 
Sorten 'Grandiflora' introducerads något senare och infördes 
troligen till Sverige från Belgien via Danmark 1867. Redan 1870 
finner vi den i kataloger från Alnarps plantskola. Hydrangea 
paniculata 'Grandiflora' är fortfarande en populär växt och finns 
i plantskolornas sortiment ännu idag. 
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