
Hedera helix GRAFIK® E (’Edvin’PBR) – murgröna GRAFIK® E  

 
Småbladig (4-4,5 cm breda) med tydlig vitaktig nervatur.  

 
GRAFIK är en mycket härdig, småbladig murgröna med bra marktäckande egenskaper. De 

mörkt gröna bladen har tydlig vitaktig nervatur. Bladen har breda korta flikar. Bladen på 

de senaste årsskotten är 4-4,5 cm breda och 3,5 cm långa. Bladskaftet är vinrött och ca 

5 cm långt. Bladbasen är grunt hjärtlik till tvär. Skott och bladverk bildar en tät matta, 

tack vare riktligt med skott och att bladen har relativt korta skaft med bladskivorna 

tydligt horisontellt orienterade. Skotten är lättrotade vid markkontakt.  

 

Denna klon kommer från en kyrka i Visby och är en av de kloner som överlevde 

krigsvintrarna utan skador. 

 

Meritvärde hos denna klon är mycket bra klimatanpassning och härdighet, mycket bra 

marktäckande egenskaper samt är sund och frisk. Härdigheten bedöms till zon 4. 

 
 
 

Hedera helix Hymn® E (’Edvard’PBR) – murgröna Hymn® E 
 

Något större blad (5,5-6 cm) med mindre tydlig nervatur.  

 
HYMN är en mycket härdig klon med medelstora blad och mycket bra marktäckning. 

Bladverket upplevs inte som lika mörkt grönt som GRAFIK och har inte heller så tydligt 

vitaktig nervatur som denna. Bladen är 5,5-6 cm breda och 4,5 cm långa med bladskaft 

som är ca 5-8 cm långa, matt vinröda. Bladbasen är hjärtlig. 

 

Denna klon kommer från ett reservat på en ö i Bohuslän. 

 

Meritvärdet hos denna klon är att den har uppvisat mycket bra klimatanpassning och 

härdighet, har mycket bra marktäckande egenskaper samt är sund och frisk. Härdigheten 

bedöms till zon 4. 

 
 

Hedera helix Huldra® E (’Eskil’PBR) – murgröna Huldra® E  

 
Relativt stora blad (7-9 cm) med nedtonad nervatur 

 

HULDRA är en, i jämförelse med ovanstående kloner, storbladig och en mycket härdig 

murgröna med bra marktäckande egenskaper. I jämförelse med europeisk murgröna i 

allmänhet får den nog betraktas som en typ med normalstora blad. Bladen är friskt gröna 

med endast svagt vitaktig nervatur som är tydligt nedtonad och inte så framträdande 

som på de två övriga utvalda klonerna GRAFIK och HYMN. Bladen mäter 7-9 cm i bredd och 

5,5-6 cm i längd med ett matt vinrött bladskaft på ca 7-11 cm. Bladbasen är grunt 

hjärtlik till tvär.  

 

Denna klon kommer från en ruin i Visby. 

 

Meritvärdet hos denna klon är att den har uppvisat mycket bra klimatanpassning och 

härdighet, har mycket bra marktäckande egenskaper samt är sund och frisk. Härdigheten 

bedöms till zon 4. 

 


