
Clematis (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 
 

Tidigare namn: C. alpina – alpklematis, gamla namnet ligger delvis kvar i beskrivningarna.  

 

Växtbeskrivningar av Tomas Lagerström 

Publicerad i Gröna Fakta 4/1998, Växter för framtiden III. Movium/SLU. 

 

 

Robusta, odlingssäkra, färgstarka vårblommande klätterväxter 

 
 Härkomst 
Alpklematis växer vild i Alperna från sydöstra Frankrike till Österrike samt i Apenninerna, 

Karpaterna och i bergsområden i norra Balkan. 

 

Sibirisk klematis är en underart till alpklematis som förekommer vildväxande i östra 

Sibirien och Manchuriet samt på några extrema västliga utposter i Norge och i Finland. 

 

Förädlingsarbetet inom den sektion av klematis som alpklematis ingår i, startade först vid 

mitten av 1900-talet. En mycket stor insats inom detta fält har utförts av den svenske 

klematisexperten Magnus Johnson, vars arbete bl a resulterat i flera sorter som ingår i E-

systemet. 

 

 Beskrivning 
Dessa klematissorter är starkväxande, robusta klätterväxter, vilka kan odlas i större 

delen av landet, härdiga till zon 7(8) en mindre sortskillnad föreligger. Bladverket är 

friskt grönt. Bladet är ett dubbelt parbladigt sammansatt blad. Skaften, som håller ihop 

de små grovt sågade bladskivorna, är samtidigt växtens klätterorgan, vilka kan viras runt 

olika typer av klenare stöd. 

 

Det man uppfattar som kronblad på klematisblomman är egentligen färgade 

sammanvuxna foder- och blomblad, som i facklitteraturen benämns för tepaler. Inom 

denna sektion av klematis förekommer också en inre krans av smala, på olika sätt 

färgade blad, egentligen omvandlade ståndare, som påtagligt bidrar till blommans 

utseende och prydnadseffekt. De benämns petaloida staminoder. 

 

Atragene-klematis  ’Blue Tapers’ E (fd ’Cyanea’) har mörkblå tepaler. 

 

Atragene-klematis ’Violet Purple’ E har mer utbredd blomma med rödvioletta tepaler 

samt vit och rödvioletta petaloida staminoder. 

 

Atragene-klematis ’Riga’ E (fd sibirisk klematis) har relativt stora vita till gulvita blommor 

och är den första som kommer i blom av de uppräknade sorterna. I Uppsala svarar det 

tidsmässigt mot slutet av april till början av maj. Bladverket är relativt ljusgrönt och 

avviker från de andra i detta avseende. 

 

Atragene-klematis ’Tage Lundell’ E är egentligen en hybrid mellan alpklematis och en 

ostasiatisk närstående art, C. ochotensis. ’Tage Lundell’ har mörkt blåvioletta elegant 

klockformade blommor och blommar samtidigt som de två förstnämnda, vanligen med 

start i början av maj. Den har mörkare grönska än övriga samt riktigt sobert mörk 

violetta blom- och bladskaft.  

 

Samtliga sorter får trevliga silverhåriga fröställningar på eftersommaren. 

 

 

 

 



 Ståndort/Användning 
 

Alpklematis och sibirisk klematis har små krav på markförhållanden så länge som det inte 

är torrt eller vått. Ordinär trädgårdsjord fungerar alldeles utmärkt. De växer och 

blommar bra även i skuggiga lägen. I soliga lägen blommar de över alltför snabbt. 

Dessa klematis skall planteras med rothalsen i markytan, i motsats till italiensk klematis. 

 

Alpklematis kan beskäras direkt efter blomning för att inte bli alltför vida. 

 

Som klätterväxter i pergolor och spaljéer är de särskilt tilltalande med sin tidiga 

blomning. 

 

Ett trevligt inslag kan vara att låta enstaka plantor klättra i halvöppna mindre träd t.ex. 

prydnadsaplar, rönnar eller hagtorn, där det erbjuds rika möjligheter att matcha trädens 

blomning. 

 

Man bör undvika att ha dem klättrande i mindre eller medelstora buskar eftersom de är 

starkväxande och har en tät grönska som lätt skuggar ner busken. 

 

Dessa klematis kan också på traditionellt vis användas som väggbeklädnader men även 

som marktäckare och hängande över murkrön eller sprängschakt. 

 

 Sortegenskaper 

Detta E-material har sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantskola för klematis i 

Södertälje och bygger på dennes förädlingsarbete samt förädling utförd av den sedan 

länge framlidne trädgårdsamatören Tage Lundell i Helsingborg (sorten ’Tage Lundell’, 

som namnsatts av Magnus Johnson). 

 

Alpklematis förökas med örtartade sticklingar efter blomning då den vegetativa tillväxten 

har kommit igång ordentligt.  

 

Sedan klematissatsningen genomfördes inom E-systemets ram i början av 90-talet har 

den huvudsakliga sticklings- och småplantproduktionen utförts vid Elitplant-stationen på 

Balsgård. 
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