
Clematis (Atragene-Gruppen) ‘Love Child’ E  

– atragene-klematis ‘Love Child’ E 
 

Tidigare namn: Clematis chiisanensis - pagodklematis ’Love Child’.  

Beskrivningen är ej omarbetad efter namnändringen. 

 

 

Annorlunda klematis, mer klängande och krypande än klättrande, 

med doftande limegula blommor under sommaren.  
 

Härkomst  
Pagodklematis växer vild i södra Syd-Koreas bergstrakter, särskilt på ön Cheju och 

berget Halla, varifrån denna klon härstammar.  

 

Beskrivning  
Arten tillhör samma sektion som alpklematis i släktet Clematis. Där intar den en 

särställning genom att blomma på sommaren istället för på våren och mer krypa och 

klänga än att aktivt klättra. Därför kommer den inte att bli lika högvuxen som de mer 

aktiva klättrarna bland klematis. En annan skillnad är att blommorna har en behaglig 

doft.  

 

Årsskotten har en distinkt mörkviolett färg som kontrasterar fint mot de eleganta 

pagodformade, limegula blommarna med violetta prickar (stänk). Blommorna har tjocka 

kölformade blomblad (tepaler). Trots att blomningen infaller under den varma sommaren 

är blomningstiden längre än den hos alpklematis. Vidare återblommar den en del under 

eftersommaren/hösten. Bladen, vilka kommer någon vecka senare än alpklematis, är 

större och grövre och har mer rundade flikar. Bladen är mörkt gröna med ljusare lite 

silvrig undersida. Bladskaften är också sobert mörkvioletta.  

 

Fruktställningarna påminner starkt om alpklematis men är lite grövre. Liksom andra 

arter/sorter inom sektionen höstfärgar pagodklematis i mjuka ljusa pastellfärger.  

 

Ståndort/Användning  
Pagodklematis växer bra i både sol och halvskugga. Den föredrar frisk jord men är i 

övrigt anspråkslös. Den kan användas till spaljéer, hänga över murkrön, täcka stenytor 

som sprängsten, hällar och dylikt, eller växa som marktäckare i buskage, där den genom 

sitt växtsätt också kommer att klänga i grenverket.  

 

Sortegenskaper  
Pagodklematis är härdig i zon 1-4. Klonen har valts ut bland det material som jag 

samlade in 1976, när jag deltog som svensk representant i Nordisk Arboretkommittés 

insamlingsresa till Syd-Korea. Det utmärkande draget hos denna klon är större, mer 

öppna elegant pagodformade blommor.  
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