
 

Clematis (Atragene-Gruppen) KAJSA
®  E (’BCL 1239’PBR) 

– atragene-klematis KAJSA
® E 

gf 

Lågväxande småblommig sort av klematis med mycket riklig blomning 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) KAJSA
®  E (’BCL 1239’PBR) 

                      – atragene-klematis KAJSA
® E 

Härdighet:  Zon 1-4(5)   

Växtsätt:  Växer kompakt och hängande 

Blomning:  Riklig vårblomning med dubbla, klockformade blommor som är intensivt violettröda 

                      och har en stark parfymdoft. Återblommar på årsskotten. Vackra fröställningar.   

Växtplats:  Halvskugga-skugga 

Användning: Ny typ av atragene-klematis. Lämpar sig mycket väl både för odling i amplar och  

                      som marktäckare. Klipp gärna ner efter blomning för återkommande blomning. 

Övrigt: Planteras med rothalsen i markytan.  

                      Innehar växtförädlarrätt, får ej förökas utan tillstånd. 

E-merit:  Mycket rikblommande, svagt doftande och kompakt atragene-klematis som  

                      återblommar på årsskotten. Härdig. 

Ursprung:  Framtagen vid SLU på Balsgård i samarbete med E-planta ek. förening 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

År 2001 startade ett växtförädlingsprojekt i samarbete mellan SLU Balsgård, E-planta ek. förening 

och enskilda klematisproducerande plantskolor (Högaböke Trädgård, Splendor Plant AB, Ranviks 

Trädgård och Löta Trädskolor AB). Syftet med samarbetet var att utifrån Magnus Johnsons 

sortsamling, som då bevarades på Balsgård, utveckla nya sorter av klematis för att primärt fylla 

luckor i befintligt sortiment. Inom atragene-gruppen av klematis sågs ett särskilt behov av att 

försöka ta fram mer kompakta och rikligt blommande sorter, gärna återblommande och om möjligt 

doftande för odling i kruka. 

 

Sorten KAJSA är en ren atragene-klematis. Fröplanta från fri pollinering av ’Pink Perfume’ som 

selekterats av Kimmo Rumpunen, Balsgård. 

 

Beskrivning  

KAJSA utgör en ny typ av atragene-klematis som växer kompakt och hängande. Den är ett 

komplement till TUVA och TINDRA som har liknande växtsätt.  

 

Sorten har en mycket riklig vårblomning med dubbla, klockformade blommor, ca 8 cm. Blommorna 

är intensivt violettröda och har en fin parfymdoft. Återblommar kontinuerligt på årsskotten.  

    

Planteras med rothalsen i markytan och då kan långa rankor toppas in. Vid odling i kruka/ampel så 

kan rankorna klippas in inför vintern och krukan grävas ner. Planteras om i större kruka på våren.  

 

Växtplats  

Halvskugga-skugga 

 

Användning 

Det kompakta växtsättet gör att sorten lämpar sig mycket väl både för odling i amplar, vid låga 

spaljéer och som blommande marktäckare i stenpartier. 

 

 



Förökning 

Vegetativ förökning med sticklingar. Eftersom sorten är mycket blomvillig kan det i odling vara 

svårt att få fram tillräckligt med sticklingar. Sorten förökas därför även med hjälp av mikro-

förökning. 

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat sorten KAJSA enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Namnsättning/sortskydd  

SLU är sortägare och sorten uppbär växtförädlarrätt inom EU för sortnamnet ’BCL 1239’. 

Namnet KAJSA har varumärkesrätt inom EU.  

Sorten är belagd med royalty och för inte förökas utan tillstånd.  

 

Källor 

Kimmo Rumpunen, Balsgård/SLU 

Information från flera plantskolor efter provodling 

Sammanställning av Gunnel Holm, E-planta ek. förening. 2013. 

 

 


