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Frisk örtartad sort av klematis med stadig stjälk och riklig rosa blomning 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Integrifolia-Gruppen) HEDVIG
®  E 

 
('BCL 20081'PBR) 

integrifolia-klematis HEDVIG
®  E  

Härdighet:  Zon 1-3(4) 

Växtsätt:  Perenn/halvbuske, klättrar inte. Stjälkar vissnar oftast vissnar ner på vintern men  

                      basen övervintrar. Nervissning och ev nerklippning medför att plantan förgrenar sig     

                      och bli mer buskig. Höjd 60-120 cm beroende på placering och tillgång på näring.  

                      Kraftig gödsling ger mindre styva stjälkar. 

Blomning:  Blommar rikligt i juni-augusti, först toppblomman och därefter successivt övriga      

                      blommor från grenar i bladvecken. Spetsiga och nickande mörkvioletta blomknoppar,  

                      blir efterhand alltmer blå. Utspärrade kronblad med vågiga kanter och ofta vridna  

                      spetsar. Angenäm doft. 

Blad/grenar:  Rikt förgrenade stadiga stjälkar med friskt bladverk. Helbräddade blad.  

Växtplats:  Sol-halvskugga. Väldränerad jord. 

Användning: Kan användas som perenn och som vävare i perennrabatten eller ha en mer solitär  

                      placering med stöd av andra växter/mur eller andra växtstöd. Kan även odlas som  

                      perenn i kruka om jorden är väldränerad. Blommorna är även användbara som snitt. 

Övrigt: Sorten vissnar oftast ner på vintern eller beskärs till en höjd av 5 cm senhöst eller tidig 

                      vår före knoppsprickning. Uppbär sortskydd - får ej förökas utan tillstånd. 

E-merit:  Frisk, stjälkstyv, rikligt blommande, rosa klematis inom Integrifolia-Gruppen. Vissnar  

                      till största delen ner på vintern – avsedd för användning i hemträdgårdar. 

Ursprung:  En korsning från sorter från Magnus Johnson som bevaras på Balsgård, SLU.  

                      Selektion av fröplantor efter fri pollinering av Clem. (Integrifolia-Gruppen)´Rosea´. 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

År 2001 startade ett växtförädlingsprojekt i samarbete mellan SLU Balsgård och E-planta 

ekonomisk förening. 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 integrifolia-gruppen av klematis sågs ett särskilt behov av att försöka ta fram rikligt 

blommande och mer upprättväxande sorter med styva stjälkar samt friskt bladverk. 

HEDVIG  selekterades 2008 bland fröplantor efter fri pollinering av Clematis (Integrifolia-

Gruppen)’Rosea’ där fröet såddes 2006. 

 

Beskrivning  

Clematis integrifolia klassificeras enligt Magnus Johnson som en halvbuske med halvförvedade 

stjälkar. Dessa torkar emellertid oftast ned under vintern i vårt klimat. Basen övervintrar dock och 

nerklippning till 5 cm senhöst eller tidig vår före knoppsprickning rekommenderas för att få plantan 

att förgrena sig och bli mer buskig. 

 

HEDVIG får rikt förgrenade stjälkar med många blommor där först toppblomman och därefter 

successivt övriga blommor från sidogrenar i bladvecken slår ut. Blomknopparna är spetsiga och 

nickande, först bleka därefter alltmer rosa. HEDVIG har genomgående fyra särstående och ofta 

utspärrade tepaler med vackert vågiga kanter och ofta vridna spetsar. Färgen är ljust till märkare 

rosa och blommorna har en angenäm doft. Blommar från slutet av juni till augusti. 



 

Bladen är hela och bladverket är friskt. Beroende på växtens placering och tillgång på växtnäring 

kan sorten bli mellan 60-120 cm hög. Gödslas den kraftigt blir den högre och mindre stjälkstyv.  

 

Växtplats  

Sol-halvskugga. Väldränerad jord. 

 

Användning 

HEDDA betraktas och kan användas som en perenn ört i rabatter. Den kan användas som vävare i 

perennrabatten eller ha en mer solitär placering med stöd av andra växter/mur eller liknande. 

Blommorna är även användbara som snitt. 

 

HEDDA kan med fördel också odlas som perenn i kruka då rötterna ej synes särskilt frostömma, en 

förutsättning för god övervintring är dock att jorden är väldränerad.  

 

Sorten vissnar ner på vintern och är främst avsedd för användning i hemträdgårdar. Idag säljs 

mycket lite av integrifolia-klematis då befintliga sorter är för veka. HEDDA utgör därför ett 

värdefullt nyhetstillskott för försäljning i trädgårdsbutiker.  

 

Förökning 

Förökas med örtartade sticklingar.  

 

Sjukdomstestning 

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

 

Namnsättning/sortskydd 

SLU är sortägare och sorten uppbär växtförädlarrätt inom EU för sortnamnet 'BCL 20081' 

Namnet HEDVIG har varumärkesrätt inom EU.  

Sorten är belagd med royalty och får inte förökas utan tillstånd av sortägaren.  

 

Källor 

Kimmo Rumpunen, Balsgård/SLU 

Boken ’Släktet Klematis’. Magnus Johnson. 

Information från flera plantskolor efter provodling 

Sammanställning/komplettering av Gunnel Holm/Lottie Nilsson, E-planta ek. för. 2014. 

 
 

 


