
Frodig og blomsterrig
Klematis har gennem årtier klædt mange 
haver på med en dragt af vidunderlige blom-
ster i mange af regnbuens farver. Klematis 
evne til at klatre op i højden og bredden 
stammer fra plantens oprindelse i skovene, 
hvor behovet for lys har skabt plantens ge-
niale evne til at vokse mod lyset.

En god gammel kending
Hvert forår er de småblomstrende klematis 
først med deres blomster, og her er Klema-
tis montana en sikker gæst hos mange. På 
mure, i pergolaer, på stakitter mødes man 
af et hav af blomster, der alle åbent byder 
bier til nektarfest. Igennem generationer 
har man beundret dette vidunder, når ha-
ven for alvor åbner op i det tidlige forår.

Tidligt blomstrende  
klematis
De klematis, som blomstrer i april og maj 
måned har allerede sidste år dannet deres 
blomsteranlæg. Blomsterne dannes efter 
en kort tilvækst direkte på sideskud fra 
hovedstænglerne. Beskær derfor aldrig de 
tidligt blomstrende klematis, for så mister 
du blomstringen. 

Klematis og andre planter
Selv i små haver kan man klemme kle-
matis ned flere steder. Det behøver 
ikke være på husets gavl eller på 
den pergola, som du ikke har. 
Klematis kan med rette plantes 
sammen med mange sted-
segrønne planter, ved gam-
le frugttræer, sammen med 
slyngroserne eller blot på et 
dekorativt stativ midt i blom-
sterbedet. I surbundsbedet 
klarer alle klematis også at 
vokse, så hvorfor ikke benytte 
de flotte grønne planters blade 
som klatrestativ til farverige kle-

matis på andre årstider? Vidste du, at der 
også findes klematis, som egner sig til at 
vokse som bunddækkende planter? Mulig-
hederne er mange og klematis fås i man-
ge skønne farver, og der er stor forskel på 
blomstringstidspunktet, som enten er tid-
ligt fra april – maj, fra maj – juni eller juli – 
september. 

Klematis montana findes i 
flere forskellige sorter med 
hvide og rosa blomsterfarver. 
Ønsker du duftende montana, 
så er sorten ’Elizabeth’ et godt 
valg.

NB

Fylder din klematis montana for me-
get, så kan du med års mellemrum 
beskære den tilbage til 1 – 2 m høj-
de/bredde i juni – juli måned. Tids-
punktet er vigtigt, for planten skal 
nå at danne nye blomsteranlæg til 
næste års blomstring.

TIPS


