Brokbladig fläder ’Harlequin’- en joker i trädgården
Sambucus nigra ’Harlequin’ är en ny sorts ätlig fläder
som kan uppfylla många trädgårdsdrömmar. De brokiga bladen kontrasterar fantastiskt fint till mörkbladiga
växter. Försommarens kraftigt doftande blomställningar
används till fläderblomssaft och de mogna svarta bären
gör man senare nyttig fläderbärssaft av. Speciellt fläderblomssaften passar också utmärkt för vidare användning
i efterrätter och till glass.
En växt med så många goda egenskaper och användningsområden är något att satsa på enligt Gunnar
Christensens Planteskole. “Vi har, förutom ’Harlequin’,
fem andra sorter av ätlig fläder, Sambucus nigra, i
sortimentet, men den här sorten med sina vit- och limebrokiga blad, kan verkligen skapa liv och kontrast till de
mycket populära mörkbladiga perennerna och buskarna i
trädgården”, säger Morten Sloth, som är produktutvecklare på plantskolan.
Den nya sorten har fått namnet ‘Harlequin’ och Morten
har känt till sorten de senaste 3-4 åren. “Vi vill gärna
utveckla vårt sortiment till att passa våra svenska kunder
och då ligger det nära till hands att också introducera
svenska sorter. Eftersom Torgny Karlsson välvilligt
ställde denna växt till vårt förfogande var det helt
naturligt för oss att utöka vårt sortiment med denna
sort”, förklarar Morten.

Bakgrund

’Harlequin’ har sitt ursprung i en plantering av fläder
i Växjö (zon 4), från början av 1900-talet. En mutation
resulterade i en brokbladig del av en planta som senare
visade sig vara stabil vid sticklingsförökning. “När jag
jobbade som trädgårdslärare, fick jag både historien och

sticklingar av en elev år 2000”, berättar Torgny Karlsson,
som har hjälpt Gunnar Christensens Planteskole med
växtmaterial till den nya ’Harlequin’.
Torgny beskriver sorten så här: “Den har en kompakt
växt och efter sju till åtta år är busken ca. 1,5 m. hög
och ungefär lika bred – ända från basen. Blomningen är
som hos vanlig fläder, men blomställningarna är något
mindre. Den ger svarta bär på hösten. De första åren är
blomningen sparsam, men den utvecklas bra med tiden.
Han tillägger också att ’Harlequin’ inte muterar tillbaka
till vanlig grön färg och att den inte skadats av frost under de 16 år som han följt sorten.

Användningsområde

Sambucus nigra ’Harlequin’är en lättskött, robust och
härdig buske i trädgården. Både blommor och bär passar
utmärkt till saft. Det uppseendeväckande vit- och limebrokiga bladverket gör sig utmärkt till växter med mörka
blad, exempelvis rödbladiga smällspireor, Physocarpus
opulifolius. Den går också mycket bra tillsammans med
mörkbladiga, låga perenner, exempelvis alunrot, Heuchera spp. Dessutom föreslår Torgny Karlsson den som
ersättning till den ofta för stora, men flitigt använda
kornellen, Cornus alba ’Elegantissima’.
Med alla sina goda egenskaper har “Harlequinen” verkligen förutsättningar att utvecklas till en trädgårdens joker.
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