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Påskliljan 'Princeps'
Påskliljan odlades i Norden redan under 1500-talet och hör idag till våra
mest populära vårblommor, särskilt i påsktider. En av de tidigast
blommande tvåfärgade påskliljorna är sorten 'Princeps'. Den påminner
om arten N. pseudonarcissus men blomman är dubbelt så stor.
Blomman blir nästan 10 cm i diameter med ljusgula kalkblad som är
något snurrade och överlappar varandra vid basen. Trumpeten är mörkt
gul. 'Princeps' registrerades som sort redan 1830 och fanns till
försäljning i svenska lökkataloger 1891. Troligen har den italienskt
ursprung. Till POMs Narcissuppropet har det kommit in flera narcisser som troligen är 'Princeps'.
De flesta av dessa har en dokumenterad historia från 1930-talet eller äldre och kommer från
Blekinge, Småland och Skåne.
Texter i svenska lökkataloger beskriver 'Princeps' som: "ren gul,
tidig, mycket stor" (1897), "Krona ljusare, bikrona starkare gul"
(1911), "svavelgul trumpet, vacker och tidig drivsort" (1914),
"primulagul, stor trumpet med ljusare kalkblad, mycket fin
drivsort" (1923), "gul trumpet med silvergul krans, drivtid
februari, känd sort" (1927).
Påskliljor liksom pingstliljor tillhör narcisserna, ett växtsläkte som
är känt för sina praktfulla vårblommor. Under våren medverkar
POM i en utställning om narcisser på Hovdala slott utanför
Hässleholm. Där visas ett urval av mycket odlingsvärda sorter av
äldre och nyare slag av narcisser som kan odlas i var mans trädgård idag. Utställningen i orangeriet
och parken har vernissage den 10 april kl 15.00 och är öppen 11–20 april. Utställningen görs av Eva
Fristedt, Cecilla Wingård och POM i sammarbete med Hovdala slott.
I samband med vernissagen på Hovdala slott
kommer Programmet för odlad mångfald (POM)
också att presentera en ny bok: Narcisser – folkkära
lökar . Boken beskriver äldre sorter av narcisser som
odlats i Sverige under perioden 1849–1940. I ord och
bild redovisas också den landsomfattande
inventering av påsk- och pingstliljor som
genomfördes under åren 2000–2005. Boken kommer att kunna beställas via POMs hemsida.
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