
I Rugerup har Cecilia Wingård en privat narcissamling av egna favoriter.  
Helst historiska och gärna åt det vita eller blekgula hållet. 

TEXT LISA ISING / FOTO PERNILLA BERGDAHL

Narcissus 'Jenny'
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å vårblommor är så poetiska som 

just narcisserna. Bara namnen 

kan göra vem som helst lyrisk: 

Papillon Blanc, Ice Wings, Stella… och gruppen 

poetnarcisser är kanske den mest älskade av 

dem alla. Redan den engelske 1700-talsdikta-

ren William Wordsworth förstod att uppskatta narcisserna. 

I eftermälet finns hans mest kända versrader, Daffodils, där 

han för evigt har fångat deras gracila väsen. Lika betagen 

är Cecilia Wingård. Sedan hon flyttade till lilla Rugerup, 

mellan Eslöv och Höör i Skåne, har hon skaffat sig en 

privat samling av egna favoriter. Fast ursprungligen hade 

» da f f odi l s « 

I wander’d lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the Milky Way,

They stretch'd in never-ending line
Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:

A poet could not but be gay,
In such a jocund company:

I gazed -- and gazed -- but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

av William Wordsworth (1770–1850)

 narcissintresset inte särskilt poetiska förtecken alls.

– Det var helt enkelt en av få trädgårdsväxter som 

rådjuren inte åt upp! berättar Cecilia som av samma anled-

ning funderar på att satsa på olika sorters allium. Dem gillar 

inte rådjuren heller.

Här i växtzon tre har hon hittat en fristad, bortom 

allfartsvägarna. Många förknippar henne med de blå glas-

kulorna från Baskemölla glashytta på Österlen, omåttligt 

populära för ett antal år sedan. Men de är numera historia. 

Utanför fönstret syns grannen Örjans rågåker och 

sedan skogsbrynet – därav rådjuren. Ett livligt inslag i den 

annars lite stilla småbrukarbygden är den så kallade "scenic Översta raden fr v: 'White Lady', 'Butter and Eggs' och 'W.P. Milner', Mittraden fr v: 'Stella' (bilderna t v  
och mitten), 'Baby Moon’. Nedersta raden: 'Katie Heath', 'Mrs Langtry' och 'High society'
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route" som löper strax utanför knuten. Färgglada tävlings-

cyklister som tränar inför försommarens Ringsjön Runt 

passerar i en strid ström. Andra gånger är det MC-flanörer 

eller diverse sportbilssällskap på utfärd.

"Hej, hej!" ropar cyklisterna och fartvinden får havet av 

narcisser att darra till.

Historiska narcisser

Ett trettiotal olika sorter har Cecilia i sin trädgård, helst 

historiska och gärna åt det vita eller blekgula hållet. Alla har 

de sin egen elegans. 'Sir Winston Churchill', vaniljgul med 

inslag av orange, 'White Lady', den skira och vita som lätt 

sprider sig, de lite kräppiga 'Royal Princess' och 'Papillon 

Blanc', den maffiga 'Butter & Eggs' med en fylld blomma 

som påminner om äggröra… för att bara nämna några. 

Vissa sorter utmärker sig mer än andra; som den citrongula 

'Pipit' med rundade kronblad eller den lilla punknarcissen 

'Rip van Winkle', med spretig kalufs. 

– Min egen favorit är 'Stella', storblommig och blekgul, 

känd från engelska Bath före 1869. Den är sådär ljuvligt 

spröd, nästan genomskinlig, visar Cecilia.

Själv samplanterar hon gärna narcisserna med växter 

som förgätmigej, pärlhyacinter, ormbunkar, aklejor och 

fritillaria. Särskilt vita löjtnanshjärtan är ett dekorativt sätt 

att dölja bladverket efter blomningen.

Cecilia Wingård har varit en hängiven vän av lökväx-

ter i allmänhet och narcisser i synnerhet, ända sedan den 

stora tulpanfestivalen som Tjörnedala trädgårdsförening på 

Österlen anordnade under flera år på 90-talet. Tillsammans 

med en kollega därifrån, Eva Fristedt, driver hon numera 

nätföretaget och -butiken Narciss och Tulpan som impor-

terar egna lökar, arrangerar utställningar och löksafari, 

erbjuder föreläsningar och rådgivning. Tillsammans har de 

bland annat haft utställningar på Sofiero, Hovdala slott och 

härom året en uppmärksammad blomsterfestival i Lund. 

Något av det mest fascinerande med narcisserna tycker 

Cecilia Wingård är deras långa historia som kulturväxt. 

Hela 25 000 olika sorter räknar man med att det finns, inde-

lade i tretton grupper utifrån utseende eller bakgrund. 

– Blomsterlökarna vittnar om färdvägar, relationer och 

möten under hundratals år. Folk har alltid delat med sig av 

sina lökar och vissa sorter har varit kända sedan tidigt 1600-

tal. När döttrarna gifte sig och flyttade fick de ofta lökar 

från barndomshemmets trädgård med sig.

Motstående sida: Välfyllda, minivarianter, eleganta fjärilar, bastanta påskliljor i  storformat… 
av narcisser finns det 25 000 olika sorter och variationen är stor.  

Nedan: Minatyrer med helt olika uttryck; skira 'Petrel' och rufsiga 'Rip van Winkle'.
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Shakespeare och Tycho Brahe

I England ville myndigheterna förhindra superi bland arbe-

tarklassen under den tidiga industrialismen och uppmunt-

rade därför olika avledande odlingstävlingar, däribland nar-

cisser. Puben var en vanlig utställningslokal och ölflaskorna 

fick ofta fungera som vaser. Därför finns det många engelska 

och irländska sorter från just den här tiden på 1800-talet.

Cecilia spekulerar också i möjligheten att den store 

Shakespeare faktiskt besökte astronomen Tycho Brahe i 

hans kosmopolitiska borg på Ven – och att han hade några 

narcisslökar med sig. Tanken är fullt möjlig, de båda kul-

turpersonligheterna var samtida och att Shakespeare ville 

bekanta sig med verklighetens Helsingör innan han skrev 

Hamlet 1599 är inte heller otänkbart.

– Det skulle i alla fall vara en bra förklaring till varför 

det har funnits 'Thelamonius'-narcisser under så väldigt 

lång tid i Skåne och Småland, ler Cecilia och det glittrar i 

ögonen. Hon gillar idén, det syns tydligt.

Tankarna kring rötter och släktband känns mer aktuella 

än vanligt. Just de här veckorna väntar hon att dottern 

Molly ska nedkomma med första barnbarnet.

Jag vet redan vilken narciss den lilla ska få; en 'Baby 

Moon', det är en liten ljusgul miniatyrsort.

Men det finns många fler anledningar att älska narcisser. 

En är att odlingssäsongen är så lång, från vårvinterns sorter 

som 'February Gold' till sena maj då de dubbla poetnarcis-

serna sätter punkt. Variationsrikedomen är också lockande. 

Släktet rymmer både drygt knähöga bjässar som 'Golden 

Inte minst namnen är en 
rolig aspekt för narciss-
samlaren: 'Sir Winston 
Churchill', 'Lemon drops', 
'W P Milner' och 'Pipit' är 
några av många.

Översta raden fr v: 'Sir Winston Churchill', 'Telamonius plenus', 'Stainless'. Mittraden fr v: 'Papillon Blanc'  
(bilderna t v och mitten), 'Hawera'. Nedersta raden fr v: 'Curlew', 'Petrel', 'Royal Princess'.

LäTTODLADE

Narcisser är svårt att miss

lyckas med men det finns några 

få grundregler att hålla sig till: 

Lökarna vill ha fukt, men inte väta, 

och gödsel både på hösten och 

en försiktig näve hönsgödsel på 

våren. De trivs bäst i vandrande 

sol eller halvskugga. Knip av över

blommat och låt bladen vissna 

ner av sig själv. Den som vill ha 

narcisser i gräsmattan, får alltså 

låta bli att klippa gräset på ett tag. 

Vill du uppleva Cecilias narcis

ser själv? Hon håller nämligen sin 

trädgård öppen under narciss

tider. För aktuella tider, läs mer på 

ceciliawingard.se



Dags att beställa årets lökkatalog.
 www.botanicus.nu

Överraskningarnas hus i Leksand

Axel och Hilda Munthes sommarhem. Stor naturpark.  
Fantasifulla trädgårdsrum. Kafé. 

 Öppet 15/6–16/8 dagligen, 17/8–15/9 lör-sön

 Klockaregatan 5, 793 31 Leksand 
Tel. 0247-100 62

www.hildasholm.org

Munthes 
HILDASHOLM

Harvest' och små amerikanska miniatyrer som 'Hawera' och 

'MP Milner', inte mycket högre än en tumme. Och ett stort 

plus är förstås att narcisserna är så lättodlade. 

Plocka buketter

En annan trevlig sak med narcisser är att ju fler man plockar 

desto mer gynnas växten. Man kan alltså med gott samvete 

plocka buketter. Cecilia tycker att man ska unna sig flera 

olika sorter, när det nu finns så många.

– Man ska ta tid på sig och hitta sina egna favoriter, 

fråga – och absolut inte köpa lökar på bensinmackar eller 

varuhus. Där torkar lökarna ut alldeles. Var bara noga med 

att inte sätta dem för sent på hösten, så de hinner etablera 

sig innan frosten.

Ett gott råd är också att välja så kallat AGM-märkta 

lökar. Förkortningen (Award of Garden Merit) delas ut av The 

Royal Horticultural Society och garanterar att sorten är od-

lingsvärd och inte gör sin odlare besviken genom exempelvis 

en alltför tung blomma på en klen stjälk som viker sig. 

Att hälsa våren med narcisserna, doftande och eleganta 

som fjärilar, är ett lätt sätt att bli lycklig. Precis som Words-

worth diktade för över tvåhundra år sedan vid sin sjö.  

Narcissus av Caravaggio (Galleria Nazionale 
d'Arte Antica, Rom). I den grekiska mytologin var 
Narkissos en vacker yngling och alla som såg ho-
nom blev förälskade, problemet var bara att han av-
visade varje kärlek. Han blev dömd att förälska sig 
i sin egen spegelbild efter att inte ha besvarat den 
unga flickan Ekos kärlek. Narkissos förtynade inför 
den damm där han fick se sig själv och förvandla-
des till slut till en pingstlilja. 

www.nelson.se

                   Växttrappan är 86 cm hög och 
         90 cm bred. Utfälld är trappan 
     55 cm djUp, hopfälld endast 18 cm.
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Trappa upp...
och ta tillvara på den spirande grönskan! Växttrappan 
ger dig sommarens mest rogivande plats, fylld av ljuvliga 
pelargoner, sötsmakande smultron och kryddig chili. 
Framåt hösten fälls trappan enkelt ihop, lutas 
mot väggen och vinterförvaras.
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