
Vi er meget glade for blomster på BaneGaarden! Og vi er 
særligt glade for de vilde blomster, der selv har besluttet 
sig for at være her hos os. Dem hilser vi velkommen og 
dem passer vi på. Det er er meningen, at her skal være 
vildt og at der skal være vilde blomster. Læg mærke til 
dem når du går rundt herude.

Kig på skilte, der hvor de findes – og lær blomsternavne 
– det er så dejligt at kunne sætte navn på. Botanik er 
sjovt! Lær gerne flere blomsternavne i ugerne der kom-
mer – på den måde bliver din verden større. Hvis du er 
i tvivl kan du nemt finde navne på vilde blomster ved 
at skrive ”hvid blomst juni høj” eller lignende, når du 
billedsøger på nettet. 

Når du ser den hvide røllike herude, så kan det være 
skægt at tænke på, at Egtvedpigen havde en buket røl-
liker med sig på sin sidste rejse. Her er også perikon, 
som virker antidepressivt. Man bliver altså i godt humør 

af den. Vi har altid været glade for vilde blomster i vores 
kultur. 

Blomsterne kan mere end at være smukke og dufte godt. 
Der er en mening med, at blomsterne gør sig sådan  
umage med alting. De vil virke tiltrækkende. Alle grønt- 
sager har gavn af, at der er blomster, som kan tiltrække 
forskellige bier, som står for bestøvningen. 

Vi synes, at vilde blomster er vidunderlige. De hører 
sammen med køkkenhaven og på middagsbordet som 
pynt i vaser og – for de spiselige blomster – også på og 
i maden. De bedste spiseblomster er de vilde blomster, 
som er fundet og plukket vildt og som aldrig er blevet 
sprøjtet med noget som helst. Husk: Blomster er ingen 
nyhed i maden. Vores forfædre – munkene og agerdyrk-
erne – og vores formødre – heksene og husmødrene – 
vidste alt om vilde blomster og spiselige blomster. De 
var kloge på blomster. Det vil vi også gerne være!

Vilde blomster


