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De vilda blommornas dag den 9 juni 2002 
 

Kristina Hanson, Hedemora 
 

Stort tack till alla som bidrog till en härlig försommardag! Nyheten med koordinerade 
vandringar i hela landet och delar av Europa verkade vara en möjlighet att nå nya 
människor som är intresserade av vilda växter. Genom samordningen fick det ökad 
uppmärksamhet och här i Dalarna lockade vi genom annonser och affischer till 
blomstervandringar på åtta olika platser. I Avesta, Hedemora, Säter, Falun, Leksand 
och Orsa kommun. Trots ett tidigt datum för de nordliga delarna av länet lyckades vi 
engagera både ledare och deltagare såväl i Leksand som Orsa. Roligt tycker jag, 
hoppas västerdalarna och finnbygderna i söder också kan representeras nästa år. Det 
var en vacker försommardag och samtliga vandringar var uppskattade. Själv tycker 
jag det var roligt att se så många nya ansikten och hoppas att vi ses igen. Det visade 
sig att vi kompletterade varandra bra med kunskap om den vilda floran, 
trädgårdsväxter, läkemedelsväxter och bygdehistoria. Så ska det vara, om alla kunde 
allt från början så skulle vi ju inte behöva vandringarna på samma sätt. Bortsett från 
att det är så roligt förstås. Alltså, det viktiga är inte att kunna utan att vilja. Vi i 
styrelsen vill tacka såväl ledare som deltagare för bidraget till en fin start på en 
tradition som vi hoppas blir lika välbesökt kommande år. Prata med grannar och 
bybor och tala om hur härligt det är att botanisera i det fria så hjälps vi åt att öka 
intresset och engagemanget för vår fina dalaflora. Om det är någon som vill ha 
närmare information om vad De vilda blommornas dag innebär eller om Ni tycker att 
det verkar roligt att vara ledare för en vandring nästa år så hör av Er till undertecknad. 
Eller kanske är Ni några stycken som känner för att ta en spontan växtrunda för att 
lära och ha roligt någonstans i länet, ring mig, jag följer gärna med om jag kan!  
 

 
 
 
  

 Säljes: 
 Norsk og Svensk Flora (Lid, J. 1974, 2:a utgåvan) samt 
 Den Nordiska Floran (Mossberg, B. m.fl.). 
 Båda böckerna i nyskick. 250 kr/st.   
 Finns hos Peter Klintberg, tel. 0226-132 27) 
 

 


