
Eng-Forglemmigej 

Myosotis scorpioides 

Middelalderhaven fakta: 

Der findes flere arter af Forglemmigej
her på Møn.  

Tema 6: Maria planter 

Pigen hjalp ham, og fik som belønning for sin tro-

skab også lov til at blive en engel. 

Så når du en dag træder ind i Paradiset, vil du se 

en pige sidde ved en flod og binde blomster af for-

glemmigej. 

De hellige tre konger, der tilbad Jesus i stalden var 

tryllebundet af barnets blå øjne.  

Den ene plukkede en lille gul blomst og bad om 

lov til at stryge den over barnets øjne, derved far-

vedes blomsten blå. 

Farven blå blev i middelalderen anset som den 

mest fornemme, fordi den var dyr og svær at frem-

stille. Man lavede blå farve af mineralet ’lapis la-

zuli’, der forekommer som krystaller i kalksten 

bl.a. i Afghanistan. Følgelig var den uhyre kostbar 

og kun opnåelig for konger og eliten. 

 ’Kongeblå’ er fortsat en gængs farvebetegnelse i 

nutiden, og farven knyttes til forestillingen om 

jomfruens kåbe og hendes øjenfarve. 

I blomstersproget er den symbol på kærlighed og 

troskab og optræder ofte i brudebuketter og på 

gravsteder. 

Man har tillagt den medicinske egenskaber og 

brugt den til at lindre smerter ved skorpionbid. 

De gamle ægyptere anså den for at være visdom-

mens blomst og forbandt den med guddommen 

Thoth, og mente, at man ville opnå visdom ved at 

lægge blomsten over øjnene på bestemte tidspunk-

ter af året. 

Forglemmigej er en blomst, hvis navn næsten alle 

børn kender og kan huske. 

Det er en spinkel busket lille plante med et væld 

af lyseblå blomster, der blomstrer i juni. 

Den bliver omkring 30 cm høj, sår gerne sig selv 

på lidt ledig havejord og er populær i bede med 

sommerblomster. 

Den vokser vildt på enge og i skovbryn og hører 

til i den hjemlige natur. 

En historie fortæller, at da Vorherre var færdig 

med at give alle planterne navn fik han øje på 

blomsten, og spurgte til dens navn. 

’Du glemte nok mig, da du gav blomsterne navn, ’ 

svarede blomsten. 

Da svarede Gud:’ Forglemmigej, skal være dit 

navn, for jeg skal aldrig glemme dig mere.’ 

Fra Iran fortælles om en engel, der sad og græd, 

fordi han var blevet forvist fra Paradiset, da han 

havde tabt sit hjerte til en jordisk pige, men havde 

fået lovning på tilgivelse, hvis han kunne plante 

Forglemmigej i alle verdens hjørner. 


