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Dusksalvie, Salvia horminum, en enårig sommerblomst med dekorativt løv i hvid, pink eller blålilla
nuancer. Trives i sol til halvskygge og bliver ca. 50 cm
høj. Forspires fra marts-maj og plantes ud i maj eller
sås direkte på voksested i april-maj. Selvsår sig.

Skærehavens
glæder
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Charlotte Weimann har
20 forskellige blomster at
lave buketter af.

Og det er netop skærehavens
fordel, at man kan plukke og
plukke sæsonen igennem. Så
længe den har en vis størrelse
og de rette blomster, vil der
være nok at tage af.
Blomsterne dyrker Charlotte
fra frø, som hun hovedsageligt
køber fra England over nettet,
og forspiringen foregår indenfor
i husets mange vindueskarme.

Praktisk værktøj

Der går sjældent længe fra en haveejer får
mere jord at gøre godt med, til der opstår
idéer til, hvordan den kan bruges. For Charlotte Weimann førte det til en skærehave.

D

a Charlotte og Søren
Weimann og deres to
børn i 2015 flyttede til
en gammel gård ved
Jægerspris, blev det
starten på et helt nyt
havekapitel for hende.
For her fik familien både en
større bolig og en have på 5.000
kvadratmeter at udfolde sig i.
Lige noget for en havenørd,
som kom fra en grund på 700
kvadratmeter og nu så nye muligheder åbne sig.
– Foran huset var der en
stor græsplæne og to træer og
ikke andet – et ideelt sted til en
skære- eller køkkenhave med
sol og læ, fortæller Charlotte.
Valget faldt på skærehaven,
der er anlagt i lange højbede,
som fra forår til efterår bugner
af blomster. Dyrket uden brug
af kemikalier og rigeligt til at
starte salg af blomster og buketter fra gården under navnet
Fuglebækgaard Blomster.

Og dermed har Charlotte
Weimann fundet en niche på
markedet herhjemme, hvor
miljøvenligt og lokalt dyrkede
frilandsblomster til buketter er
en sjældenhed.

Overdådige buketter
I England og USA er den side af
skærehaven et mere velkendt
og populært fænomen, både
på grund af den miljøvenlige
dyrkning og det udtryk buketterne får.
– Mine buketter er anderledes end blomsterhandlernes,
fordi jeg har så mange forskellige blomster. Der er mindst 20
forskellige slags – og det løber
også lidt af med mig, når jeg
går i gang, siger Charlotte.
Og de buketter, hun har
bundet denne dag, er virkelig
overdådige. Fyldt med dejlige
blomster, som nok ville tynde
pænt ud i bedet i en almindelig
villahave.

Og der skal forspires mange
blomster til de cirka 200 kvadratmeter, som skærehaven
indtil videre er på, og til det
formål har Charlotte erhvervet
sig et ideelt værktøj.
– Det er meget nørdet, forklarer hun om værktøjet – et par
metalstempler med små hule
rum nederst og en presse, der
kan trykkes ned øverst. ”Soil
Blocker” hedder jordpresserne,
som er købt i England.
– Jeg synes, det er besværligt
med såbakker, hvor man skal
prikle planterne ud, og jeg vil
gerne begrænse brugen af plastic så meget som muligt. Med
dem her kan man presse jord
og vand sammen til små faste
blokke til at så i uden såbakker
eller potter.
De små sammenpressede
jordblokke har en fordybning
øverst til et frø, og blokkene
stiller Charlotte side om side
i store zinkbakker, som hun
vander i bunden efter behov.
Når planterne er store nok, kan
de udplantes direkte på friland
i jordblokkene, og hele processen med at prikle og ompotte
kan springes over.
Endnu et skud på stammen i
skærehaven er workshops, som
Charlotte holder et par gange
om året. Her kan deltagerne få
tips og inspiration til en skærehave og binde en buket af
havens blomster.
Fuglebækgaard Blomster,
tlf. 30 48 86 96. E-mail: charlotte@fuglebaekgaard.com.
Buketter bindes på bestilling.
Kommende workshops, se
fuglebaekgaard.com.

Gode
skæreblomster

En god skæreblomst skal
holde længe i vand, have
en vis højde, være rigtblomstrende og have en
lang blomstringsperiode.
Nogle blomster opfylder
det hele, bl.a. ridderspore,
løvemund, sommerfloks,
skabiose og lathyrus, som
dufter dejligt og giver et
væld af blomster helt hen
i sensommeren. Jomfru i
det grønne har smukke frøkapsler, vild gulerod giver
lethed og naturpræg i en
buket, og i sensommeren
kommer bl.a. frøkenhat,
stolt kavaler, høstanemone
og dahlia, hvis imponerende blomster er gode til at
give karakter og fylde.
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Bind en buket
Charlotte Weimann
skærer altid blomsterne
morgen eller aften, hvor
de er mere saftspændte
og derfor holder længere.
Det forlænger også hold
barheden at sætte bloms
terne i vand, inden de
bindes i buketter. Mindst
fire timer efter plukning
om morgenen og gerne
natten over, når de er
plukket om aftenen.
Og så er det bare at
vælge, om buketten skal
holdes i lyse toner, spille
i stærke farver eller
mikses. Om den skal
være enkel, overdådig,
romantisk eller grøfte
kantsagtig.

Et kig ud over skærehaven med dahlia, forskellige kornblomster, løvemund, dusksalvie, sommerridderspore, kongekommen, dild og solsikke. Langs hækken står lathyrus, sommerfloks og digitalis.

Løvemund, Antirrhinum majus ”Double
Madame Butterfly” med fyldte blomster.
Enårig, som blomstrer til frost.
Forspires i jan-marts og plantes ud midt
i maj. Trives i fuld sol.
Forskellige
sorter løvemund,
lathyrus og
kornblomst med
dahlia bagved.

Vild gulerod,
Daucus
carota, en toårig
skærmblomst,
som bliver op til
80 cm høj og får
blomsterskærme
i juli-august.
Efter blomstringen lukker
skærmene sig
sammen.
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