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Da familien overtog 
huset for ni år siden, var 
to tredjedele af haven udlagt 
til græsplæne. Nu er der 
næsten ikke mere tilbage. 
Foto: Mie Neel

HAVEGLÆDER: 
Når frosten har 
gjort havearbejdet 
umuligt, pløjer 
Ina Vink-Slott 
havebøger og 
frøkataloger 
igennem. Og så 
blogger hun med 
andre havefolk.

Af Conny Probst

UGERLØSE: Pestobasilikum, 
colamalurt, bronzefenni-
kel, citronverbena, solbær-
salvie, cubansk oregano og 
vietnamesisk salvie. Kugle-
pennen kan næsten ikke føl-
ge med, når Ina Vink-Slott 
udpeger krydderurter i sin 
have.

Mange mennesker er for 
længst holdt op med at inte-
ressere sig for havens ve og 
vel. Den gruppe hører Ina 
Vink-Slot ikke til. 

Hun er stadig i haven i 
fritiden. Både for at glæde 
sig over blomster, krydder-
urter, bær og bønner og for 
at tage billeder til sin have-
blog.

»Det er den store fi nale i 
rødt, orange og gult, før det 
hele ender i brun eller hvid 
vinter. Frøkenhatten stik-
ker stolt op igennem paryk-
buskens røde blade, paradi-
sæbletræet er næsten ved at 
få overbalance, og lathyrus 
er stadig fantastisk. Lidt 
grågul i bentøjet, men den 
blomstrer lystigt videre«, 
kan man blandt andet læse 
på Anna’s Plads.

Hovedgaden 27 er en gam-
mel smedebolig fra 1886. 

Smedens kone hed Anna, og 
den er bloggen opkaldt efter.

Fra græs til bede 
Der er ikke noget så godt 
som at grave et bed i græs-
plænen, siger Ina Vink-
Slott, da vi kanter os rundt 
mellem bedene.

Da familien overtog huset i 
2004, var to tredjedele af den 
600 kvadratmeter store have 
udlagt til græsplæne. 

År efter år er mere og mere 
græsplæne blevet inddraget 
til bede. Ydermere har Ina 
Vink-Slott lejet 200 kvadrat-
meter jord hos naboen.

Den del af haven bliver 
kaldt hønsegården. Her er 
fortrinsvis køkken- og skæ-
rehave. 

Det er også her, de blom-
sterløg, som Ina Vink-Slott 
støder på, når hun graver  - 
og som hun ikke kender far-
ven på - bliver lagt i et miks-
bed. Efter afblomstringen 
kommer løgene i jorden i det 
bed, som farven matcher.

Forspiringscentralen
Hvis man ser fokuserer på 
»fejlene«, eksempelvis mæl-
kebøtter i græsplænen, så 
kan man ikke nyde en have, 
er hendes fi losofi . 

- Der er aldrig noget, der er 
perfekt. Der er altid noget, 
der skal laves, og jeg elsker 
at luge. Jeg tager mig af alt 
med haven. Min mand står 
for det indvendige af have-
dammen, siger hun.

Den ene halvdel af den sto-
re havestue bliver brugt som 
forspiringscentral.

- Når vi når maj, er der 
ikke en ledig plads herude. 
Så står der planter på borde 
og overalt på gulvet.

For Ina Vink-Slott er for-
året den bedste havetid. For-
ventningerne og drømmene.

Til gengæld kan hun godt 
blive lidt rastløs om vinte-
ren.

- Jeg kommer tit til at star-
te for tidligt på at forspire. 
Så bliver planterne rangle-
de. Det bedste fi x man kan få 
en januardag er at købe frø 
på nettet. Jeg prøver at være 
lidt fornuftig, men bliver 
også lokket af nye sorter og 

farver. Så det kan godt løbe 
op i 1.000 kroner, fortæller 
Ina Vink-Slott.

Det samme gentager sig, 
når det er tid til at købe løg.

Ina Vink-Slott har mange 
yndlingsblomster.

- Lathyrus er så absolut en 
af favoritterne. Man starter  
med et lille frø, og så bliver 
de enormt store, dufter dej-
ligt, og man kan blive ved 
med at plukke af dem.

Andre yndlingsblomster 
er pæoner og tulipaner. 
Bloggen »Anna’s Plads« er 
tre år gammel. 

- Det er meget tidskræven-

de. Både at lave sin egen og 
følge med i andres.

I sæsonen mødes have-
blogggerne hos hinanden til 
blogtræf og blogkaffe. Der 
er også tit træfpunkter for 
bloggere på havemarkeder.

Om vinteren mødes blog-
gerne og ser på havebøger 
sammen. 

- Jeg elsker at læse have-
bøger, når frosten er gået 
i jorden. I vinterhalvåret 
dyrker jeg en del »armchair-
gardening«, siger Ina Vink-
Slott. 

Inas farvestrålende havedagbog

Blomsterbedene er indrettet i forskellige farvekategorier.

Ina Vink-Slott foran det gamle hønsehus. Her tilbringer hun en del tid i efteråret og vinteren med at binde 
kranse og lave dekorationer. 


