
9. Gilde

I en lille dal på kanten af Rebild Bakker i Gravlev Ådal står et skilt med ”Orangeriet 
Nandina”. 
Dette orangeri besøgte 9. gilde d. 23. august på en dejlig solrig dag. 
Her bor Hanne Hansen sammen - først med sin afdøde mand – nu med sin nuværende 
mand Poul Erik Brander. En betingelse for at Poul Erik ville flytte til dette smukke sted, var 
at han fik et væksthus. ”Andre får børn sammen, vi fik et drivhus” siger Hanne. 
I 2004 åbnede parret så Orangeriet Nandina, hvor Poul Erik går og tager vare på sine 
mange sjældne planter. Han har selv medbragt dem fra fjerne egne af kloden – dog mest 
fra Japan. 
Poul Erik Brander har en lang alsidig beskæftigelse indenfor faget. Han er uddannet 
indenfor gartneri og planteskole, senere Landbohøjskole og Londons Universitet. Han har 
været forsker ved Fødevareministeriet med speciale i træer og buske. 
Hanne fortæller at det for hendes vedkommende var fagre nye verden. Haven har fået et 
nyt strejf efter at alle Poul Eriks planter er kommet til stedet. 
Den ene del af Væksthuset fungerer som kuvøse og giver varme til især frøplanter. 
I den anden del af Væksthuset er der café og salg af planter. Kunder og andre besøgende 
bliver modtaget af Hanne, som serverer kaffe og hjemmebagt kage mod et beskedent 
beløb. 

Planteverden er interessant, og som et kinesisk 
ordsprog siger: ” beruselse varer et døgn, 
forelskelse en måned, men kærligheden til 
planter varer hele livet”.  
Og med hensyn til Poul Erik er Hanne slet ikke i 
tvivl om, at det er kærlighed for livet.  
Hun erkender at have en konkurrent – Men hun 
er heldigvis ikke jaloux. 
Det var en rigtig dejlig eftermiddag – meget 
spændende – og livsbekræftende. 
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