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Peter Englander er i gang med at fortælle om fordelene ved en 
sydlandsk inspireret have, da han pludselig bliver a!rudt. Fra 

et ubestemmeligt sted under cafébordet lyder den på én gang roman-
tiske og storladne kendingsmelodi fra "lmen Godfather.

»Ja!?« siger Peter. Han rejser sig og går lidt væk. Det var hans 
mobil der ringede.

Det er midt i maj, og solen skinner fra en skyfri himmel. Omkring 
os knaser mange besøgende adstadigt rundt i det tørre grus og nyder 
haven i ærbødig stilhed, som var de på museum. Nogle sætter sig 
ved et rundt mosaikbord og får en kop ka#e, mens andre handler i 
butikken eller blot beundrer de blomstrende tulipaner og de mange 
eksotiske planter.

Vi sidder i Apotekarns Trädgård i Simrishamn i det sydlige Sverige 
– men føler os henslængt til en klosterhave i Italien.

OASE MAGNIFICO
Haven ligger i den gamle bydel omgivet af bygninger, så den nærmest 
er en stor gårdhave. Den ene halvdel domineres fuldstændig af et hav 
af orange tulipaner. De står omkranset af en knæhøj, bred og tæt 

buksbomhæk, der smyger sig i bløde buer omkring blomsterne. Den 
midterste del af haven er udlagt med "nt perlegrus, og i den anden 
ende går en stor blåregnspergola på tværs af rummet.

Rundt omkring står de eksotiske vækster placeret på strategiske, 
varme steder. Oliven, agaver, palmer, japansk mispel, mandel og 
fersken anslår stemningen af middelhav, der understøttes af de ter-
rakottakrukker og "ne mosaikborde i smedejern, der står i gruset.

Snesevis af krukker med tulipaner hænger i lange snore og danner 
et blomstrende tæppe foran bindingsværksmuren. Og potter med 
knaldrøde pelargonier står på trappetrinnene op til en blomster-
smykket balkon for enden af haven. Magni"co!

ITALIENSFREAK BAG BESTSELLER
»Jeg er Italiensfreak,« bekender Peter uden tøven, da han er til-
bage ved bordet. Sidste år udkom hans bog ”Medelhavsträdgård på 
svenska”, der i lang tid lå nr. 1 på de svenske bestsellerlister. Det er 
historien om en rejse sydpå, om at indrette haven på Middelhavs-
manér og om at leve livet i haven. Det er også Peter Englanders egen 
historie, der fortælles i bogen.

Italiensk for
viderekomne
Peters Englander er ikke særlig glad for havearbejde. Haver er især til at leve i, mener 
han. Han ser dem som en smuk ramme for gode fester og ren afslapning. Alligevel – eller 
måske derfor – har han skabt en smuk sydlandsk have og endda skrevet en bog om em-
net. Nu er han kendt som manden, der bragte Middelhavshaven til Sverige.
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1. Peter Englander er sikker på, 
at sølvpilen selv tror, den er et 
oliventræ. Når han sidder med 
ka!en i skyggen, føler han sig 
som en ægte italiener. Sølvpi-
len er en Salix Alba ‘Sericea’.

2.  Krukkerne hænger i lange 
snore ned langs muren for at 
sløre det skånske bindings-
værk og tilføre en stemning 
som i Cordoba. Om sommeren 
er krukkerne fyldte med pelar-
gonier.
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SKAB DIN EGEN 
SYDLANDSKE STEMNING

 
for et oliventræ.

3. Tulipanerne indleder have-
sæsonen i Apotekarns träd-
gård. Herefter skiftes de ud 
med sommerblomster.

4. Agaven er en klassiker i den 
sydlandske have, men "ndes 
faktisk også på gamle fotos fra 
Apotekerens have.

5. Peter Englander nyder livet 
fra sin balkon.

INTERESSEN LÅ SKJULT I HØJT GRÆS
Peters haveinteresse opstod som lidt af en tilfældighed, godt hjulpet 
på vej af en gammel havedame, han aldrig har mødt. Familien havde 
overtaget et gammelt hus i Halland, og her var de ved at renovere. 
En dag, han gik ude og forsøgte at komme til bunds i det høje græs, 
blev han stoppet af sin gamle nabo, der pegede med stokken over 
stakittet mens han råbte: »Pas på pæonen!«

Peter var ikke særlig plantekyndig, så han klappede på et nærtstående 
træ og sagde: »Ja, den er "n.« Så måtte naboen over og vise ham pæo-
nen, der gemte sig nede mellem græsset. Den var sidste rest af et storslået 
pæonbed, anlagt af den dame der tidligere havde ha$ haven.

»Den er her for at byde dig velkommen,« forklarede naboen.
Dén oplevelse "k Peters øjne op for, at haven ligesom huset også 

rummede en historie, der var værd at tage vare på. Så han begyndte 
at dyrke “mormorplanter”: gammeldags roser, akelejer, syrener osv. 
Det var dog ret arbejdskrævende, og da hans kone samtidig hadede 
de kolde vintre og ønskede at %ytte sydpå, benyttede han lejligheden 
til at forsøge sig med mere eksotiske vækster i “odlingszon 1”  – dvs. 
den sydsvenske “dyrkningszone”, som Simrishamn hører til.

PÅ JAGT EFTER DEN SYDLANDSKE HAVE
Der har altid været mange, som har forsøgt at dyrke eksotiske plan-
ter, både i Sverige og herhjemme, men Peter Englander ville mere 
end blot dyrke planterne. Han ville sætte dem ind i den rette have-
mæssige sammenhæng, men til det formål manglede han en god 
nordisk inspirationskilde.

Så han måtte ty til udenlandske bøger med titler som “The 
Toscany Way” og “Italien Living”, da han ville realisere sin første 
egen Middelhavshave. Det var e$er at være %yttet fra Halland til 
det lunere Österlen. Han rejse med familien til Italien og har slugt 
alt, hvad der bare indeholdt den mindste lille smule om sydlandske 
haver: små haveglimt fra artikler om italiensk boligindretning, bag-
grundsscener fra ma"a"lmen Godfather III (fx scenen ved 1:43:07) 
og en hel del bøger købt via nettet.

KARAKTERTRÆ MED OLIVEN!TRO
Da han fandt sin nuværende have i 1999, var han helt solgt. Ligesom 
haven i Halland var apotekerens have et tilgroet vildnis, og også her 
var en hilsen fra den forrige ejer: en helt unik og rimeligt velbevaret 
buksbomhæk, der gemte sig under selvsåede hyld og ask. Og så var 
der tilmed en funkisvilla med balkon i bedste Romeo og Julie-stil.

Siden år 2000 har Peter Englander arbejdet med at renovere haven 
og tilføre den elementer, der giver rummet den ægte sydlandske 
karakter.

Han brugte fx meget tid på at "nde havens karaktertræ, dvs. det 
træ, der skal samle haven og give skygge til bordene. Valget stod 
længe mellem et valnøddetræ og en robinie, men under et besøg på 
planteskolen i Ystad fandt han en stor, hengemt sølvpil, der stod og 
voksede lidt skævt i et hjørne. Dér var træet. Det stod bare og ven-
tede på at blive fundet af Peter Englander. Hjemme i Simrishamn 
blev det plantet på hæderspladsen. Peter er selv svært tilfreds med 
resultatet.
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BESØG 
PETER ENGLANDERS HAVE
APOTEKARNS TRÄDGÅRD
Storgatan 17, Simrishamn
Åben for alle haveinteresserede 1. april–31. august.
Hverdage kl. 10–18, lørdage 10–14.
Gratis adgang.
www.apotekarns.com

»Sølvpilen tror faktisk selv, at den er et oliventræ. Og når man 
sidder under den, føler man sig som italiener.«

Men også havens andre elementer er nøje valgt ud.

HAVEN SOM ITALIENSK TEATER
»Det er vigtigt at vælge det rette bord,« understreger Peter og klap-
per på et af de mosaikborde, som han selv importerer fra Marok-
ko.

»Sammen med terrakottakrukkerne og vasketøjsnoren er det vig-
tige rekvisitter i Middelhavshaven. Mit mål er at føre Italien hertil, 
og så må jeg tilføje de rigtige elementer. Man kan sige, at jeg arbejder 
lidt som en teaterinstruktør. Men planterne er det vigtigste. I stedet 
for svenske æbler og pærer bruger jeg fx "gentræer og ferskner.«

»Jeg er især interesseret i at være i haven og bruge den som et 
rum til ophold, ligesom de gør ved Middelhavet. Man sidder ude 
og spiser, tørrer vasketøj, mødes med venner og har egentlig ikke 
tid til at dyrke 100.000 forskellige stauder, når man skal planlægge 
måltiderne, tage imod besøgende og være social hele tiden. Jeg sidder 
hellere under blåregnspergolaen med et glas vin og ser på de andre, 
der spiller kroket på græsset.

SYDLANDSK HAVE ER HURTIG HAVE
Det er ifølge Peter Englander en af de store fordele ved de sydlandske 
haver: at de ikke kræver så meget arbejde. Og så er de også hurtige 
at få til at se ud af noget, for som han siger: 

»En sydlandsk have bliver hurtig færdig. I stedet for at plante en 

hæk, bygger du en mur. Det tager et par uger. Så bygger du en per-
gola. Den står klar med det samme. Det tager lidt tid, inden vinen 
kommer op i den, men så kan du sidde på terrassen med en %aske 
vin så længe«

Peter Englanders egen have ser også færdig ud, som den står dér 
tæt, grøn og blomsterrig med høje palmer. Som om den har ligget 
der altid.

»Ja,« siger han, »blåregnen er ved at fylde pergolaen ud, og sølv-
pilen har nu også nået sin endelige form. Et sidste ønske kunne være 
at få lagt små piksten i det meste af haven. Og så vil jeg gerne have 
et orangeri – men dét er der desværre ikke plads til.«

»Jeg ser frem til at holde en stor græsk grillfest for 50 mennesker,« 
siger Peter. »Med en græker, der kommer og spiller guitar, en grill 
med lam og gris, og hvad vi nu "nder på. Og så lader vi vinen %yde 
og ser, hvad der sker.

DANS PÅ BORDENE
»Hvert år til midsommer indbyder vi til fest i haven. Sidste år kom 
alle mulige, lige fra en professor i psoriasis til et par bosniske små-
gangstere. Der var også en kvindelig bekendt fra Serbien. Den herlige 
blanding af forskellige mennesker skabte en festlig a$en, og kvinden 
fra Serbien udbrød: »Jeg har boet her siden 1968, men jeg har ikke 
danset på bordene, siden jeg forlod Serbien. Nu har jeg lyst! Og så 
sprang hun op og med hende to andre kvinder, så der stod tre vel-
voksne damer og dansede på bordet. Det var fantastisk!«
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6. En stor kinesisk hørpalme 
troner for enden af haven. Om 
vinteren pakkes den ind i bob-
leplast. Takshækken til højre 
i billedet skjuler de nederste 
store termovinduer.

7. Knaldrøde pelargonier hører 
hjemme hos enhver Mamma 
med respekt for sig selv.

8. Sydlansk atmosfære. Her 
skabt af vasketøj på tørresno-
ren.


