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Forår med et eksotisk pift
Selvom forårstemperaturen ikke har nået eksotiske højder endnu, så er der på Baugaarden ved Ringsted
nærmest en eksotisk stemning lige nu. Piletræerne springer ud, og det gælder også Den Nordiske Palme®.
Den Nordiske Palme® er et piletræ skabt af flere år gamle pilevidjer, der er drejet om hinanden til en smuk
stamme. Med sin store krone af lange grene svajer den i vinden og giver en eksotisk og sydlandsk stemning.
”Den Nordiske Palme® er vores svar på en eksotisk palme, der kan tåle det danske klima hele året”, siger
Heinrich Braun, designeren bag den levende skulptur. Palmen er smuk som en enkeltstående skulptur, men
den er også velegnet som allé træ. Stammehøjden ligger mellem 175 – 250 cm.
I den kommende weekend holder Mette og Heinrich Braun åbent i udstillingen på Baugaarden, hvor der vil
være et specialtilbud på netop Den Nordiske Palme®. ”Vi har gennemgået vores lager og ryddet op, og
derfor kan vi i weekenden tilbyde Den Nordiske Palme® i 2. sortering til en yderst skarp pris på 200 kr. pr.
stk. uanset førpris”, siger Heinrich Braun, og fortsætter ”det kan være meget svært at se, hvorfor palmerne
er 2. sortering, men vi er meget kritiske med kvaliteten af vores produkter, og den mindste fejl betyder, at
palmen sælges som 2. sortering. Derfor er det muligt at gøre et rigtig godt køb i weekenden – både af vores
palmer men også af vores andre træer og skulpturer”.
Der er åbent lørdag og søndag 9-10. maj fra kl. 10.00-14.00, og adressen er Drisdalsvej 34, 4100 Ringsted.

Billedtekst: Den Nordiske Palme® er et
løvfældende træ, som kan blive meget gammelt.
Her viser Heinrich Braun Den Nordiske Palme®,
som den ser ud efter 9 år.

Billedtekst: Den Nordiske Palme giver en
sydlandsk stemning i haven med sin store,
svajende krone. Foto: baugaarden.dk
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