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Levende lygtepæle på Egeskov Slot
Egeskov Slots lange historie spiller en vigtig rolle, når greveparret Caroline og Michael Ahlefeldt skal vælge
nye tiltag på det gamle slot. I parken må tradition og fornyelse ligeledes forenes med respekt for stedets
lange historie. Et behov for aftenbelysning i haven resulterede i etableringen af 16 levende pilesøjler med
indbygget lys designet af Baugaarden.
Pilesøjlerne er etableret langs parkens hovedstrøg fra hovedindgangen og ned til pladsen foran slottets
museer og legepladser. I bunden etableres spotlys, der lyser op gennem de levende søjler. ”Vores spisested
Cafe Jomfru Rigborg har ofte spisearrangementer, der slutter ud på aftenen. Derudover nyder mange af
vores andre gæster aftenstemningen i haven. Vi har længe haft et behov for orienteringslys i parken, så
gæsterne kan finde vej gennem slotsparken efter mørkets frembrud”, siger chefgartner på Egeskov Slot
Peter Bonde Poulsen. Valget faldt på de levende søjler kaldet Sif fra Baugaarden. ”Vi vil gerne udvikle os
hele tiden, og selvom parken på Egeskov Slot rummer meget historie, ønsker vi også at forny os og være
nytænkende. En levende pilesøjle, der samtidig giver det nødvendige orienteringslys, er med til at bidrage
med et nyt kapitel til den gamle historie om slottet og haven”, siger Caroline Ahlefeldt, grevinde på Egeskov
Slot.
Det er dog ikke første gang Baugaarden leverer levende pilekunst til Egeskov Slot. I 2013 designede
Heinrich Braun et levende monogram i pil til greveparret Caroline og Michael Ahlefeldt. Et ønske om at
skabe et element, der kunne være greveparrets personlige fingeraftryk i den historiske park, blev til et
levende ”C”, der læner sig ind over et levende ”M”. Den tre meter høje pileskulptur står i dag og pryder
hovedindgangen til parken på Egeskov Slot.
Sif fås i en stammehøjde på op til to meter og kan leveres i flere
forskellige pilesorter.
For mere information, kontakt venligst Baugaarden på tlf. 40
307 306 eller på info@baugaarden.dk.

Billedtekst: Den levende lygtepæl ”Sif” er en grøn og CO 2 venlig løsning, der samtidig har et elegant og enkelt
design. Den yndes med årene, når de 16 enkelte piletræer
vokser sammen til en unik levende pileskulptur.
Foto: www.baugaarden.dk

Billedtekst: Det levende monogram
er oprindeligt lavet af 30 pilevidjer,
men skulpturen er nu ved at vokse
sammen de steder, hvor pilene
krydser hinanden. Om få år vil
monogrammet være groet
sammen til én pileskulptur.
Foto: www.baugaarden.dk
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