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Nyt i Danmark - anlæg
en svømmesø i baghaven

A

t manden bag Junckerhaven, anlægsgartnermester Lars Juncker, ikke er en hr.
hvem som helst, når det gælder haveindretning, har han ikke alene papir på
– han har snart en hel bog. Hans Vand i haven – fra
idé til virkelighed udkommer på Politikens Forlag i
slutningen af marts. Og den er resultatet af adskillige
års fascination over det våde element. Lægger man
vejen forbi Junckerhavens velekviperede hjemmeside, vil man imidlertid hurtigt erfare, at interessen og
ekspertisen spænder videre end som så. Med 16 år i
branchen er det efterhånden en hel del private haver,
Junckerhaven har på samvittigheden. Staben tæller
12-15 medarbejdere – alle faguddannede. Og filosofien er ganske klar. Det handler i al sin enkelhed om at
læse folks ønsker, visioner og behov rigtigt og skabe
individuelle haver med sten, vand og planter og inspiration hentet fra naturen. Som udgangspunkt dækker
Junckerhaven hele sjællandsområdet, men kører også
gerne længere, hvis opgaven skulle kræve det.
Integreret natur
Selvom Junckerhaven har til huse i stille og naturskønne omgivelser i Kr. Hvalsø midt på Sjælland,
kommer en del af inspirationen til de mange haver
langvejsfra. Lars har flere gange været i Japan for at
lure japanerne et par kneb af. Han har også haft hele
staben med på studietur. Og studerer man billederne
på hjemmesiden, genkender man hurtigt den fine sans
for æstetik. Sten, vand og planter sættes sammen efter

Skal vandaktiviteterne udendørs integreres i den øvrige natur, er en

svømmesø en på én gang funktionel, æstetisk og helt kemikaliefri løsning.

Hos Junckerhaven er det den individuelt tilpassede have med inspiration fra
naturen, der er i højsædet.

Af søren Lind l Foto Karl Ravn og Hydrobalance

harmoniske principper. Fornyelse i haven sætter gang
i kreativiteten. Og uanset hvilke forestillinger man
måtte have gjort sig om sin haves udformning, råder
Junckerhaven over evnerne til at føre dem ud i livet.
Junckerhaven mestrer desuden alt inden for granitbelægning og traditionel belægning i diverse betonmaterialer.
Svømmesøen det nye hit til danskeren
Lars’ forkærlighed for vand fornægter sig imidlertid ikke. Da han for fem år siden for første gang blev
opmærksom på fænomenet svømmesø, gik der et lyn
igennem ham. For de flestes vedkommende er søer
ikke sådan uden videre noget, man anlægger herhjemme, bare fordi man har lyst til det. Men man skal
selvfølgelig også lige kende til muligheden, før man
begynder at overveje projektet. Og giver man først
sig selv lov til det, ligner svømmesøen hurtigt et på
én gang smukt, funktionelt og rent alternativ til den
traditionelle swimmingpool. Modsat en pool fungerer
svømmesøen biologisk og giver et naturligt bademiljø
i rent ferskvand. Den skal således aldrig renses med

hverken klor eller andre kemikalier. Faktisk klarer den
stort set rengøringen på egen hånd. Og så er en smukt
integreret sø alt andet lige en del smukkere end en
blå pool. Den er dekorativ året rundt. Og bliver vinteren bare kold nok, er det tilmed tilladt at trække i
skøjterne og bruge søen som skøjtebane.
Skal tilpasses haven
Ligesom alle haverne afstemmes svømmesøen efter
omgivelserne og det hus, den hører til. Bor man
eksempelvis i et modernistisk hus, skal de stramme
linjer gerne gå igen i udformningen af søen. Er huset
mere rustikt og landligt, skal søen også være det.
Svømmesøen kan udføres i størrelser fra 40m² og
opefter. Selve svømmeområdet i søen kan afgrænses
som i en pool, og vandet opleves dermed mere rent,
selvom det reelt flyder ind og ud mellem planter,
trædesten og vandfald. Mulighederne for en smuk
og funktionel løsning er så godt som uanede. Og har
man allerede en pool, skal man ikke fortvivle. Hullet
fra poolen kant nemt omdannes til svømmesø. Junckerhaven klarer det hele.
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