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Bad som David Beckham
En hel speciel type håndlavede luksusbadekar
er på vej ind på det danske marked. Det er det
britiske Clearwater Collection, der er det foretrukne mærke for stjerner som David og Victoria Beckham og Paul McCartney. Alle karrene fra
firmaet er lavet med et dobbelt lag 8 mm akryl
og et specielt skibsmateriale, der sikrer en stærk
og tæt overflade. Før et badekar sendes afsted,
bliver det håndslebet og grundigt poleret indvendigt og udvendigt. Benene til karrene fås i
mange forskellige design, fx kugleformet i støbejern, løvefod formet i poleret aluminium og
seks andre modeller i enten blankpoleret krom,
mat nikkel, bronze eller poleret messing/nikkel.
Der er tæt på 40 forskellige modeller i Clearwater
kollektionen, som indtil videre bestilles direkte
på firmaets hjemmeside www.clearwater-collection.com eller på telefon (+44) 1274 738 140.
Prisen for det dyreste badekar er £450,- + fragt
£200,-. En samlet pris på cirka 8.000,- Dkr.
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Svømmesøer
Glem alt om klor og kemikalier. Hvis du vil bade udendørs, så skal du have dig en svømmesø, der samler det bedste fra den traditionelle pool og det smukke havebassin. En svømmesø har helt rent og ferskt vand, og så er den samtidig køn at kigge på. Du
behøver ikke ret meget plads, den kan sagtens anlægges i en almindelig parcelhushave, og så kan den opvarmes. Det fortæller
anlægsgartner Lars Juncker, som er den førende ekspert på området herhjemme.
Tekst Pia Kainø Jensen Foto Hydrobalance OG JUNCKERHAVEN

D

et helt store hit i 2007 bliver anlæggelse af kunstige søer,
vi kan bade i. Det spår anlægsgartner Lars Juncker, som er
en af de personer herhjemme, der har bedst føling med
tendenserne inden for indretning af vores udendørs rum. Hans nye
bog ’Vand i haven’ er netop udkommet på Politikens forlag, og her
har han dedikeret et helt afsnit om den nye trend: Svømmesøer.
- Der bliver lavet mere end 1.000 svømmesøer om året alene i Østrig,
og jeg tror danskerne er klar til at ride med på bølgen. Nu har vi sat
vores huse i stand, og mange har fået udekøkken og er begyndt at
kigge mere på de udendørs omgivelser. Vi bliver inspireret, når vi er
på ferie, og vi vil gerne have den afslappede stemning i vores egen
have. Her er en svømmesø ideel, siger Lars Juncker.
Passer til huset
Haven behøver ikke være ret stor, før der er plads til en svømmesø
– eller ferskvandspool, som den også kaldes. Lars Juncker anbefaler, at man laver den mindst 40 kvadratmeter, og den kan derfor
snildt indpasses i en almindelig parcelhushave. Det vigtige er, at
søens design skal understrege husets arkitektur.
- Hvis du bor i et modernistisk hus, så skal søen holdes i stramme
linier, og hvis du bor i mere landlige omgivelser, skal søen have et
mere løst og naturligt udtryk. Og så skal søen også passe ind i havens ydre omgivelser, forklarer Lars Juncker.
Han arbejder efter japansk filosofi, når han anlægger haver. Det betyder ikke, at haven fyldes med sten og små bonsai-træer, men at
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selve tænkemåden er japansk.
- I Japan bruger man det, der hedder ’at låne scenariet’ fra den
ydre natur. Det vil sige, at man beskærer mindre og mindre jo længere man kommer ud i havens yderområder, siger Lars Juncker.
Ingen kemikalier
I den japanske filosofi indgår der også altid vand i haven.
- Vand er beroligende og giver os en afslappet og behagelig
følelse af velære. En svømmesø er velegnet til formålet, fordi den
er smuk at kigge på samtidig med, at vi kan bade i den, siger Lars
Juncker.
Han regner med, at det især er to slags mennesker, der vil ønske
sig en svømmesø: Dem, der gerne vil have et flot havebassin og
dem, der elsker at bade og som derfor ønsker sig en swimmingpool. Svømmesøen har det hele, både æstetik og funktionalitet. Og
den er oven i købet fri for kemikalier. Den biologiske balance i søen
gør, at vandet stort set er selvrensende. Der etableres et filter, der
skal tømmes indimellem, resten sørger vandplanterne for.
I nogle udgaver laver man desuden en lille indsø, hvor visne blade
naturligt samler sig og er lige til at fiske op med en ketsjer, som man
kender det fra traditionelle pools.

I den kunstige ferskvandssø er bunden lavet af
gummi, der giver den samme rene fornemmelse
som i en traditionel swimmingpool.
Opvarmet vand
Man skal ikke lade sig narre af søens naturlige udtryk. Det ER en
kunstig sø, og det giver en del fordele i forhold til naturlige søer. For
eksempel kan man få opvarmet vandet ved hjælp af en solfanger
eller en lille varmepumpe. Eller man kan få undervandsbelysning,
så søen også er flot i mørke. En anden fordel er fornemmelsen af
renhed, når man går på bunden. I en almindelig sø er bunden ofte
grumset og mudret, og man ved aldrig, hvad man sætter fødderne
ned i. I den kunstige ferskvandssø er bunden lavet af gummi, der
giver den samme rene fornemmelse som i en traditionel swimmingpool.
Ingen ænder og cola
Til forskel fra de almindelige pools er en svømmesø endda
væsentligt billigere at anlægge. Især hvis man har hullet i forvejen
– fx fra en tidligere pool i beton. Det koster omkring 1.500-2.000
kroner per kvadratmeter at få en anlægsgartner til at etablere en
svømmesø. Kvadratmeterprisen bliver billigere, jo flere kvadratmeter, der skal laves. Anlægsgartneren sørger for det hele. Det eneste,
du selv skal gøre, er at holde ænder og cola væk fra søen. De to
ting ødelægger nemlig den biologiske balance med for mange næringsstoffer og fosfor.

6 hurtige om svømmesøer
1. Hvor holdbar er gummidugen?
Der ydes 20-25 års garanti på gummidugen. Den forventede levetid er 50 år. Den specielle EPDM gummidug blev
første gang anvendt i 1960erne i Disneyland i Florida. Den
holder endnu.
2. Kan jeg have fisk i min svømmesø?
Nej, desværre ikke. Men skulle lysten til badning ophøre er
muligheden for en fiskebestand mulig, idet den avancerede
tekniske og biologiske opbygning muliggør en meget stor
fiskebestand.
3. Får vi problemer med myg?
Myg bliver stort set aldrig et problem, når haven tilføres et
bassin, men er der i forvejen et problem med myg, vil det
fortsætte, men dog ikke øges.
4. Hvordan er vandtemperaturen?
Overfladevandet bliver opvarmet af solen, og varmen
transporteres langsomt til de dybere liggende lag. Der er
ingen problemer i at opvarme vandet yderligere f.eks. med
en solfanger eller varmepumpe. Blot 5 graders temperaturstigning vil forlænge badesæsonen betydeligt.
5. Hvor meget vedligeholdelse kræver svømmesøen?
Søen kræver kun ganske lidt vedligeholdelse. Organiske
partikler samles i et filter, som skal renses indimellem.
Resten klarer naturen med biologiske processer.
6. Hvad er svømmesøens største fjender?
Fjenderne er udefrakommende elementer, der skaber
ubalance i systemet. Ænder er den største af dem alle. Én
and producerer affaldsstoffer svarende til 5.000 mennesker.
Væk med dem! Andre fjender er gødningskugler fra haven
(= næringsstoffer) samt læskedrikken cola, der indeholder
store mængder af fosfor.

Tilbehør
Sandstrand, beton-, sten- eller træterrasse, grotte, vandfald,
springvand, trædesten, børnebadeområde, undervandsbelysning, trappe, vippe, sauna, badetønde og bruser.

Find det på nettet
Svømmesøer laves på bestilling hos: www.junckerhaven.dk, www.aqualogik.dk
Se flere inspirerende billeder på: www.hydrobalance.at , www.teichmeister.de , www.bionova.de
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