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En lille kugle 
grøn indre ro

To unge bringer naturen ind i byen - side 07
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asma@berlingske.dk

AARHUS: En frodig, grøn plan-
te vokser ud af  en lille, rund 
kugle mos. Omkring kuglen er 
spundet et fint mønster af  sort 
tråd. Ved første øjekast nær-
mest svæver planten frit i luf-
ten, men kigger man nærmere 
efter, ses en tynd wire der fra 
en lille krog i mosset forbinder 
planten med loftet. 

Planterne er lavet af  den år-
husianske virksomhed Plukk, 
som er startet af  Sacha Bechtle 
og Andreas Frandsen.

Mere end indretning
»Planterne er vores platform, 
vores skaberplatform. Jeg la-
ver noget med mine hænder, 
som jeg kan sende videre i sy-
stemet, men det handler ikke 
kun om planten,« forklarer Sa-
cha. Hun kommer fra en økolo-
gisk gård og er vokset op med 
naturen helt tæt på. Det er no-
get, både hun og Andreas sav-
ner i dagligdagen. Og som de 
mener, mange andre menne-
sker påvirkes af.

»Vi vil have naturen ind i 
byrummet. I 2050 bor 80 pro-
cent af  os i urbane områder, så 
pladsen i byerne bliver mindre 
og mindre samtidig med, at vi 
adskilles mere fra naturen,« si-
ger Andreas.

Planter giver ro
De mener begge, at der er en 
masse god energi i byen, men 
at der kommer til at mangle 
noget.

»Når man kommer lidt væk 
fra byens centrum, er der en 
anderledes ro. Vi vil tage de 
værdier, som mennesket får 
fra naturen, den indre ro, med 
ind i byen igen,« siger Sacha.
»Planter har en enorm betyd-
ning for os. Tænk over det – 
mange giver planter i indflyt-
tergave. 
Naturen er kendt for at have te-
rapeutisk virkning. Den grøn-
ne farve giver ro, det udnytter 
vi også med den grønne dug på 
eksamensbordet,« siger Andre-
as. Sacha understreger det ved 

at fortælle, at hun altid lægger 
mærke til det, hvis hun kom-
mer ind et sted, hvor der ikke 
er planter. 

»Planter giver en anden 
stemning i et rum. De gør os 
gladere og roligere,« siger hun.

Sat op mod den moderne 
verdens teknologi og tanker 
om effektivitet er det ironisk, 
at vi har fjernet os så meget 
fra naturen og fyldt vores huse 
og kontorer med hvide vægge, 
mener de begge.

På længere sigt er det me-
ningen, at Plukk udvider til at 
sælge til firmaer også, og de to 
grundlæggere har tegnebræt-
tet fyldt med idéer.

Naturen ind på kontoret
»Studier viser, at velværet vok-
ser, og at folk har færre syge-
dage, når de er omgivet af  
planter. 
Adskillelsen fra natur og plan-
ter påvirker folk. Og at bringe 
naturen tilbage kan altså vir-

kelig gøre en forskel,« siger 
Sacha.

Organisk materiale er des-
uden lydabsorberende, og plan-
ter renser tør eller forurenet 
luft – alt sammen noget, der 
kan komme virksomheder og 
institutioner til gode.

»Et rum med mange printe-
re og computere eller et åbent 
kontor med meget larm. Hvor-
for ikke skabe skillevægge med 
planter,« spørger Andreas.

En anden måde at skabe til-

knytning til naturen på er at 
få folk til at tage den med ind 
i deres hjem.

»Men folk skal også vide, at 
de køber mere end en plante 
hos os,« siger Sacha.

Sammen med hver Plukk-
plante følger et lille, håndskre-
vet brev. Her står forskelligt 
om pleje og pasning af  netop 
den købte plante.

Få jord på fingrene
»Vi giver folk en basal viden 

om, hvordan planten skal pas-
ses. Men man skal også bruge 
sin sunde fornuft,« siger An-
dreas.

Så kan køberen selv forsøge 
sig, få jord på fingrene og få et 
forhold til planten, fx gennem 
den anderledes vandingspro-
ces.  Man skal »plukke« plan-
ten ned af  sin krog og putte 
den i en skål med vand i nogle 
minutter. 

Derefter »vrider« man det 
overskydende vand ud af  den 
og hænger den op igen. 

Mosset holder på vandet, så 
det ikke drypper, og man skal 
kun vande cirka hver tredje 
uge.  »Vi vil gerne have, at folk 
rører ved planten og forstår, at 
det er noget levende. 

Vi oplever tit, at folk føler, 
det er et lille »væsen«, de skal 
passe på,« uddyber han.

For eksempel er vandings-
processen anderledes end nor-
malt, 

»Folk skal ikke være så 
skræmte for planter. Når no-
gen siger, de ikke har grønne 
fingre, så er det en undskyld-
ning for ikke at turde kaste sig 
ud i det,« griner Sacha. 

Den indre ro - i byen
Der skal lere planter ind i vores liv, hvis det står til folkene bag det århusianske irma Plukk. 

De fremstiller smukke, hængende planter, som pynter i hjemmet. Men planter kan meget mere 
end det – hvis vi altså tør kaste os ud i at røre ved dem og få jord under neglene.

At pakke planter ind i mos stammer fra den japanske bonsai-tradition. Under et besøg 
i Sydafrika så Sacha den særlige plante-metode og har nu udviklet og designet sin 
egen version af 95 procent komposterbare materialer. Foto: Kim Haugaard.

Det er meditativt at arbejde med planter. Plukk arbejder med at integrere en social dimension, 
hvor fx psykisk sårbare kan arbejde med en del af produktionen. Foto: Kim Haugaard.

»Hvordan vander man dem?« Det er et af de spørgsmål, Sacha og Andreas oftest får. Svaret er 
enkelt: Man »plukker« kuglen ved at hægte den af en lille krog på siden – enkelt og nemt. Det er den 
anderledes vandingsmetode, der har givet inspiration til irmanavnet. Foto: Kim Haugaard.

 { Bag Plukk er Sacha Bechtle, 25 
år, og Andreas Frandsen, 24 år.

 { De lærte hinanden at kende 
på kaospilotuddannelsen, som 
Sacha afsluttede i sommer, mens 
Andreas bliver færdig til januar.

 { Se og køb Plukks planter 
hos Balsalen, Frederiksgade 
12-14, Aarhus C.

 { Sacha laver også workshops, 
hvor du kan lære at lave din egen 
plante. Se events på hjemmesiden.

 { Læs mere om Plukk på 
www.plukk.dk eller søg 
på Plukk på Facebook.
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