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■ SOPDYKARE Här låses containrarna av säkerhetsskäl

Bjudmat. I personalrummet bjuds det på bröd och frukt som sorterats bort i butiken. ”Det är absolut inget fel på de varorna, men de är inte tillräckligt fräscha för att säljas”, säger butikschef
Ola Hollerup.

”Vi producerar och slänger
Lund. Medvetna konsumenter i Lund sätter press på
livsmedelsbutikerna. Följden blir skärpt inköpsplanering och att mindre mängd varor slängs i containrar.
– Lundaborna har högre krav på livsmedelsprodukter än andra, säger butikschef Ola Hollerup, Ica
Malmborgs.
Han är sopdykarnas fiende, de som
tar sig in i livsmedelsbutikernas containrar och plockar åt sig varor som
kasserats. Ett fenomen som Sydsvenskan nyligen skrev om när vi
följde en sopdykare utanför en butik
i Lund.
På Malmborgs gör man vad man
kan för att motarbeta personer från
att ta sig in i containrar fyllda med
slängd mat och har därför placerat
containrarna i ett låst kylförråd.

– Av säkerhetsskäl, säger Ola Hollerup. Sopdykarna utsätter sig för livsfara. De kan bli inlåsta och man vet
aldrig vad som finns i containrarna
– krossat glas, kemikalier och råttor.
Klockan är lite över sex på morgonen och gallringen har redan börjat
i köttdiskarna och på grönsaksavdelningen på Malmborgs. Nogsamt kontrolleras datummärkningar, gurkor,
några klasar lite brunprickiga bananer, äpplen och andra färskvaror.

Använda
sinnen
”Förr fanns
det inga datummarkeringar, man
fick istället
jobba med
sinnen som
smak och
lukt.”
Ola Hollerup,
butikschef.

En del sorterar butiksbiträdet Lena
Sörensson ut och slänger i en plastlåda, mycket handlar om varor som
det absolut inte är något fel på. Men
det är varor som kunderna med stor
sannolikhet kommer att välja bort när
butiken öppnar en knapp timme senare.
Under tiden rullas nya leveranser in
på överfyllda lagervagnar. För att så
mycket som möjligt av arbetet ska
vara klart när butiken öppnar köps
personal dagligen in från ett bemanningsföretag.
– Detta därför att det är enklare om
kunder och personal slipper trängas
när vi rensar bland varorna, säger Ola
Hollerup.
Butiken omsätter cirka 250 miljoner kronor om året och har ett svinn
på omkring 2,5 procent. I detta ligger

■ CONTAINERFYND

Klockan är strax efter tio på kvällen. Affären har stängt och sorterat ut
den mat som de bedöms vara osäljbar. Nu är det också dags för Lunds
friganer att sätta fart. Pannlampan är ett måste för att hitta i mörkret.

Riskerar straff
”Och varför ska det vara olagligt
att ta vara på någon annans sopor?”
Fredrik Nilsson.

Trendig rörelse. ”Ibland är det nästan kö till containern”, skämtar Fredrik Nilsson som själv hittar mer än hälften av sin mat i butikscontainrar.

En del av frukten i containern är lite kantstött, men det mesta är ätbart.

Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd
Lund. Det kallas sopdykning, dumpsterdiving och
friganism. Egentligen handlar det bara om att ta vara
på mat som slängs i onödan.
– Vi slänger jättemycket mat som inte är dålig, säger
Andreas Fondell, butikschef i Lund.
Med en pannlampa på huvudet hoppar Fredrik Nilsson ner i containern
som är fylld av all slags skräp och mat.
Han är student i Lund och har ägnat
sig åt sopdykning i flera år. Det är efter butikernas stängningstid och kylan biter.
Det är mestadels studenter i Lund
som dumpstrar men när vi kommer
fram till containern finns där också
ett medelålders par som fyller en stor
kasse med grönsaker och frukt. Fredrik Nilsson rotar runt med sina speciella dumpsterhandskar som han hittade i en container en annan kväll.
Ibland ligger fynden i botten.

– Det känns lite grann som att vara
ute och plocka svamp eller bär. Ofta
hittar jag faktiskt finfina hallon också.
Fredrik Nilsson hittar mer än hälften
av sin mat i butikscontainrar. Men
han skulle kunna leva på det om han
var lite mindre lat. Han berättar om
sitt bästa fynd, som var åttio stycken
banansmoothies och säger att han till
och med brukar hitta toapapper och
folköl.
– Det slängs ju så otroligt mycket,
det är för jävligt.
På en frigansk hemsida står uppmaningen ”Våga lev på överflödet”. I en

värld där en miljard människor, var
sjätte person, svälter slänger vi i Sverige över 100 000 ton mat varje år. Friganismen är en rörelse världen över
som det skrivs mycket om i medierna
just nu och det är lite hype i Lund att
sopdyka. Trendigt.
Cecilia Lundqvist, som också brukar sopdyka, säger att det finns det
en risk med att ställa upp i medierna.
– Det kan ju innebära att det blir
fler lås på containrarna och mosmaskiner som förstör soporna i varje
butik. Samtidigt tycker jag att det är
viktigt att göra folk uppmärksamma
på det matsvinn som finns idag och
visa att det finns alternativ.
Andreas Fondell, butikschef på Willys i Lund, har precis som flera andra
mataffärer erfarenhet av att folk letar
överbliven mat i containrarna utanför
efter stängningsdags.

Systemkritik
”Visst är det
gött att få gratis käk, men
jag skulle ju
hellre leva i
en värld med
en verkligt
hållbar och
vettig matproduktion.”
Cecilia Lundqvist.

Han berättar att de slänger jättemycket mat och att stor del av den
maten inte är dålig.
– Kunden idag är väldigt kräsen,
bröd ska ha bakats samma morgon
även om bästföredatumet är om en
vecka och bananer får inte ha en
fläck. Dessutom ska hyllorna vara
ständigt fulla och eftersom försäljningen är väldigt varierande så är
det svårt att pricka in precis rätt
mängd inköp av varor. Allt detta resulterar i att mat slängs, säger Andreas Fondell.
Vad tycker du om sopdykare?
– Det finns mycket kvar för oss att
göra i hanteringen av sopor. Samtidigt har vi policyn att det som är
slängt är slängt. Vi vill inte ha några som rotar runt i containrarna. Vi
måste alltid kunna garantera matsäkerheten.
Matsäkerheten är ett argument mot
containerdykare. Att det skulle vara

olagligt är ett annat. I januari greps
två personer för att ha tagit mat ur
sopcontainrar bakom en av Umeås
mataffärer. Brottsrubriceringen var
egenmäktigt förfarande. Det olagliga ligger i att vistas i någon annans
container.
– Det där med att det skulle vara
farligt för hälsan är ju fånigt, säger
Fredrik Nilsson. Så pass bra omdömesförmåga har man väl att det går
att skilja på rutten och bra mat.
– Och varför ska det vara olagligt att
ta vara på någon annans sopor?
Cecilia Lundqvist understryker att
friganismen måste ses som en kritik mot det system som skapar detta
överflöd.
– Kapitalismens brister blir tydliga
när man står i en container full med
bra mat. Visst är det gött att få gratis
käk, men jag skulle ju hellre leva i en
värld med en verkligt hållbar och vettig matproduktion.

FAKTA
Snabbt växande
alternativ livsstil

Kvällens containerskörd.

Cecilia Lundqvist är ganska nöjd
med kvällens fynd.
– Visst är det tokigt att dyka i containrar. Men det system som producerar allt detta ”skräp” måste ju vara
tokigare.
TEXT: ELIN LINDMAN
elin.lindman@sydsvenskan.se

FOTO: KARL MELANDER
karl.melander@sydsvenskan.se

■ Ordet frigan kommer från engelskans
freegan. Begreppet är en kombination av
orden fri och vegan.
■ Friganism är en alternativ livsstil som tar
avstånd från konsumism och vill minimera
sin resurskonsumtion.
■ Friganismens historia går tillbaka till
mitten av 1990-talet och har kopplingar till
olika miljö- och antiglobaliseringsrörelser.
■ Friganer tar tillvara slängda matvaror
som av någon anledning kasserats men som
ändå är ätbara.
■ Det finns en stark koppling till veganrörelsen men alla friganer är inte veganer
eller vegetarianer. En del friganer kallas
meagans (från meat).
■ En meagan kan tänka sig att äta kött och
andra animaliska produkter, men bara om
de annars skulle gå till spillo.

Sydsvenskan, söndag 27 februari 2011.

bland annat snatterier och varor som
kasseras och slängs.
Mängden organiskt avfall – fisk,
kött, bröd, grönsaker och frukt – som
dumpades 2009 uppgick till drygt 10
ton. Även om Ola Hollerup inte har
förra årets siffror klara, tror han att
nivån blir ungefär densamma.
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■ SOLHÄLLAN

Kolonister har
egen lösning
i vägbråket
LUND

Utrensning. Lena Sörensson slänger kasserade tomater som går till energiverkets biogasanläggning. De friska tomaterna läggs upp på fat i personalrummet.

Farlig sopdykning
”Sopdykarna utsätter sig för livsfara.
De kan bli inlåsta och man vet aldrig
vad som finns i containrarna – krossat
glas, kemikalier och råttor.”
Ola Hollerup, butikschef Ica Malmborgs.

Malmborgs har tre sopcontinrar, en för papp, en för plast, och en för allt annat som
inte går i komposten.

för mycket”
Efter alla år i branschen och de kontakter han har med andra livsmedelshandlare, är Ola Hollerup övertygad
om att Lundaborna är mer medvetna
som konsumenter än befolkningen i
resten av landet.
– De ställer därmed väldigt höga
krav på oss i butiken, vilket är positivt. Kundernas krav är en följd av att
vi var först i landet, 2008, som fick utmärkelsen Fair Trade – rättvisemärkt
butik, säger han.
Utan att vetenskapligt kunna bevisa det, är Ola Hollerup säker på att
det procentuellt sett slängs mer livsmedelsvaror i hemmen än i butikerna. Han menar att det beror på den
okunskap de flesta har om hur färska
varor ska lukta eller smaka.
– Förr fanns det inga datummarkeringar, man fick istället jobba med

sinnen som smak och lukt. Hemma
vid kylskåpet tar vi i dag inte hand
om produkterna som vi borde göra.
– Som handlare vill jag att vi ska köpa
så mycket som möjligt. Egentligen
pratar jag därför emot mig själv när
jag säger att vi bara ska köpa det vi
använder, säger Ola Hollerup.
– Men konsumenterna handlar generellt för mycket och vi producerar
och slänger för mycket. Detta är ett
samhällsproblem som många medvetna konsumenter i Lund försöker
göra något åt.
Samtidigt som Ola Hollerup är
emot sopdykarna har han viss förståelse för dem som lägger beslag på resterna eftersom varorna ändå kastats.
Men hans motstånd är obevekligt på
en punkt:
– Det handlar om säkerhet.

Bakgrunden till konflikten om vägdragningen är
att det ska byggas ungefär 400 nya bostäder intill
Solhällan med 80 kolonilotter. Till dessa och en ny
skola behövs vägar.
En väg tvärs genom
koloniområdet är ett alternativ och en väg från
Hjalmar Gullbergs väg är
ett annat. De finns de som
förordar båda dessa vägar.
– Det kan vi absolut inte
acceptera. Framför allt vill
vi inte få en väg som delar vårt område i två delar. Hellre då en väg från
Hjalmar Gullbergsväg.
Men också den vill vi helst
slippa, säger Tomas Gustavsson, vice ordförande i
koloniföreningen.
De som bor i området
vid Fritjofs väg har sedan
länge velat få bort genomfartstrafiken i den smala
gatan. Nu befarar de än
mer trafik förbi sina hus.
– Vi har räknat bilar under några dagar vid olika
tidpunkter. Runt 300 bilar
i timmen kör på Fritjofs
väg och nästan alla bara
kör genom. Genomfartsförbud gäller för lastbilar
men vi har räknat in 4-5
lastbilar i timmen, säger
Boel Billgren, som bor vid
Fritjofs väg.
Både kolonister och
grannarna vill att det nya
området får en infart från
Sandbyvägen. Men det
menar stadsbyggnads-

LUND
TEXT: TOMMY
LINDSTEDT
tommy.lindstedt
@sydsvenskan.se

FOTO: KARL
MELANDER
karl.melander
@sydsvenskan.se

FAKTA
Sopdykning som livsstil

■ Sopdykare är detsamma som en frigan.

Ordet kommer från engelskans freegan, en
kombination av fri och vegan.
■ Friganer tar hand om matvaror som
slängts, trots att de är ätbara.
■ Friganism är en livsstil som motsätter sig
konsumtionssamhället och som vill minimera resurskonsumtionen.

Påskupprop mot
utförsäkringar
■ På

Annandag påsk arrangeras en manifestation mot utförsäkringarna i Lund. Ett stort påskupprop planeras över
hela landet, där Stortorget är en av fyrtio samlingsplatser.
– Vi i Lund ingår i en
gräsrotsrörelse som satt
igång i hela landet. Vi vill
belysa att utförsäkringar
får brutala konsekvenser
för människor, säger författaren och Lundabon
Maria Küchen.
En salig blanding av
människor går ihop för
att uttrycka sitt missnöje i
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Nya bostäder
och koloniområde
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Politikerna är inte överens om hur vägarna ska
gå vid Solhällans koloniområde. Men kolonisterna och deras grannar vet hur det vill ha
det. Nu går de samman
och försöker övertala
de som bestämmer.

en
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kontoret inte går eftersom
nivåskillnaden är för stor.
– Det stämmer inte.
Det alternativet avfärdas
på felaktiga grunder. En
väg kan mycket väl dras
mellan Linebäck och Solbacka. Där är det ingen
stor nivåskillnad, säger
Tomas Gustavsson.
Kolonisterna och villaägarna ser möjlighet till en
andra infart från den södra delen av Fritjofs väg och
parallellt med Dalbyvägen.
– Den finns plats och
det nya området får två
infarter utan att förstöra
koloniområdet, säger Tomas Gustavsson.
– Med en sådan lösning
kan Fritjofs väg stängas av
i den norra delen och all
genomfartstrafik försvinna, säger Boel Billgren.
Enligt henne och Tomas
Gustavsson finns det mer
att värna.
Mellan koloniområdet och Fritjofs väg ligger
en omtyckt bollplan. Den
skulle sargas om det dras
en väg genom koloniområdet.
I de kommunala korridorerna fortsätter spelet
om Solhällan. Hittills har
det blivit olika resultat i
de instanser som hanterat ärendet.
TEXT: INGRID
NATHÉLL
ingrid.nathell
@sydsvenskan.se

Lund: allt ifrån drabbade
människor till författare,
musiker och akademiker.
Nu sker mycket av mobiliserinegen via Facebook.
CENTRUM

Blodgivarkampanj
på Gerdahallen
■ På

måndag är det åter
dags för blodgivarkampanj på Gerdahallen. Under flera år har blodgivarcentralen samarbetat med träningscentret i
Lund. Blodcentralspersonal finns på plats måndag
till torsdag mellan klockan 16 och 20. På fredag
finns personalen så länge
det finns motionärer.

