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GÖR SOPOR
TILL SKATTER

”Det är hemskt att så mycket slängs”
Intervju Någon dumpade sitt badkar i en
container. Boråstjejen Sandra Karlsson
hittade badkaret och fick en vision. Hon
släpade hem det till sin källartrea och förvandlade skräpet till en gräsgrön tvåsittssoffa.
Sandra Karlssons strumpbyxorangea knän sticker upp ovanför kanten på badkarssoffan där hon
sitter. En växt slingrar sig upp ur ett metallgrått
stuprör som hänger ned från ett gymnastikskåp.
Lägenheten är inredd av saker hon har hittat i
någon container eller fyndat på loppis. Ett fåtal
möbler är nyköpta.
Det var när Sandra började dumpstra, som
fenomenet att plocka mat eller prylar från
containrar kallas, som hon började fundera över
hur mycket som faktiskt köps och slängs.
Sandras första introduktion
till sopdykningen var när hon
bodde i London för några år
sedan.
– Jag skulle kissa bakom en
container, berättar hon och slår
upp te i svarta loppisfynd.
Av en händelse kikade hon
ned i containern och fick syn på
stora mängder plastförpackade
mackor. Datumet hade inte gått
ut så hon tog med sig så många
mackor hon kunde bära.
– Jag blev överlycklig, berättar en leende Sandra.

”Hemskt att slänga”
I början var sopdykningen i första hand ett sätt
att spara pengar för Sandra. I takt med att hon
har konsumerat mindre och dumpstrat mer har
intresset för miljö, matsvinn
och konsumtion vuxit.
– Det är hemskt att det
slängs så mycket samtidigt som
det finns folk som svälter. Jag
blir sur när jag tänker på det.
Containrarna som Sandra
dyker i är ofta fulla av välbevarad mat som inte har passerat
utgångsdatum.
– Maten är ju inte dålig
bara för att det är kort utgångsdatum. Det här brödet
till exempel. Och grönsakerna.
Och osten. Allt är mat som jag
har dumpstrat, visar Sandra
och fyller snickarbordet med aptitliga containerfynd.
Sandra vill att fler ska leva som hon, och
inspirerar gärna fler. Men att försöka pracka på
sin livsstil på andra är inte rätt väg att gå.

KOnSuMTIOnShETS
”Jag behöver inte
ha den senaste
mobiltelefonen.
Jag får en mycket
större kick av att
hitta något eller
tillverka det själv.”

Tror inte på konsumtionskickar
Sedan dess har det rullat på. Sandra hämtar
både mat och prylar ur containrarna som hon
designar om och inreder lägenheten med.
Sandra Karlsson sätter ned tekoppen på en

– Jag talar inte om för folk hur de ska leva eller säger vid middagsbordet ”det här har jag hittat i soptippen, du borde dumpstra!”, förklarar
hon och sveper med ena handen över bordet.

gammal snickarbänk som har blivit ett färgfläckigt brunt matbord, nött i kanterna och med
den karaktäristiska skåran i mitten och veven i
hörnet.
Av ett hönsnät har hon tillverkat en anslagstavla där en fiolspelande ängel, en dollarsedel
och ett hjärta med texten ”Fånga dagen” skrivet
i versaler är fastsatta.
– Folk tror att de blir glada av att köpa saker.
Men jag är inte säker på att det stämmer. Jag är
lika glad ändå, säger hon och tänker efter.
– Jag behöver inte ha den senaste mobiltelefonen. Jag får en mycket större kick av att hitta
något eller tillverka det själv.

Fakta Dumpstring
n Dumpstrare le-

tar igenom andras
sopor efter varor
som kan vara
användbara.
n Ordet dumpstra,
eller sopdyka,
kommer från engelskans ”dumpster
diving”.
n Dumpstringen
är en del av antikonsumtionslivsstilen freeganism,
som har rötter i
60-talets miljö och
globala rättviserörelse .
n Målet med
freeganismen är
att leva etiskt och
påverka miljön
minimalt.
Källa:
http://freegan.info

För geggigt för vissa
Hon tror inte att sopdykning är en slutgiltig lösning på det slöseri och den slit- och slängmentalitet som råder. Om alla skulle rota i soporna
skulle det bli kaos.
– Det lockar väl heller inte alla att hoppa ner
i en container med massa mat. Det kan ju bli
ganska geggigt.
Sandra poängterar att hon trots det tycker att
individen bär ett stort ansvar för miljön.
Visionen är att helt undgå att köpa någonting
nytillverkat. Ett realistiskt mål kan tyckas, några
tomma utrymmen syns inte till i källartrean.
– Snart måste jag nog skaffa en lagerlokal,
säger Sandra och skrattar.
Vilken är din bästa containerskatt?
– Det är sådant jag har hittat och sedan
arbetat med under en längre tid. Som det här
badkaret jag hittade i en container.
Sandra Karlsson syftar på den gröna tvåsittssoffan hon sitter i.
– Jag fick hjälp av pappa att såga av badkaret
på mitten. Sedan målade jag det grönt, satte på
hjul och prydde det med kuddar.
Men hur lyckades du få upp ett helt badkar ur en
container?
– Jag måste ha fått superwoman-krafter,
säger Sandra. Det var ju en liten pärs. Men vill
man så kan man.

samlar. Det var en baggis för Sandra Karlsson att fylla sin lägenhet med saker. Snart kan hon behöva en lagerlokal.

Bild: AnnA Ekström

Anna Ekström

mEr lÄsNING

Det här är del ett en artikelserie om konsumtionssamhället. I nästa veckas tidning kan du läsa om en grupp
freeganister i New York.

Badkarssoffa. Sandra Karlsson har gjort en soffa av ett badkar. Exakt hur hon gjorde för att få upp badkaret ur
containern vet hon inte, men det rör sig nog om superkrafter.
Bild: AnnA Ekström

utsmyckNING. Att hitta nya saker att ta tillvara är
lycka för Sandra Karlsson.
Bild: AnnA Ekström

