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för sopdykare och lever på
mat som vi kastar. Bland
Emils fynd finns 400 chokladkakor och 16 liter ekologisk olivolja.
– Jag skulle kunna gå ett
helt år utan matutgifter.
Ätbart polarbröd, yoghurt, meloner, lantchips. Den som kollar i livsmedelsbutikernas och
restaurangernas containrar kan
hitta det mesta.
Emil är en av dem som vill sätta stopp för slöseriet. Två gånger
i veckan hämtar han därför mat
som andra har slängt. Och han
är inte ensam. Här i Eskilstuna
fyndar runt 30 personer bland
varor med nyligen utgånget bäst
före-datum.
– Normen är att inte äta sopor.
Men om jag slänger ett äpple,
är det sopor eller ett äpple då,
säger Emil.
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I Sverige slängs det cirka 56 kilo
ätbar mat per person varje år,
enligt Livsmedelsverket.
– Jag tycker att det är bra om
folk kan leva på andras överflöd,
säger Emil.
Emil känner på lukten om maten har blivit dålig. Därför har

till exempel rötmånaden aldrig
varit något problem under de
1,5 år som han sopdykt. Allra
bäst är det däremot på vintern,
då containrarna förvandlas till
frysboxar.
Men hans mamma var skeptisk i början.
– Nu brukar jag fråga om det
är något hon behöver och då kan
hon säga ”ja, lite bröd”.
Helt lagligt är det inte. Det
har hänt att Emil och hans vänner har knipsat upp stängsel
för att ta sig in på avspärrade
områden.
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Han tycker att man borde ta efter Danmark, där det finns livsmedelsbutiker som ställer ut den
gamla maten utanför affären.
Även om man inte är lika tillmötesgående i Eskilstuna, menar
Emil att sopdykarna försöker att
åstadkomma så lite skadegörelse
som möjligt.
– Det är viktigt att respektera
affärerna och inte stöka ner. Det
drabbar alla andra om det ser ut
som skit och det påverkar arbetarna, de ska inte behöva plocka
upp efter oss.
FOTNOT: Emil heter egentligen
något annat.
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inte fått in några anmälningar om att folk tar mat
ur containrar.
– Det är sällan man påkallar polisens uppmärksamhet för att någon tar
lite tomater och sådant,
säger inspektör Jan-Erik
Granström.
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sopor. Tar man matavfall och
liknande räknas det som egenmäktigt förfarande.
Om någon däremot tar saker
från tippen så är det stöld, eftersom skrot har ett värde.
– I det här fallet skulle egenmäktigt förfarande ge ytterst
ringa straff, säger Jan-Erik
Granström.
Han tycker att butikerna borde kunna skänka bort maten i
stället för att slänga den.
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– Det är upprörande att folk är
i behov av att leta i soporna för
sin överlevnad och att det kastas
så mycket varor.
Jan-Erik Granström är inte
särskilt bekant med ”dumpster
diving”, men vet att det förekommer.
Han är mest bekymrad över
deras hälsa och tycker att man
ska vara försiktig.
– Man ska betänka riskerna
med att äta mat som har beblan-

dat sig med annat som inte är
särskilt bra att få i sig.
Allt kan ha ett värde, och så
också sopor. Avfallet kan bli dyrbart om kommunen bestämmer
sig för att utvinna biogas ur det.
Den dagen handlar det inte bara
om egenmäktigt förfarande.
– Om någon kommer och vill
sälja sopor så är de värdefulla
och då blir det stöld, säger JanErik Granström.
<DD8JLE;<C@E

är ett kärt inslag i min
Eskilstunavardag.
Jag bor alldeles i närheten
och brukar passera parken
dagligen när jag ska göra
ditt eller datt.
En tidig morgon i våras
upptäckte jag att en av änderna flyttat en bit utanför
grönområdet och byggt bo i
en av blomkrukorna på Nybrons räcke.
Hon satt så förnöjd i sitt
blomsterprydda krypin och
kikade ut över kanten. Det
gjorde mig glad. Andens lilla
uppstickande huvud blev en
av ljuspunkterna under mina
stressade morgonpromenader mot dagens bestyr. Men
så kom oron. Var krukan ett
tryggt andbo? Skulle hon
lämnas ifred av helgernas
alla förbipasserande nattsuddare?
Jag grämde mig. Ja, ni vet
hur man går och grubblar ibland. Men så kom sommaren
och oron försvann med den.
Jag reste bort ett tag, och
när jag kom hem upptäckte
jag att man planterat nya
blommor på broräcket. Ingenstans bland de nyplanterade röda blommorna kunde
jag se min kompis kika fram.
Hade mina farhågor besannas? Hade anden fallit offer

för någon bitter krogbesökare?
Som den nyfikna journalist
jag är ringde jag parkavdelningen för att höra mig för
om anden. De berättade för
mig att anden hoppat i ån
när krukorna omplanterades.
Och hon hade en skara
nyckläkta ungar med sig.
Vilken lättnad! Kanske
behöver man inte bekymra
sig så om änder i blomsterkrukor när allt kommer omkring.
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Svaret på frukostfrågan: Simning, cykling och löpning.

