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Skraldemand for en dag 

E N  J O U R N A L I S T  O G  E N  F O T O G R A F  T A G E R  T U R E N  M E D

 

Tidlig morgen 

En mørk og tåget morgen sidst i oktober mødes vi 

med skraldemændene Lars og Preben på en lille 

sidevej i Rødding. Klokken er 5, vi skal med dem 

ud og køre skrald, og de er klædt på til arbejdet. 

Arbejdstøj med reflekser, handsker og 

sikkerhedsfodtøj sørger for, at dagens arbejde kan 

udføres sikkert. Inden dagen er omme, skal de have 

tømt 450 - 500 containere på næsten lige så mange 

adresser. 

Mørke 

Så tidligt på dagen ligger mange indkørsler hen i 

mørke. Og det er vanskeligt at se, om der eventuelt 

er noget, man kan risikere at falde over eller støde 

ind i. 

En lokal askesky 

»Når folk for eksempel smider aske ud, er de flinke 

til at fylde det i plastikposer og lukke dem godt, 

men hvis posen er lukket helt lufttæt, risikerer vi, 

at den eksploderer, når vi komprimerer affaldet i 

bilen, og så står der en lokal askesky op fra bilen. 

Så er det faktisk bedre at pakke det ind i avispapir 

eller lignende, som luften kan slippe ud af,« siger 

Lars. 

En seddel i postkassen 

Flere steder er affaldsspanden vendt forkert, så 

Preben er nødt til at række ind over den og vride 

den tunge, fyldte spand rundt for at kunne køre af 

sted med den. Lars noterer adressen og lægger en 

seddel i postkassen. Hvis det er sket før, får 

spanden et klistermærke på siden, så beboerne kan 

se, hvordan de skal vende spanden rigtigt. 

Cyklister 

Vi holder en kort pause og nyder en tiltræng kop 

kaffe inde i førerhuset. De før så mennesketomme 

gader er blevet fyldt med trafikanter Især cyklister 

er en udfordring, når man kørei skraldebil. 

Bakkamera, sidespejl og et særligl »cyklistspejl« 

sørger for, at chaufføren kan holde øje med det 

hele. 

Løse hunde 

Et sted kommer en løs hund farende. Den er 

heldigvis glad og vil bare klappes, »men vi er ikke 

så begejstrede for løse hunde,« siger Preben. »Vi 

ved jo ikke, om de er venligtsindede.« 

Smal indkørsel 

I en smal indkørsel kanter Preben sig forsigtigt 

forbi en bil, der er parkeret, så han næsten ikke kan 

komme forbi med spanden. »Det går jo ikke, at vi 

rager et sidespejl af, når vi går forbi,« påpeger han. 

35 tons affald 

Ud og ind af bilen, op og ned ad trinbrættet! Hvor 

mange gange er det lige i løbet af en dag? Når 

ugen er gået, har Lars og Preben hentet mellem 30 

og 35 tons affald ude hos borgerne og kørt det til 

forbrændingsanlægget. 

Godt trætte 

Arbejdsdagen for de to skraldemænd i Rødding er 

nøjagtig som arbejdsdagen for alle andre 

skraldemænd. 

Affald, som afhentes på denne måde, betegnes som 

dagrenovation.
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