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AFFALD

Mennesket har altid lavet affald
Alle steder hvor der bor mennesker er der affald. 
I meget gamle dage, i den tid vi kalder for oldti-
den, var der også affald. 

      

      I den lille jyske by, Ertebølle, fandt man for 
eksempel i 1895 en køkkenmødding. Det var Er-
tebøllefolket der havde lavet den. De levede der 
for cirka 6000 år siden og havde samlet alt deres 
affald i en stor bunke. 
      Køkkenmøddingen var fyldt med dyreknog-
ler, muslingeskaller og ødelagte stenredskaber. 
Det var alt sammen affald fra de mennesker, der 
levede på bopladsen. Kalken fra muslingeskal-
lerne har været med til at bevare dyreknoglerne. 
Det er vi meget glade for i dag, for så kan vi un-
dersøge, hvordan menneskene levede på den tid.
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Middelalder skarn
I middelalderen var der også masser af 
affald. De fleste folk boede på landet 
og var bønder. Der var masser af plads, 
så deres skarn, som affald hed på den 
tid, blev smidt på markerne og i sko-
ven.
      I byen var der ikke så meget plads. 
Folk boede tæt sammen i små huse 
sammen med deres køer, grise og høns. 
Deres affald smed de ud på gaden og 
der fik det bare lov til at ligge.
      En dag i 1443 fik den danske kon-
ge, Christoffer af Bayern nok og 
bestemte at gadeaffaldet skulle samles 
sammen hver 3. dag og køres udenfor 
byen.

Natmanden
I 1700 tallet var der stor forskel på rig 
og fattig. De rige boede i flotte huse og 
klædte sig fint, mens de fattige boede i 
usle huse på landet og i byen. De måtte 
kæmpe for at overleve på grund af sult 
og sygdomme. Nederst i hierarkiet var 
Natmanden. 

Natmanden var ham der 
tømte lokumsspandene og 
gaderne for affald. Han var 
altså den første skralde-
mand.
      Natmanden hjalp også 
bødlen, når forbryderne 
skulle pines eller henrettes.
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Har du hørt om andre
sygdomme der spreder sig  
ved hjælp af bakterier?

I løbet af de næste mange år, blev man mere og 
mere klar over, hvor vigtigt det var at fjerne men-
neskenes affald. 
      I 1848 udbrød der Kolera i Danmark og man  
besluttede derfor at alle de åbne kloakker, 
der løb langs med vejene skulle lukkes inde i 
rør. Det var godt, for de havde været fyldt med 
affald, lort og kolera-bakterier. Koleraen 
havde spredt sig hurtigt til mange mennesker via 
de åbne kloakker. Faktisk døde cirka 5000 kø-
benhavnere af kolera i de år. 

AFFALD BLEV TIL 

SYGDOM
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Da din mor og far var små
I 1970´erne og 1980´erne, havde man forlængst 
lært, hvor vigtigt der var at fjerne vores affald 
væk fra de steder, hvor menneskerne boede.
      I Danmark var der cirka 1200 lossepladser. 
Man brugte de store huller i jorden, som tidligere 
havde været grusgrave. Her blev næsten alt vores 
affald smidt. Der levede masser af rotter  

og måger på lossepladserne. Lossepladserne lug-
tede og var ikke særligt kønne.
      Rotterne og lugten var ikke det værste. Man 
fandt ud af, at lossepladserne ødelagde vores 
rene drikkevand. 
      Når det regnede, løb regnvandet igennem 
losseplads-affaldet og ned i grundvandet, så det 
blev forurenet.

Hvad tror du 
der skete med det 
vand der løb igen-
nem losseplad-
sen?

7



Nogle steder byggede man en slags 
affaldsbrændeovn, der kunne bræn-
de affald. Her brændte man affaldet 
uden at rense røgen. 

Asken, eller slaggen, som det også 
hedder, blev lagt i bunker ved siden 
af affaldsbrændeovnen, eller gravet 
ned i jorden. 

Tror du man kunne spise de gule-
rødder, der var dyrket på marker-
ne, der lå ved siden af en affalds-
brændeovn?
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Noget måtte gøres...
I omkring 1990 blev vi dan-
skere heldigvis klar over at 
noget måtte gøres, hvis vi 
stadig skulle kunne nyde vo-
res grønne natur og kunne 
drikke rent vand fra vandha-
nen.  
      I Danmark begyndte 
man at bygge store moder-
ne forbrændingsanlæg. Her 
kunne man brænde næsten 
alt affald og få både varme 
og strøm ud af affaldet.  
      Et moderne forbræn-
dingsanlæg var ligesom en 
kæmpe brændeovn. Her fyrede man også med 
affald, men her blev røgen først renset og bagef-
ter sendt ud af en meget høj skorsten.
      Skorstenen skulle være rigtig høj, så naboer-
ne ikke fik affaldsrøg i hovedet.
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Selvom røgen fra 
skorstenen ikke 
generede naboer-
ne, fandt miljø-
forskere ud af, at 
affaldsrøgen var 
meget giftig for 
naturen. 
I affaldsrøgen var 

der nemlig nogle giftige stoffer der hedder svovl, 
dioxin og tungmetaller. De hvirvlede rundt i luf-
ten sammen med affaldsrøgen. 
      De giftige stoffer i luften betød, for eksempel, at 
danskerne lærte ordet syreregn at kende. Syreregn 
er regn med syre der ætser i regndråberne.

Man kunne se på statuerne i de store byer, at 
det var syreregn der kom ned, når det regnede. 
Statuerne blev grimme at se på og deres næser 
blev ætset væk med tiden.
      Heldigvis havde miljøforskerne også råd mod 
syreregn. Så der blev sat store filtre op ved skor-
stenene på forbrændingsanlæggene og særlige 
vaskemaskiner der vaskede røgen. Det betød, at 
affaldsrøgen fra da af, næsten kun var ren vand-
damp, der ikke forurenerede.          

OG ENDNU MERE 
måtte gøres

Men kan vi egentlig gøre 
noget endnu bedre med  
vores affald?
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Rigtig mange mennesker kan godt lide at bruge 
ting, som ellers var smidt ud. Enten ved at bruge 
tingen igen, det kaldes genbrug. Eller ved at 
lave tingen om til noget andet, det kaldes gen-
anvendelse. 
      Du har måske selv prøvet at genbruge noget 
legetøj, som du har arvet eller at genanvende en 
mælkekarton til at så karse i.

Som du har læst tidligere i denne 
bog, har man næsten altid set affald 
som et problem, men tror du affald 
kan være en god ting?

Genbrug og 
genanvendelse
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Det betyder, at hvis vi har 100 bøger i affalds-
bunken, 
• Så bruger vi 70 bøger til at lave nye bøger af
• 23 bøger smider vi i brændeovnen
• 7 bøger lægger vi i et hul i jorden. 
Det bedste ville jo være, hvis vi kunne genbruge 
eller genanvende alt vores affald. 
      Måske vil det en dag være muligt. Det dan-
ske folketing er i hvert fald enige om, at dansker-
ne skal genbruge og genanvende meget mere af 
vores affald i fremtiden.

  70% Genbruger eller genanvender vi

  23% Brænder vi i forbrændingsovn

    7% Smider vi på lossepladsen

I Danmark er vi gode til at bruge 
affaldet på den bedste måde.
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Husholdnings-affaldets vej
I alle Danmarks kommuner findes der forskellige 
slags skraldespande og affalds-containere, og 
endnu flere  måder at sortere affald på.
      Men fælles for alle kommuner er at det 
handler om at få folk i husene til at sortere deres 
affald. Jo bedre det er sorteret, jo mere kan vi 
bruge igen.

Man kalder det for kildesortering med et fint ord.
      I moderne skraldebiler er der forskellige rum 
til det sorterede affald. De sørger for at affaldet 
ikke bliver blandet. Desværre tror mange men-
nesker at affaldet bliver blandet sammen i én 
stor pærevælling i skraldebilen, men det gør det 
heldigvis ikke. 
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DIT AFFALD
Når skraldebilen kører afsted med 
affaldet fra din skraldespand, har 
den kurs direkte mod et genbrugs- 
eller forbrændingsanlæg.  
     Når den ankommer til anlæg-
get, skal den først tømmes for alle 
de sager vi kan bruge igen – f.eks. 
glas, metal og papir.
     Resten tømmes i den store
affaldssilo. I affaldssiloen sørger 
en stor kran for at affaldet først 
bliver blandet med alt det andet af-
fald og når der er plads i forbræn-
dingsovnen, bliver der fyldt nyt 
affald i den. 
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Når affaldet lander i forbrændingsovnen, går der 
straks ild i det.
     Inde i forbrændingsovnen brænder det vold-
somt og temperaturen er cirka 1000 grader 
varm. 
     Den varme røg/damp fra ilden, bliver i rør 
sendt ind i en stor jernbeholder med vandrør og 
på den måde bliver vandet varmet op. 

Når vandet er cirka 100 grader varmt, bliver  
det ved hjælp af rør sendt ud til byens huse. 
Det er det man kalder for fjernvarme. 
     Man kan også sende den varme røg/damp 
igennem en strøm-generator, så kan man lave 
strøm af affaldet.
     Man kan sige, at her bliver affaldet genan-
vendt til at lave varme og strøm. 
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Man kan også komme af med sit 
affald på en genbrugsplads. På gen-
brugspladsen skal man sortere sit 
affald, så det kommer i de rigtige 
containere og beholdere.

Det er vigtigt, for ellers kan man risi-
kere, at affaldet ikke bliver genbrugt 
elle genanvendt på den bedste måde.
     På genbrugspladsen kan du møde 
mange forskellige containere. 

KAN DU HUSKE

 N
OGLE AF CON

TAIN
ERN

E

PÅ
 D

IN
 G

EN
BRUGSPLADS?

Genbrugspladsen
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På nogle genbrugsplad-
ser er der automater, så 
man kan drikke kaffe 
og kakao, mens man får 
gode råd om hvordan 
man kan sortere sit af-
fald. 

Husk! Det er altid en god ide at spørge 
pladsmanden om lov, inden man tager 
noget fra en genbrugsplads.
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Når en container på genbrugspladsen er fyldt 
med for eksempel glas eller metal, så bliver den 
sendt videre med lastbil til en fabrik der kan gen-
anvende indholdet.

Men nogle containere er fyldt med affald, som 
kræver en særlig behandling.

Særligt affald

  

Farligt 
affald

F.eks. olie, maling, kemi-
kalier.  
     Bliver sendt med en 
særlig sikker lastbil til en 
fabrik der kan brænde 
malingen og olien i en 
speciel forbrændingsovn. 
Det kan også blive renset 
og genanvendt til ny ma-
ling, olie eller kemikalier.

Blød 
PVC

F.eks. badedyr, gummi-
støvler, vinyl-gulve.
     Bliver sendt på losse-
pladsen (deponi). For hvis 
man brænder blød PVC i 
forbrændings-ovnen for-
urener man røgen/dam-
pen, der kommer ud af 
skorstenen.

Elektronik 
affald

F.eks. mobiltelefoner, tv, 
computere. 
     Bliver sendt til fabrik-
ker, der skiller elektronik-
ken ad og sender metaller 
og grundstoffer tilbage 
til fabrikker der laver nye 
mobiltelefoner, tv og an-
det elektronik.            
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Mange steder findes der genbrugsbutikker.                          
En genbrugsbutik er en butik, hvor der sælges 
ting og sager der har været brugt før. Det kan 
være tøj, pynteting, køkkenting og legetøj. 
     De fleste genbrugsbutikker får deres varer fra 
folk der kommer forbi og afleverer sager, som de 
ikke skal bruge mere. 
     Der er også genbrugsbutikker, der har ind-
samlings-containere stående ved supermarkeder 
og andre steder, hvor der er mange mennesker 
samlet. Man kan også tit finde genbrugscontai-
nere på genbrugspladser. Så kan man afleverer 
sine ting til genbrug, når man alligevel smider 
ting ud. 

Rigtig mange folk synes det er sjovt at gå i 
genbrugsbutikker, fordi man tit kan finde sjove,               
eller sjældne ting til en billig pris.

Har du nogensinde gjort et kup i 
en genbrugsbutik, eller på et loppe-
marked?

GENBRUGS
butikker
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Det er blevet meget moderne at genbruge ting 
og mange mennesker synes det er sjovt at opfin-
de nye ting lavet af gamle sager.
     Du har måske selv prøvet at lave en ægge-
bakke om til en rød klovnenæse, eller lavet en 
snor-telefon af gamle dåser. 
     Når man på den måde bruger gamle ting på 
ny måde, så kalder man det for Downcycling, 

Recycling eller Upcycling. Det handler om, hvor-
dan man bruger tingene igen.
Hvis vi tager et helt almindeligt brugt bildæk og 
forestiller os at vi skal bruge det, på én af de tre 
cycling måder, så kunne det se sådan ud.

Downcycling
Recycling
Upcycling
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Recycling:
De fleste brugte bildæk er kun 
slidt på slidbanen. 
     Man kan derfor sætte en 
ny slidbane på og dækket er så 
godt som nyt. 
     Man gen-bruger altså 
dækket som et nyt dæk.

Downcycling:
Downcycling betyder at man 
ned-bruger tingene. Man 
sætter tingenes værdi ned. 
     Bildækket fra før kan dow-
ncycles ved at man, som på 
billedet, bruger dækket til en 
trappesti.

Upcycing:
Når man skal upcycle noget, så 
skal man gøre tingene bedre. 
Man op-bruger tingene, så 
de bliver finere end før. Man 
sætter tingenes værdi op.
     Man kan for eksempel upcy-
cle et bildæk ved at lave det om 
til en flot og sjov gynge. 
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RESSOURCE
HJULET Cirk

ul

ær økonomi •
Har du nogensinde tænkt på om naturen har 
noget affald? Det har den faktisk ikke. 
      Naturen bruger alle sine ressourcer igen. Dy-
rene spiser planter og træer. De planter og træer 
der ikke bliver spist falder til jorden og omdannes 
til kompost. Når dyrene dør, bliver de også om-
dannet til kompost.
      Naturen bruger komposten som næring til 
planter og træer, der igen enten bliver til føde til 
dyrene eller kompost. På den måde passer det 
hele sammen som i et hjul der snurrer rundt.

Hvis vi gør det samme som naturen, vil vi få me-
get mindre affald og samtidig spare på naturens 
ressourcer. 
      Prøv at forstil dig at aflevere din gamle cykel 
på genbrugspladsen. Genbrugspladsen sender 
cyklen til et jernstøberi. På jernstøberiet bliver 
cyklen smeltet om til jernbarrer. Cykelfabrikken 
køber jernbarrerne og smelter dem om til nye 
hjul og andre cykeldele.
      Til sidst kan fabrikken samle en ny og flot 
cykel, som man kan købe hos cykelhandleren.
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Hvordan ville Ressource-hjulet se ud, 
hvis du satte din yndlingsting ind i Ressource-hjulet?
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For nogle mennesker er det blevet en 
hel kunstart at arbejde med affald. 
Én af de mest kendte skrotkunstne-
re i verden er danske, Robert Jacob-
sen, eller Store Robert som han blev 
kaldt.
     Store Robert kunne godt lide at 
arbejde med jernskrot. Hvis han 
fandt noget spændende jernskrot på 
en gård, eller på en skrotplads tog 
han det med hjem på sit værksted og 
lavede kunst af det. 
     Store Robert var så dygtig til at 
lave kunst, at hans skrotkunstvær-
ker hænger på kunstmuseer rundt 
om i hele verden.
 

Skrotkunst

Har du prøvet at lave kunst eller legetøj af affald?

Robert Jacobsen døde i 1993
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I skraldebyen, Manshiat Nasr i Egyp-
tens hovedstad, Kairo arbejder næ-
sten alle byens folk med affald.                      
De lever af at samle og sortere en 
stor del af storbyen, Kairos affald. 
Allerede når byens børn er 4-5 år,  
så hjælper de deres forældre med  
at sortere affald.  
Nogle af skraldebyens 
mænd kører rundt i gamle 
lastbiler og samler affald 
i Kairo. Når lastbilen er 
fuld, så kører de tilbage til 
skraldebyen og tømmer 
lastbilen. Her står børn, 
kvinder og mænd klar til 
at sortere affaldet og kom-
me det i forskellige plastik-
sække.

      De fyldte sække sælger de til fa-
brikker der smelter plastik og metal 
om til nye ting.
      Papir og pap sælges også til gen-
brug. Madaffald bliver brugt til foder 
til byens grise og høns.

Skraldebyen i Kairo
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Alle danskere laver cirka 7 kg. affald om dagen, 
-altså cirka 2500 kilo (2,5 ton) affald på et år.
Prøv at gange 2500 med hvor mange mennesker 
der bor i Danmark. 

2500 x 5.700.000 = ?

Hvis vi bare brænder det hele, løber vi hurtigt tør 
for alle de gode ressourcer, der er i vores affald.                        
Tænk bare på alt det jern, glas, plastik og papir 
vi skal producere fra helt fra bunden af, hvis ikke 

vi kunne bruge det fra skraldespanden igen.
Som det er nu, skal vi ikke producere så meget 
nyt, for vi kan genanvende det meste af vores af-
fald til nyt metal, nye glas og nyt plastik og papir.
Heldigvis er danskerne rigtig gode til og glade 
for at kunne genbruge deres affald. Ja, vi er fak-
tisk blandt de allerbedste i hele verden. Det kan 
vi godt være stolte af.

Når du smider ud
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Selvom affald er en slags genbrugsguld, så er det 
meget vigtig at vi prøver på, at lave så lidt affald 
som muligt.
      Prøv at tænke på, hvor meget det vil betyde, 
hvis alle danskere kun lavede 5 kilo affald om 
dagen. 
      Hvordan kan du hjælpe til at vi laver mindre 
affald?

•  Gøre det til en vane at sortere dit 
affald på den rigtige måde

•  Aflevere brugt legetøj og gode ting 
og sager til genbrug i stedet for at 
smide det i skraldespanden 

•  Bruge plastikposerne fra super-
markedet flere gange

•  Bruge madkasse i stedet for sølv-
papir og plastikfilm

•  Fortælle alle om din nye affalds- 
viden. F.eks. venner og familie
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NYTTIGE 

STEDER 

MED 

MASSER 

AF VIDEN

www.affald.dk

www.findskjulteskatte.dk

www.mindthetrash.dk 

www.skraldeskolen.dk

www.bofa.dk

www.kendditaffald.dk
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Nu hvor du har læst Affaldsbogen, kan det være,  
at du har fået lyst til at besøge en genbrugsplads  
eller et forbrændingsanlæg i virkeligheden.

Mange affaldsselskaber har en skoletjeneste.
Her kan du se, høre og lugte meget mere om affald.

Du finder information om dit affaldsselskab på din 
kommunes hjemmeside.
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”Affald er gode sager, 
der bare venter på, at blive brugt igen.”





 ISBN 978-87-999167-0-2

Alle danskere producerer ca. 7 kilo affald hver dag.             

Noget af affaldet lugter og er ulækkert,  
mens andet bare er grimt, slidt og kedeligt. 

Men kan affald være en god ting? Noget vi kan bruge til noget.  

I AFFALDSBOGEN bliver du klogere på, hvad der sker med  
dit affald, når du har afleveret det på genbrugspladsen,  
eller skraldebilen har været forbi.

Men også på, hvad man gjorde ved affaldet i gamle dage.


