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I dokumentärfilmen Les Glanleaur et la glaneause 
(2000) närmar sig (den nyligen avlidna) regissören 
Agnès Varda en av samtidens stora frågor – slöseri. I 
filmen talar hon med olika slags ”samlare”, människor 
som tar vara på saker som andra betraktar som avfall, 
sopor, sekunda. Vardas film tar avstamp från människor 
som efter skörden kommer och samlar ihop spannmål 
som inte skördats. Denna franska tradition har avbil
dats i konsten, bl.a. i form av Jean-François Millets Des 
glaneuses som han målade år 1857. Men denna praktik 
omnämns faktiskt redan i Bibeln: ”När grödan bärgas 
i ert land, skall du inte skörda ända ut till åkerrenen, 
inte heller skall du samla in de sista axen av skörden. 
Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invand
raren.” (3 Mos. 23:22) I dokumentären talar Varda bl.a. 
med människor som samlar ihop potatis som blivit kvar 
på åkrarna och som anses ha sådana skönhetsfel att 
de inte kan säljas i livsmedelsbutikerna. En av potatis
plockarna förklarar att han är arbetslös, och att verk
samheten utgör en del av en välgörenhetsorganisations 
verksamhet. Han betonar att potatisplockandet är me
ningsfullt. Dokumentären skildrar också människor som 
sysslar med det som på finlandssvenska kallas roskis-
dykning och på rikssvenska att dumpstra, d.v.s. att leta 
livsmedel ur livsmedelsaffärernas sopcontainrar. 

Vardas film om den moderna ‘dykaren’ frammanar inte, 
i första hand, bilden av samhällsmisär, även om hon 
skildrar utsatthet. Hon lyfter fram människor som rea
gerar mot vårt samhälles slöseri, och som betraktar 
samlandet som ett uttryck för omsorg. När jag såg fil
men reflekterade jag över hur fräscht detta kändes, 
eftersom de samtida diskussionerna om slöseri ofta får 
en rent ekonomisk betoning; att slösa är att hushålla 
dåligt med knappa resurser. I Vardas film har däremot 
reaktionen mot slöseri en både etisk och praktisk sida: 
slöseri i form av matsvinn ställs mot att ”ta vara på” 
som en livsbejakande handling. Hennes glaneause på
minner oss om livets ändlighet, vikten av att ta vara på 
det vi har till hands – men att ”ta vara på” är här inte 
ett desperat jagande där livets flyktighet alltid hinner 
ikapp, utan hennes potatisplockare och roskisdykare 
påminner en om den rikedom som, om vi har ögon för 
den, finns i vår omgivning. 

Flera av texterna i detta nummer av Ikaros, med tema 
slöseri, tar fasta på en liknande dimension av begrep
pet ’slöseri’. Lars Hertzberg skriver om hur ekonomiska 
dimensioner av uttrycken ‘att ha råd’ och ‘att slösa’ inte 
uttömmer dessa begrepp. Vad vi anser oss ha råd med 
eller vad vi betraktar som slöseri är knutet till vad vi 
ser som viktigt och nödvändigt. Också Natan El-
gabsi kritiserar endimensionella ekonomistiska 
sätt att tänka i sin text om slöseri och tid. Att 
betrakta tid som en form av ägande är proble
matiskt hävdar han och nämner alternativa 
sätt på vilka vi talar om att vår tid slösas bort. 

Ett temanummer om slöseri kommer självfallet att lan
da i samtidens stora frågor om klimatkris och sinande 
naturresurser. Men som Ville Lähde visar är det viktigt 
med begreppslig skärpa i dessa diskussioner. Det är 
inte alls självklart vad det betyder att säga att en na
turresurs är knapp. Exempelvis klimatförändringarna 
beror framför allt på att det finns ett överflöd av fossila 
bränslen. För att förstå oss på vilka problem som upp
står när det gäller naturresurser räcker det inte med att 
tänka på knapphet som att det finns “för lite” av något. 
Den begreppsliga utmaningen Lähde ställer oss inför 
är att reflektera över vad det överhuvudtaget betyder 
att något är en resurs i relation till något annat. 

Slöseri har också en historisk dimension. Olli Lagerspetz 
visar hur begreppet ‘slöseri’ kopplats ihop med idén om 
att förvalta skapelsen, och ta vara på allt som går att 
använda; det är först i moderna samhällen som ‘avfall’ 
börjar bli ett problem. Att ‘slöseri’ är något historiskt 
förankrat blir man också påmind om då man stude
rar konsumtion i olika samhällen. Anna Sundelin och 
Johanna Wassholm illustrerar i sin text att ”slösaktig 
konsumtion” för 100 år sedan betydde något helt annat 
än det gör nu. Under slutet av 1800talet ökade också 
de lägre klassernas konsumtion, vilket var ett fenomen 
som kritiserades hårt på olika fronter som en form av 
slösaktigt beteende. 

Begreppet slöseri måste dock inte vara förankrat i mora
liserande retorik, även om så ofta har varit fallet, också 
idag: jag tänker på hur slöseri framställs som en last och 
som en kontrast pekar man i uppbygglighetens namn 
på extrem knapphet där vi måste måna om sparsamhet. 
Vardas dokumentär var slående för att den gav uttryck 
för en livfull uppmärksamhet som riktar sig mot det man 
kunde kalla ickeekonomisk rikedom; rikedom bortom 
de ekonomistiska antagandena, i en värld av ändliga re

surser och ojämlikhet. Vi hoppas att detta nummer 
av Ikaros snarare än svartvitt moraliserande får 

begreppet slöseri att träda fram i sin historiska, 
politiska och etiska komplexitet.

Des glaneuses, Jean-François Millet 1857


