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R98s 113 år lange historie.

Det er historien om udviklingen i den københavnske renholdning fra latrin i trætønder og metalspande båret
på skuldrene til kildesorteret genanvendelse på hjul og lift. Fra skraldemændenes forklæde og bærevest af

læder til sikkerhedssko og arbejdstøj i trafiksikkert design. Fra hestevogn til mobilsug. Fra en tid hvor 15-20
bajere på en arbejdsdag ikke var unormalt til totalt alkoholforbud.

Bogen er et stykke industri-, social-, arbejder- og lokalhistorie, der følger hele virksomhedens historie fra en
tid før kloaker og verdenskrige, og før ord som forurening og miljø kom på mode i 1960erne. Bogen følger
hele udviklingen fra ´Lortemøllen´ ved Kløvermarken med transportbånd til toiletindhold og ´natmænd´, som

mødte klokken to om natten og ikke fik mulighed for at bade, til en moderne veldrevet og effektiv
virksomhed, der tilbyder sine ansatte fitness, squash og sauna.

Igennem ord og billede giver bogen et levende indblik i skraldemændenes liv og hverdag før og nu. Og vi
møder vor tids karismatiske skraldemænd, fx ´Hesten´, ´Alperosen´, ´Radisen´ og virksomhedens eneste

skraldekvinde, som alle fortæller deres historie.
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