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SØPPELBAMSEN – en fortellerstund 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo 

 

Søppelbamsen er en fortellerstund for barn som handler om å se det fineste i hverandre for å 

forhindre mobbing. Fortellerstunden gir barna et innblikk i en helt annen type oppvekst enn den 

norske. Søppelbamsen baserer seg på Tone Granborg Ullands bok med samme navn, som ble lagd for 

barna hun møtte på søppelfjellet i Kambodsja.  

Kort fortalt handler søppelbamsen om Bamse som bor på søppelfjellet sammen med bestevennen 

Chanto. En dag de er ute og plukker søppel mister Bamse det ene øyet sitt. Skattejakten etter et nytt 

øye på søppelfjellet tar oss gjennom en arbeidsdag til et barn som jobber som søppelplukker. Chanto 

finner til slutt et øye, et magisk øye som gjør at han ser hvem Chanto egentlig er, en uvanlig vakker 

prinsesse.  

Tone formidler på en tradisjonell måte i mindre grupper (en skoleklasse av gangen) med fotoboken i 

storformat på fanget. Det legges vekt på dialog, og Bamse, den reelle bamsen fra boka, fungerer som 

taleregulator. Mot slutten av fortellerstunden får alle hvert sitt magiske øye (forskjellige klinkekuler) 

som skal hjelpe oss til å se det fineste i hverandre.  

Fortelleren: Tone er fotograf og skribent og jobber til daglig med motivasjonskurs for ungdom som 

har droppet ut av skolen. Hun er utdannet sosialantropolog og har arbeidet med barn og unge i 

Afrika, Asia og Norge. Søppelbamsen ble fotografert og skrevet til barn på søppelfjellet for at de 

skulle ha en lesebok som de kunne identifisere seg med. I 2013 oversatte og utga Tone boken på 

norsk. Jenta i barneboken har fått støtte til å studere sykepleie i New York, og ble ferdig utdannet i 

2017. 

Programlengde:   Ca. 45 minutter 
Gjennomføringsperiode:  Våren 2019 
Arena/rom:    Klasserom; i samlingskrok eller på gulvet i ring rundt fortelleren 
Informasjon og turnéplan:  http://skedsmo.ksys.no/produksjon/41269  
Kontakt utøver:   Tone Granborg Ulland, tlf. 457 90 820 

Vi håper dere får glede av møtet med Søppelbamsen, Chanto og Tone Granborg Ulland! 
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