
Under applausen til 1.scene er det mørkt på scenen mens familien til Katla kommer inn. Far 
kommer med mange bæreposer, og Katla og Evy følger etter ham inn. Lyset settes på når de 
kommer inn. 
 
Hjemme hos Katla: (Familien består av mor og far, Katla og lillesøster Evy) Far og 
Katla står ved kjøkkenbenken og forbereder middagen mens de prater sammen. De lager 
ferdigmat, med ekstremt mye emballasje. Haugen med plastposer og pappesker vokser på 
kjøkkenbenken mens de forbereder rettene. 
 
Rekvisitter: En kjøkkenbenk (et bord duger) et kjøkkenbord med stoler. Mye tom emballasje, 
som pappesker, poser og hermetikk til middagsforberedelser. Papirduk, papptallerker og 
plastglass.  
 
 

Far:  Kom igjen Katla, det er mye som skal gjøres før mor kommer 
hjem! 

Katla: Jada! (Sukker litt oppgitt) Det er alltid så mye stress for å få laget 

denne middagen! 

Far: (Tar ut mat ut av en plastpose og legger flere esker og poser på benken) 

Opp med humøret nå, jenta mi! Nå skal vi kose oss!  (Far løfter opp 

en eske med ferdig pizza og leser bak på pakken mens han sier)  

Jeg er så glad det finnes så mye god ferdigmat, Katla!  

Katla: (Plukker opp en pose med grønnsaker og gir den til faren)  

Hva skal vi egentlig lage i dag? 

Far: Jeg tenkte vi skulle lage ”fars hjemmelagde pizza”.  

(Han tar pizzaen ut av emballasjen og legger den på et fat) Så kan vi 

steke noen poser med pommes frites, og så har jeg forskjellige 

grønnsaksbokser her. Til dessert tenkte jeg vi kunne ta disse 

kakene (holder opp en eske med kaker og rister den)  

For de ser veldig gode ut!  

Evy: (Har plutselig blitt interessert i hva de skal få å spise)  

Kan jeg få smake en nå, Far? 

Far:            (Ler litt) Middagen først, lille sukkerunge!  

Katla: (Tar frem papirduk, papptallerkener og plastkrus)  

Kan du dekke bordet Evy, så blir middagen ferdig til mor kommer 

hjem? 

Evy: (Setter hendene i siden, og ser furtent på Katla)  

Alltid er det jeg som må gjøre det kjedelige! 

Katla: (Stiller seg opp rett overfor henne og setter hendene i siden)  



Er det vel ikke! Det var jeg som satte på bordet i går! 

Evy:   Det var det ikke det! (Dytter litt til Katla) 

Katla:   Jo, det var det! (Dytter litt tilbake) 

Far: Slutt med kranglingen dere to! (Far legger en hånd på hver skulder til 

søsknene og skiller dem) Nå må raske på så vi blir ferdige til mor 

kommer. -  Så blir det jo kaker raskere også, Evy  

(Han rusker henne litt i håret)  

Evy geiper litt til Katla uten at faren ser det, men begynner å dekke bordet. Katla setter på 
maten, og alt er klart når mor kommer inn døren. Det er tydelig at hun er veldig sliten.  
 

           Mor:  Åhh! Jeg er såå sliten! Hun ”detter” ned i stolen uten å ta av 
ytterklærne. De andre setter seg rundt bordet og begynner å forsyne seg 
av maten. 
Det er så mange som aldri skulle hatt førerkort! De kjører som 

snegler og gjør veiene trafikkfarlige for alle oss andre som vil raskt 

frem! (Hun drar av seg jakken og lar den henge over stolryggen. Så 

forsyner hun seg av maten på bordet)  

Far: (legger opp litt mat på tallerkenen sin og sier)  

Ja det er helt håpløst! Det var akkurat sånn da jeg kjørte hjem 

tidligere i dag også! Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare kan 

bygge ut flere felts veier. 

Mor: (Tar en bit av pizzaen sin mens hun sier) Ja, det er jo bare prat og 

tomme løfter fra disse politikerne! Ikke no’ skjer selv om vi står 

der og stanger hver morgen og kveld. (Hun putter maten i munnen og 

begynner å tygge) 

Katla: Men koster det ikke fryktelig mange penger å bygge ut flere 

veier’a? Dere kan vel bruke buss, vel!? 

Evy:            (Svarer som et ekko) Ja dere kan vel kjøre buss, vel?  

Katla: Bussene får lov å kjøre i sånne kollektivfelt også, og da kommer 

dere fortere frem. De går jo hver halvtime. 

Mor:  (Legger fra seg pizzabiten sin på papptallerkenen) Dere vet jo at det 

ikke går! (Hun slår oppgitt ut med armene) 

Jeg har det alltid travelt om morgenen, og har ikke tid til å gå helt 

hjemmefra til bussholdeplassen. Da rekker jeg i hvert fall ikke 

kontoret før vi åpner! 



Far: Og jeg måtte ha skiftet buss for å komme meg på jobben - og må 

vente minst 10 minutter på neste buss.  

Katla: Du står jo mye lenger i kø med bilen hver dag da! 

Far: (Tenker seg litt om) Ja du har vel rett i det, (tar en liten pause før han 

fortsetter) men da kan jeg jo høre på radio og drikke kaffe i bilen. 

(Mor og far ler litt begge to) 

Mor:             Og så er det ikke så lett å sitteplass heller! 

Evy: (Legger armene i kors foran brystet) Dere er late altså! Katla og jeg 

må gå 20 minutter til og fra skolen hver dag - og vi får’ke kjøre 

buss engang! 

Katla:              (Slår oppgitt ut med armene)Hvis dere er så avhengig av å høre radio  

på vei hjem kan dere jo bare høre på i-pod, eller radio på mobilen. 

Evy: (Lener seg framover og ser på foreldrene) (Nytt ekko)  

Ja! Dere kan jo bare bruke i-pod eller mobilen,da! (skifter plutselig 

tema og ser bedende opp på faren) Kan vi ta kaken nå, far? 

Far: Ja, hvis alle er ferdige med middagen, så? 

Evy: Jeg er ferdig! (Hun er rask til å samle inn alle papptallerkene og legger 

dem i en haug på kjøkkenbenken. Hun tar med seg kaken tilbake til 

bordet).  

Katla: (Forsyner seg av et kakestykke, og sier) Tenk på hvor mye penger 

dere kunne spart, da - om dere kjørte buss isteden! Dere klager jo 

alltid over den dyre bensinen. 

Mor: (Hun reiser seg og begynner å rydde bordet mens hun snakker) 

Jo, det er nok riktig, men det er så lett for andre å prate om at vi 

skal spare og være forsiktige. Vi må jo gjøre det som gjør 

hverdagen litt enkel også. Det er så mye vi skal rekke hele tiden.  

(Hun finner fram plastposer, og kaster alt opp i samme pose, både 
plast, papp og matrester. Hun knytter sammen posene. Deretter holder 
hun fram posene til Evy). 

 

Mor:             Kan du gå ut med søppelposen, Evy?    

Evy: Javel, (hun sukker tungt) men det er’ke plass til mer altså! Og 

søppelbilen kommer ikke før om 3 dager. 

Mor: Huff, jeg skjønner ikke hvorfor vi har fått så små søppeldunker. De 

i kommunen må da forstå at de er alt for små for en hel familie! 



Katla: (Reiser seg og ser oppgitt på moren) Det er’ke søppeldunken som er 

for liten, mor! Det er vi som ikke sorterer søppelet vårt!  

Mor: (Svarer litt irritert) Skal vi bruke masse tid på det også nå? Jeg 

skjønner ikke hvorfor alle skal mase om sortering når alt bare 

havner på samme sted allikevel! 

Katla: Jammen det er’ke riktig, mor! Papiret blir gjenvunnet til dopapir 

og andre ting vi trenger. 

Evy: Ja, det er sant, ass! Og hvis vi samler all hermetikken på ett sted, 

kan det bli til for eksempel en ny sykkel. Hadde vært kult med en 

sånn gjenvinningssykkel, da! (later som om hun holder i et 

sykkelstyre mens hun ”gir gass”) 

Katla: Det er mys som kan brukes om igjen! (Begynner å ramse opp alt man 

kan gjøre med gjenvinning mens hun ”teller” på fingrene) Glass kan 

smeltes om til nye flasker, og plast kan bli til nye bæreposer, og 

matavfallet kan vi legge i en kompostbinge og batteriene kan vi 

levere på gjenvinningsstasjonen og … (Moren avbryter 

oppramsingen) 

Mor: (Legger hendene på skulderen til Katla) Ja ja ja, miljødetektivene 

mine! Hvordan kan dere være så sikre på at alt blir gjenvunnet, 

da? 

Katla: (Slår ut med armene) Fordi vi har vært på gjenvinningsstasjonen 

med skolen og sett hvordan de jobber der, vel! 

Mor: (Tenker seg litt om) Men det er jo veldig mye arbeid å sortere alt 

dette! (Hun løfter posene oppgitt opp i været) 

Katla: Det er det vel ikke! Se her da: (Hun finner fram en plastsekk til 

plastavfallet, en kasse til hermetikk, og en eske til papir og papp). Hvis 

vi legger avfallet på rett sted med en gang så er det ikke  

vanskeligere å sortere søppelet enn å kaste alt på samme sted. Det 

er bare en vane! 

Evy: (bryter inn i samtalen og svarer som et ekko) Det er bare en vane! 

Far: (Kikker over skulderen til mor) Jeg tror dette er en god ide, katla! 

Kanskje vi skal lage en kompostbinge i hagen i kveld? 

Katla: Å ja! Jeg kan finne en tegning på internett som viser hvordan vi 

skal gjøre det. 



Mor: (svarer litt blidere) Det hadde jo vært deilig om vi klarte å få plass til 

søppelet vårt uten at det flyter over hver eneste uke. 

 

På forspillet til sangen setter familien det sorterte søppel fra seg på gulvet i kassene sine. Mor 

tar opp en siste eske som hun skriver papirinnsamling på mens hun synger første linje av 

sangen.  Underveis i sangen kaster familiemedlemmene søppel opp i kassene. Dansere og kor 

kan være med på refrengene. 

  



FÅR SØPLA SISTE STIKK? 
 
              Mor: Jeg skjønner ikke alltid hvor det kommer fra! 

 Alt rusk og rask vi samler oss var nyttig i sta’! 

              Katla: Vi kjøper alt på billigsalg og tror det er bra 

 Men trenger vi det egentlig? Hvor nyttig er det da? 

 

   Far: Reklamen gir oss tilbud om alt som er bra. 

 Så kjøper vi alt nytt, som var så kjekt å ha! 

   Evy: Vi kjøper og vi kjøper, og budsjettet går med tap.   

 Det gamle som var like bra blir puttet i et skap! 

 

               Ref: Når søpla flyter overalt,  

 og ingenting blir borte, vi blir overfalt! 

 Av pappesker og plast, glass og hermetikk 

 Hvor gjør vi av alt da? Får søpla siste stikk? 

 

   Alle: Kjøpe her og samle der, hva tenker vi på? 

 Spar miljø og klode som vi lever på nå! 

 Søpla flyter høyt og lavt i hus og natur. 

 Spar og tenkt på flere, så er du litt lur! 

 

                Ref: Når søpla flyter overalt,  

 og ingenting blir borte, vi blir overfalt! 

 Av pappesker og plast, glass og hermetikk 

 Hvor gjør vi av alt da? Får søpla siste stikk? 

 

Instrumentalt vers med gitarsolo  

 

               Ref: Når søpla flyter overalt,  

 og ingenting blir borte, vi blir overfalt! 

 Av pappesker og plast, glass og hermetikk 

 Hvor gjør vi av alt da? Får søpla siste stikk? 

 



            Far:  Kom igjen, Katla! Finn de tegningene da!  

 (Katla løper etter ham ut av kjøkkenet) 

            Evy: Jeg går ut med søpla, mor! Hun løfter opp bæreposene)  

            Mor: (Ser på Evy og sukker høyt) Ja ja jenta mi! Vi får vel prøve dette en 

stund da! (Rydder det siste vekk mens hun sukker og sier)  

 Snart må jeg vel begynne å lage grønnsaksupper og fårikål også! - 

Og begynne å trene! - Og gå til jobben. (Hun”jogger” ut av kjøkkenet 

mens Evy samler sammen pappesker og plastposer) 

 Evy går bort til en stor søppeldunk som står i enden av scenen. Resten 

av scenen er mørklagt men en følgespot følger Evy. I bakgrunnen gjør 

stomp-gjengen seg klar til fremføringen.  

            Evy: Så rart at det kan bli så mye søppel fra bare en familie! Hun løfter 

posene opp i søppeldunken, og idet hun smeller lokket igjen starter 

søppel-stomp. 

 

Søppelstomp: Se beskrivelse i læremiddelpakken og eksempel på 

DVD. 
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