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Bærekraft på lek og alvor i svenske Grästorp 
 
Grästorp (6000 innbyggere) i Västgötland er blitt kjent for sine sprelske påfunn i Lokal 
Agenda 21-arbeidet. Kommunen har kommet fem ganger i Guinness’ rekordbok: 
Innbyggerne har nemlig satt rekorder i innsamling av ulike typer avfall, og den har hatt 
stor suksess med fantasifull bruk av eventyrskikkelser i mobiliseringsarbeidet. 
 

Strategien er klar i Grästorp; budskapet 
skal være enkelt og morsomt, men det skal 
ha en alvorlig mening. Barneteater, 
”kretsløpsstafetter” der ungdommer 
konkurrerer i å handle miljøvennlig varer 
og sorterer avfallet riktig, og 
”miljøeventyrstier” er også blant Grästorps 
formidlings- og mobiliseringsteknikker. 
Ved de sistnevnte har det for eksempel hørt 
til kommunens tekniske sjefs oppgaver å 
klatre opp på rådhusets tak iført propell på 
ryggen og strø ut økologisk godteri til 
barna. Kultursjefen har på sin side fått 
henge ut av kirketårnet utkledd som Pippi 
Langstrømpe – et eksempel på nye veier 
for å vekke folks miljøbevissthet! 
 
Kulturuke engasjerte miljøministeren 
En gang i året arrangerer kommunen 
kombinert miljø- og kulturuke hvor det er 
en rekke spennende tiltak. De berømte 
verdensrekorder har fokusert på 
innsamling av lyspærer, farlig avfall, 
metallkorker på flasker, flasker av 
hardplast og de har bygd verdens største 
melkekartongborg! Innsamlingsobjektene 
blir alltid valgt for å sette fokus på et 
aktuelt miljøproblem. Da man i 1998 
samlet inn nesten 2000 lyspærer var det for 
å gjøre miljøministeren oppmerksom på at 
blytappen på pærene utgjorde et uløst 
spesialavfallsproblem. Han kom da også til 
Grästorp for å ta imot utfordringen. I dag 
er dette problemet tatt fatt på i større skala. 
 

Mulle – barnas venn fra skogen 
Kommunens mangeårige 
miljøvernrådgiver Gunnel Lundmark 
opptrer også som en av de mange 
eventyrskikkelser du kan møte i Grästorp. 
Mulle – barnas venn fra skogen kan sette 
tankene i gang og skaper undring og 
engasjement med sin tilstedeværelse.  
 

 
Mulle og kollega tar imot på en av Idébankens 
studieturer til Grästorp 2008 (foto: Mads B. 
Nakkerud) 
 

Brobygging og vennskapssamarbeid 
Det er alvor i leken og eventyrskikkelsene. 
Det var ikke minst for å gjøre alvoret 
handgripelig at man i 1996 etablerte et 
vennskapssamarbeid med en av de fattigste 
kommunene i et av verdens fattigste land – 
Marrupa i Mosambique. I utstrekning 
minner Marrupa mer om en hel landsdel 
her i nord, men i dette området finnes 
nøyaktig tre biler, ingen leger, ingen 
posttjeneste, ingen telefonlinjer og strøm 
bare noen timer hver uke.  
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I 1998 ble det dannet en egen organisasjon, 
”Agenda 21-föreningen Nord-Syd”, som 
siden har vært pådriver for 
vennskapssamarbeidet. Ut over selve 
vennskapssamarbeidet har foreningen blant 
annet gått sammen med Studiefrämjandet 
om prosjektet ”Bygge broar”. Det handler 
om å vekke barns interesse for 
bærekraftspørsmål gjennom teater og andre 
kulturformer. Prosjektet, som ledes av 
dramapedagogen Lena Johansson fra 
Grästorp, har et regionalt og til dels 
nasjonalt nedslagsfelt, men henter mye av 
inspirasjonen fra samarbeidet Grästorp-
Marrupa. Et hovedtema for Bygga Broar er 
vannspørsmål, som er helt sentrale i 
Marrupa, der kvinnene bruker mye av 
dagen på å hente vann av tvilsom kvalitet. 
Bygga broar gjorde også internasjonal 
suksess da de opptrådte sammen med en 
jente og en kvinne fra Marrupa på World 
Water Forum i Haag 2000. 
 

 
 
Pedagogikk for de rike 
Det har vært flere besøk fra Marrupa til 
Grästorp og motsatt vei. Disse besøkene 
har satt sterke spor i sinnene og kan 
beskrives som det de norske 
folkehøgskolene har fremmet i sitt 

utviklingsarbeid: En pedagogikk for de 
rike.  
 
Under en opptreden for elever i Marrupa 
ble en svensk gjest møtt av taushet da hun 
spurte om de ville skrive noen hilsener til 
barn i Grästorp. Hun kunne jo være 
postbud. Tausheten ble brutt da en lærer 
forklarte at i Marrupa manglet man ikke 
bare postbud, men også papir. På et av 
besøkene fra Marrupa til Grästorp gjorde 
en bonde i delegasjonen til å begynne med 
inntrykk på sine verter ved å forsyne seg 
med større porsjoner mat enn da hadde sett 
noen sette til livs før. For bonden gjaldt det 
om å spise mens det fantes mat. Neste 
dagen var det kanskje ingen. Porsjonene 
minsket etter hvert som bonden oppdaget 
at ”i Sverige spiser man nesten hele tiden, 
og innimellom forsyner man seg med 
snacks.” 
 
Oppgaver/spørsmål til diskusjon 
Hva skal til for å komme i gang med 
liknende arbeid der du bor? 
Sjekk din kommune – har de planer for det 
lokale bærekraftarbeidet og 
vennskapssamarbeid Nor-Sør? 
 
Mer informasjon 
Gunnel Lundmark, gunnel@grastorp.se  
Tlf: +46-514-58 121 
Grästorps kommun 
Tlf: +46-514-58-000 www.grastorp.se  
Informasjon om Pedagogikk for de rike: 
Rune Sødal, norsk frilynt folkehøgskole 
rune@folkehogskole.no  
Tlf: +47 22 47 43 00 
 

 
 

Denne presentasjonen er skrevet av Stiftelsen 
Idébanken på oppdrag fra NVL 

 
 
 

 


