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«Vi får følge hjertet så lenge 
helse og krefter holder», skriver 
Gro Nylander i boken «Barne-
barn! Glede og alvor». 

Deretter siterer hun Sigrid 
Undset: «Ti sed og skikk for- 
andres meget, alt som tiderne 
lider. Men menneskenes hjerter 
forandres aldeles intet i alle 
dage.» Gro Nylander mener  
det så absolutt gjelder beste- 
foreldrehjerter.

Følgende engasjerer henne 
ekstra mye: «Barnas klima, vår 
sak». Det står på plakaten som 
dekker Gro Nylanders over-

BRYST ER BEST: I flere tiår har Gro Nylander informert om helse- 
gevinsten ved å amme, for både barn og mor. Samtidig har norske 
kvinner produsert stadig mer morsmelk. Dammen i hagen hennes  
er dekorert med to bryster laget av kunstneren Jon Gundersen.

KLIMAKJEMPERE: Gro og 
Øyvind har stått på Slotts-
plassen og hilst ny regjering 
med klimabanner. De har etter-
lyst snø ved å gå på ski over 
Karl Johans nakne brosteiner, 
og demonstrert for samme sak 
i Holmenkollen. I flere byer har 
de aksjonert for bomringer.

«Barnebarn! Glede og alvor»
I Gro Nylanders nyeste bok 
kommer den faglige dybden 
og oversikten til uttrykk 
kombinert med en utpreget 
evne til å formidle på en 
folkelig måte. Hun peker 
bakover i historien og utover 
i verden. Bøkene til Gro 
Nylander er publisert på åtte 
språk. Av tre tidligere bøker 

hadde forfatteren for flere år 
siden solgt over 150 000  
eksemplarer bare i Norge: 
«På vei – unnfangelse, 
svangerskap og fødsel», 
«Mamma for første gang»  
og «Lille venn, hva nå?». 
«Barnebarn! Glede og alvor» 
finnes også som e-bok og 
lydbok, lest inn av henne selv. 

kropp. Hatten hennes er rød 
med bred brem, ektemann 
Øyvind Almaas bærer en liten, 
rød bøttehatt, begge med 
teksten «Besteforeldrenes 
klimaaksjon». Sammen er  
de aktive demonstranter. Gro 
har talt klimaets sak i Stortinget 
og for ansatte i Equinor, i radio, 
tv og aviser. Hun forsøker  
å påvirke både opinionen og 
politikerne. 

– Mitt mål er at jeg skal 
kunne se barnebarna i øynene, 
uansett hvor ille klimaet blir, og 
så si: «Jeg prøvde i alle fall.» 

– Jeg opplever en stor 
tilfredsstillelse ved å stille opp 
for noe jeg tror på, sier Gro. 

– Da jeg ble pensjonist,  
valgte jeg et nytt motto:  
Bedre å brenne enn å visne!
 
BLID, MEN BEINHARD
Helt fra 3-årsalderen kjente hun 
på empati med dem som hadde 
det vondt, og et naivt ønske om 
«å redde verden». 

– Etter hvert som jeg i løpet 
av livet har engasjert meg i saker 
og sett dem gå framover, øker jo 
troen på at det nytter å stå på. 

Om jeg kommer fram til stand-
punkter som jeg mener er 
velfunderte, så er jeg en stayer.

21 år gammel giftet hun seg, 
fødte to år senere en sønn, som 
hadde kromosomfeil, og fikk 
ikke til å amme. Gro ble med  
i organisasjonen Ammehjelpen 
fra starten av i 1968. Året etter 
fikk paret en sønn til.   

Sammen med andre kvinner 
etablerte Gro Nylander Norges 
første nyfeministgruppe; Blid, 
men beinhard. 

– Jeg var ivrig feminist på 
70-tallet, og har vært det siden. 

HEDRET: For livsverket sitt er 
Gro Nylander utnevnt til 
Kommandør av St. Olavs Orden.


