
FUNNET ET TRIKS: – Jeg liker ikke at avisene alltid ber om alder. Det 
gjør de sjelden med andre enn oss gamle. Jeg tror at leserne da 
lettere avfeier det vi skriver. Mitt nye standardsvar, som vil være riktig 
så lenge jeg lever, er: «Jeg er nærmere 70 enn 60.» Smart, eller?
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Men obs; forskjells-feminist. 
Kvinne og mann skal ha like-
verd, likelønn, like rettigheter 
og muligheter. Men like, det  
er vi ikke, noe som blir ekstra 
synlig når det gjelder å fram-
bringe barn.

I 1994 kom filmen «Bryst er 
best», en opplysningsfilm om 
amming som er oversatt til mer 
enn 30 språk. Gro hadde både 
manus og regi (og i 2008 kom 
en oppdatert versjon som ligger 
på YouTube).

Fra 1999 ledet hun Nasjonal 
kompetansetjeneste for amming 

ved Rikshospitalet, som Gro var 
en av initiativtakerne til. Med 
bakgrunn i egen doktorgrad har 
hun advart gravide mot å røyke. 
Hun har også kjempet mot 
atomvåpen. Og mot flyplassen 
på Fornebu.  

Nå argumenterer hun for at 
Norge skal begynne å følge 
EØS-regelen, som sier at 
kvinnen, som har båret og  
født barnet, først skal ha en  
12 ukers barselpermisjon. 
Deretter begynner den delbare 
foreldrepermisjonen. Noe  
annet er likestilling på ville 

Besteforeldrenes klimaaksjon 
– BKA
Den tverrpolitiske organisa-
sjonen har lokale grupper 
over hele landet. 
    – Vi trenger ikke være 
eksperter for å kjempe for 
miljøet på kloden vår. Jeg 
pleier å vise til FNs klima- 

panel, sier Gro Nylander 
som sitter i landsstyret.  
– Bli med, da vel! Vi nærmer 
oss 4000 medlemmer, og 
hvis vi når 5000, får vi litt 
støtte fra staten.
www.besteforeldreaksjonen.no

BARNEBARN: En drøm har gått i oppfyllelse: To dvergkanin- 
tenåringer har flyttet inn i et bur i gangen mellom huset til  
Seljas (9) familie og besteforeldrenes. Takket være praktiske  
bestefar har de også fått en innhegning i hagen.

veier. Gro Nylander er også 
kritisk til at alle ettåringer skal 
begynne i barnehage, midt i den 
viktigste fasen for tilknytning. 
De minste bør i alle fall ha korte 
dager, mener hun.

Alt dette er lett antennelige 
temaer, som vekker gjenkjen-
nelse og berører følelser.  
I debatter har Gro noen godt 
synlige kvaliteter: Et vennlig, 
sjarmerende vesen, humor, stoisk 
ro og sylskarp argumentasjon.
 
LÆRTE Å STÅ I STORM
Gro vokste først opp i fiskeværet 
Mehamn i Finnmark, deretter 
ble far distriktslege i skogsbygda 
Snertingdal i Gjøvik kommune. 
Hun lærte å snakke «vanlige 
folk»s språk og fikk innblikk  
i forholdene der økonomien var 
adskillig skralere enn hjemme. 
Når hun passerte dørstokken 
der, slo jentungen over til 
riksmål. Mor var fysioterapeut, 
men arbeidet hjemme. Etter 
artium kom Gro til å ta samme 
utdannelse. Familielivet var 
preget av en patriarkalsk far.

– Han var en flink lege og 
omsorgsfull far, som ville vårt 
beste. Man ja, han gjorde til- 
værelsen vår mer utfordrende 
enn godt var. For han hadde et 
vanskelig temperament og 
kunne bli rasende over baga-
teller. Så vi listet oss litt på tå. 
Han ville ha absolutt makt  
i familien. Ifølge far burde  
jenter ta en kort utdannelse, 

som enkelt lot seg kombinere 
med familieliv. 

Da pur unge Gro egentlig 
ønsket å bli lege, dømte far 
henne nord og ned: «En kvin-
nelig lege blir en dårlig lege og 
en dårlig mor.» Den påstanden 
har hun brukt store deler av 
livet til å motbevise. Han trakk 
den etter hvert tilbake.

– Mitt opprør kom først for 
alvor da jeg 27 år gammel ble 
aktiv feminist, forteller hun. 

– I ettertid har jeg forstått at 
det å vokse opp under patriar-
katet, også lærte meg noe nyttig. 
Når jeg møtte autoritære sjefer, 
hadde jeg øvelse i å takle 
trøblete mannfolk. Kanskje jeg 
hadde utviklet et moralsk mot? 
Det er nyttig å kunne stå  
i stormer, bare man ikke  
blåser over ende.

– Selv vanskelige mennesker 
har jo gode sider, så jeg kan leve 
bra med å føle både kjærlighet 
og sinne til samme person. 
Dessuten ble jeg ganske god til  
å tilgi. Men jeg reagerer nok 
iblant for sterkt på autoriteter  
og sensur. 
 
TO SNILLE MENN 
Gros første ektemann var ung 
lege, og i løpet av seks år flyttet 
de ni ganger. Hun rakk ikke  
å bygge opp nye nettverk av 
venner, og Gro kjente på 
ensomhet. I 1971 døde mannen 
hennes i en ulykke. 

– Jeg betrakter fortsatt peri-


