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TAKKNEMLIG:  
– Øyvind har 
støttet og 
beskyttet meg, og 
det har vært så 
viktig. Uten ham 
hadde det ikke 
gått, sier Gro.

oden som enslig, sorgfylt mor  
i fjerde etasje i en blokk i Oslo 
sentrum, som den hardeste 
tiden i mitt liv. Det som gjorde 
meg lykkelig igjen, var å finne 
kjærligheten med min nå- 
værende mann, å få et barn  
til med ham og to herlige 
bonusbarn på kjøpet. 

Arkitekt Øyvind Almaas 
hadde daglig omsorg for sine 
barn. Paret flyttet inn i et ned- 
slitt, lite hus fra 1900 på Høvik  
i Bærum, med fire barn på 
mellom fire og sju år. Samtidig 
begynte Gro å studere medisin. 
Samboerskapet førte til at Gros 
far midlertidig både kuttet 
kontakten og gjorde henne 
arveløs. Gro og Øyvind giftet 
seg før deres felles barn kom. 
Etter hvert fikk den aldrende 
distriktslegen stor sans for 
svigersønnen.

– Jeg har bare vært så utrolig 
heldig med mine to, snille 
menn, som på en måte har 
kompensert for mye av det  
som var vanskelig i oppveksten, 
forteller Gro.
 
GENERASJONSBOLIG
Med Øyvinds inntreden i livet 
hennes, ble Gro bufast. Han har 
aldri bodd mer enn én mil fra 
Majorstua i Oslo. De levde 30 år 
i samme hus, mens han repa-
rerte og utvidet det. Deretter 
bygget Øyvind en moderne 

bolig ved siden av, og der har 
paret bodd siden 2000. En indre 
gang forbinder de to husene 
med hverandre. Etter hvert 
flyttet yngstedatteren inn i det 
gamle huset med sin familie.

– De siste 15 årene har det 
kommet barn krabbende og 
gående opp trappen til oss, 
praktisk talt hver eneste dag.  
Nå dabber det litt av, de blir 
store. Men de fleste morgener 
går det barn forbi vinduene og 
vinker, på vei til skolen. Det 
synes jo vi er utrolig stas, da.  
Vi er kjempeprivilegerte.

– Det kan gå fint å være  
tre generasjoner som bor tett, 
hvis en har noen kjøreregler. 

Hovedregel: Lukk munnen  
og åpne hjertet. Det gjelder  
i forholdene til barn og ikke 
minst svigerbarn.  

Ellers er første bud: Ikke 
utsett barnebarna for fare.  
Sikre hjemmet, for de fleste 
ulykker skjer der. Og kjøp et 
trygt barnesete til bilen. Gro  
og Øyvind fant et nesten nytt  
på loppemarked.

Husk: Smi mens jernet er 
varmt. Småbarn er ferskvare. 

Gro føler med dem som ikke 

får treffe barn og barnebarn. 
Hun har snakket med mange 
som i forskjellig grad opplever 
det. Oftest er årsaken geografisk 
avstand. Iblant velger barn  
å fjerne seg. 

– Det kan kanskje føles som 
en større sorg enn når død 
skiller dem, sier hun.

– Om noen deler den slags 
smerte med deg, så prøv å lytte 
uten å gi råd. Ikke bare forsøk  
å oppmuntre, eller å snakke bort 
det vonde. Og fall aldri for fris-
telsen til straks å legge ut om 
din egen families vellykkethet. 
Vi har alle vårt.   
 
FØLER MEG NYTTIG  
Gro og Øyvind er med i fem 
diskusjonsgrupper, sammen med 
ulike venner. De møtes hjemme 
hos hverandre omtrent én kveld  
i måneden. Vertskapet serverer 
suppe og finner et ord eller tema 
de ønsker å snakke om. 

– Dette er blitt en viktig del 
av livet vårt, forteller Gro. 

– Vi kan snakke om aktuell 
politikk, eller hvordan vi føler  
at kontakten med barn og 
barnebarn er nå. Hva tenker vi 
om døden, som nærmer seg for 

oss alle? Under koronakrisen 
har det blitt tydelig at det er vi 
eldre som kan unnværes. Det er 
ikke så farlig at vi dør. Hvordan 
kjennes det for hver enkelt?

Gro mistet storesøsteren sin 
da hun var 38 år. Gro var selv 28 
år da hun ble enke. Og Gros 
eldste sønn ble i tenårene 
rammet av flere sykdommer, 
han døde bare 19 år gammel.   

– Mine tre unge døde lever 
inni hjertet mitt, for alltid. På 
vegne av dem prøver jeg også  
å stille opp litt ekstra. 

– Nå er vi i ferd med å etter-
late en truet klode til barne-
barna våre. Klimakrisen 
kommer, og den blir langt verre 
enn koronakrisen. Omstillin-
gene går for tregt. Politikerne 
somler og er tafatte. Økt vekst er 
mantraet, framfor at vi bremser 
utviklingen og er solidariske. 

– Men koronatiltakene gir 
meg et forsiktig håp: Myndig- 
hetene klarte resolutt å snu seg 
rundt, og folk flest godtok 
begrenset frihet til beste for 
fellesskapet. Dermed har luftfor-
urensningen gått ned. Det nytter.

I boken «Barnebarn! Glede og 
alvor» skriver hun: «For som så 
mange av dere blir jeg glad – og 
kjenner meg nyttig – ved å stå 
på. For kloden, for rettferdighet, 
for bedre barselkår, for skriving. 
Men aller mest for barnebarna, 
som besteforeldre flest.» 

«Det som gjorde meg lykkelig 
igjen, var å finne kjærligheten 
med min nåværende mann.»


