INGEBORGS RÅD: Ta imot det
livet gir deg og vær modig.

Miljøforkjemper:
Agronomen som ble forfatter
har mange tanker om miljøet.
Foto: Anne Elisabeth Næss

– Jeg måtte
gjøre noe
Nesoddtangen – Jeg liker
å gjøre ting jeg ikke kan, sier
Ingeborg Eliassen (62) på klin
gende nordlandsdialekt.
Denne holdningen har fulgt
henne gjennom livet, helt fra
oppveksten i Ballangen til yrket
hun har i dag.
– Jeg klarte, etter mye strev,
å reise til Afrika. Siden jeg var
utdannet agronom, følte jeg at
jeg måtte gjøre nytte for meg.
Jeg var redd, men gjorde det.
I 1990 dro In
ge
borg med
mann og fire små barn i alderen
fire til 12 år til Tanzania. Der
jobbet hun som prosjektleder
for Fredskorpset i to år. Hun
ordnet med vannledninger og
biogassanlegg og bygde skole
bibliotek. Mannen var forfatter.
Ingeborg er opptatt av miljø
vern og mener det enkle er det
beste. Dette førte henne videre
fra jordbruk til å skrive bøker.
– Det er mye snakk om hva
som skjer med mil
jø
et. Jeg
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måtte gjøre noe, understreker
hun.
Hun skrev den første boken
sin allerede på gymnaset. Berre
ei lita ert handler om resirkule
ring. Da Ingeborg ble forfatter
på fulltid syv år senere, skrev
hun på flere teaterstykker av
gangen.
– Jeg hadde knapt sett teater
på den lille øya jeg kom fra. Jeg
er ordblind og dårlig til å skri
ve, men jeg følte det var behov
for skuespill.
Ingeborgs drøm var å gjøre
verden til et bedre sted. Ved å
sette tankene sine på papiret,
kunne hun gjøre en forskjell.
– Jeg er opptatt av ulike te
maer, for eksempel ensomhet.
Jeg lurte på om det gikk an å si
det høyt og måtte til bunns i te
maet. Skriveprosessen min
handler om å undersøke, jeg vet
ikke alltid hva resultatet blir.
Når jeg får et oppdrag, er det
godt at teat
re
ne er åpne for
kunstnerisk frihet. Det inne
bærer at man ikke har konklu
sjonen ferdig på forhånd, men
er åpen for å ta imot det som
kommer.

Teaterstykkene hennes har
blitt fremført på blant annet Det
Norske Teatret, Trøndelag
Teater og i Radioteatret. I til
legg til femten skuespill, har
hun forfattet seks bøker og vært
representert i ytterligere ni.
Å være bestemor til tre, gir
Ingeborg mye glede. Hun tar
fort til tårene og har mange tan
ker. Det er så mye hun ønsker å
gjøre.
– Jeg har et godt liv og har
det jeg trenger. I tillegg har jeg
noen tanker om miljøet.
Nå er det barnebøker som
gjelder. På tur til barnehagen
med et lite gudbarn, ble hun in
spirert til å skrive barneboken
Snarveien, som nylig kom ut på
Cappelen Damm. Her viser
Ingeborg at en dagligdags ting
som å føl
ge noen til bar
ne

hagen, kan være en spennende
opplevelse.
Som sine modige forfedre,
liker også Ingeborg å gjøre
nye ting. Hun forsøker å leve
slik hun tenker er riktig. Gjen
nom skriveriene hennes kan
også leserne la seg inspirere av
Ingeborgs verden. •

Nå dine mål
Psykolog Steffi
Wilhelmsen har følgen
de tre råd for å nå mål
vi setter oss.
Planlegging: Sett
ett hovedmål og flere
konkrete delmål under
veis. Delmålene kan
være en pekepinn på at
du er på rett spor.
Vær konkret:

Jo mer spesifikke del
målene er, desto bedre.
Sett dato for når du
ønsker å starte og bli
ferdig med ditt mål.
Vær realistisk:

Tro på at du kan lykkes.
Fortell et familiemed
lem eller en venn om
hva du planlegger. Da
får du oppmuntring og
støtte, samtidig som du
har lagt opp til en for
pliktelse fra din side.
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