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Jakter på en etterfølger
TVEDESTRAND: – Tusen, tusen takk til Eva Songe (t.h.) for et stort og viktig arbeid for bokbyen, sier daglig leder Solveig Røvik. Denne uka
fikk Røvik det siste og helt oppdaterte utklippsalbumet med alt av avisoppslag om Bokbyen
ved Skagerrak fra Eva Songe. Helt siden den

spede starten i 2001–2002 har Eva Songe klipt
ut alt som har stått om bokbyen i avisene og
limt kronologisk inn i store album. Ti store album er det blitt, helt fram til og med alt som sto
om Tvedestrandsbokas dag i dagene etter 27.
november i år. De ni første albumene Eva Songe

har samlet ble vist fram under tiårsfesten i Tvedestrand rådhus i sommer, med mye viktig og
hyggelig stoff fra Tvedestrandsposten, Agderposten, Arendals Tidende, Fædrelandsvenner og
riksaviser. – Er det noen som vil overta dette
viktige og trivelige arbeidet, spør Solveig Røvik.

Ei teine full
av Scott-perler

Kåret til årets person
Pave Frans er kåret til årets person av
det amerikanske magasinet Time. Han
vant foran den amerikanske avhopperen Edward Snowden. På ni måneder
har den nyutnevnte paven blitt samvittighetens nye stemme, mener Time.
– For å ha brakt pavedømmet ut av palasset og ut på gatene, for å forplikte
verdens største kirke til å konfrontere
sine største behov og for å ha balansert dom opp mot nåde. Pave Frans er
årets person i 2013, skriver redaktør
Nancy Gibbs. (©NTB)

PERLESAMLING: Arne Henriksen (til venstre), Peer Rørdal Haugen og Eva Kristiansen i Gabriel Scott Selskabet presenterte i går «Sanketeina», en samling av Scott-tekster som tidligere
ikke er utgitt i bokform. De oppfordrer folk som sitter på uutgitte tekster av Gabriel Scott til å ta kontakt, og håper å kunne fylle fire nye bøker etter hvert.

De sørger for at det
stadig utgis nye bøker
av Gabriel Scott – mer
enn 50 år etter forfatterkjempens død.
PER FJERMEROS
perf@agderposten.no 907 35 975

I går presenterte Peer Rørdal
Haugen, Eva Kristiansen og Arne Henriksen i Gabriel Scott Selskabet den andre av de tre bøkene med Scott-tekster som utgis i år.
«Sanketeina» er en samling
kortere og lengre tekster som
tidligere kun er publisert i julehefter, aviser og tidsskrifter.
Arne Henriksen er en lidenskapelig Scott-samler, som har søkt
gjennom arkiver og nettsider på
jakt etter materiale som tidligere
ikke er blitt utgitt i bokform.

– Jeg har funnet ting hist og
her, og har hatt stor glede av å
kunne bidra til denne utgivelsen,
sa Henriksen da «Sanketeina»
ble presentert på Rica Grimstad
Hotell – også kjent som Scotthotellet.
Hotellet, som tidligere ble drevet av Eva Kristiansen, har lenge
vært preget av utsmykninger
som har rammet inn Garbiel
Scotts tekster.

Tre bøker
«Sanketeina» er den første av tre
planlagte bøker med tidligere
uutgitte Scott-tekster.
– Jeg vet at det finnes materiale som ikke er utgitt der ute, og
vi vil være veldig takknemlig om
folk som sitter på noe de mener
er interessant tar kontakt med
oss, sier Peer Rørdal Haugen.
– Kan det bli flere enn tre bøker?
– Vi har stoff nok til to nye,

«Vi merker
allerede at
bokhandlene
begynner å
tømmes»

men håper på fire, sier han med
et smil.
Bok to skal etter planen komme ut i desember 2014. Altså en
ny julebok.
– Er Gabriel Scott-bøker typiske julegaver?
– Absolutt! Vi merker allerede
at bokhandlene begynner å tømmes. Det er bare å løpe og kjøpe,
sier Eva Krisiansen.
Foreløpig er det trykket opp
500 eksemplarer av «Sanketeina». Utgiver er Gabriel Scott Selskabet.
Arne Henriksen ble hektet på
Gabriel Scott etter å ha fått
«Hollender-Jonas» i julegave. I
1948.
– Det er noe med skrivingen
hans som alltid har fenget meg.
Jeg ble hektet med en gang, sier
han.

Engelsk paperback
I høst ble det utgitt et opptrykk
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av «Fant og Josefa», og 16 desember, mandag i neste uke, vil
Scott-entusiaster kunne sikre
seg en engelsk versjon av «Det
gylne evangelium».
– I dag sendes bøkene fra trykkeriet i Danmark. Vi regner med
at de er i butikkene over helgen,
sier Rørdal Haugen.
«The Golden Gospel», som
denne boka heter på engelsk, og
«Sanketeina» utgis i paperback.
Tidligere er alle Scotts bøker
kommet ut i hardback. Rørdal
Haugen innrømmer at de er litt
spent på hvordan folk vil reagere
på dette.
– Prismessig vil det være gunstig. «Sanketeina» koster kun
125 kroner. Men vi er forberedt
på noen reaksjoner, og derfor er
planen å utgi denne boken, pluss
den som er planlagt i desember
neste år, i innbundet utgave, sier
han.

