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Fikk pris i essaykonkurranse
ARENDAL: Maria Bjørnstad Meling fra Arendal
videregående skole oppnådde nylig en tredjeplass i en internasjonal essaykonkurranse arrangert av The North Sea Commission, og hun deltok på prisutdelingen i Ålborg 13. mars. The
North Sea Commission (NSC) er et internasjonalt

samarbeid mellom regionale forvaltningsorgan
rundt Nordsjøen. NSC arbeider innen fem hovedområder; marine ressurser, kultur og turisme,
økonomisk utvikling, energi og klimaendringer,
samt transport. I forbindelse med NSCs 25-årsjubileum, ble ungdom invitert til en essaykonkur-

ranse omkring deres visjoner for «Thriving North
Sea Communities». De tre beste bidragene fikk
en pengepremie, samt dekket reise til prisutdelingen i Ålborg. Fra Arendal videregående skole
deltok flere elever, men det var altså Maria
Bjørnstad Meling som hevdet seg best.

hva skjer

Vil du ha ditt arrangement
med i Agderpostens aktivitetskalender Hva skjer, må
du selv legge inn informasjon på agderposten.no/
kultur/hva-skjer

TORSDAG
MUSIKK
Pianoentertainer Julian underholder på Madam Reiersen
på Tyholmen i Arendal fra
kl. 22.00.

TREFF

GLEDE: – Vi synes det er kjempegøy å få disse frem fra glemselen, sier forlagsansvarlig Peer R. Haugen, som sammen med Arne Henriksen (til venstre) i Gabriel Scott Selskabet har sørget for at tre romaner av Gabriel Scott igjen er å få kjøpt i vanlige bokhandlere.  FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

«Fugl Fønix» frem
fra bok-glemselen
Tre Gabriel Scott-bøker
som i lang tid har vært
umulig å få kjøpt, er igjen
i handelen, takket være
ildsjelers dugnadsarbeid.
LIV EKEBERG
liek@agderposten.no 992 61 900

Bøkene «Lillehavns mysterier»
bind 1 og 2, og «Fugl Fønix» har
stort sett vært umulig for vanlige
folk å få tak i.
– Nylig gikk en av «Lillehavns
mysterier»-bøkene for 9.000 kroner på auksjon, forteller Arne
Henriksen i forlagsgruppa til Gabriel Scott Selskapet.
– Vi ønsket å gjøre dem tilgjengelige for folk flest, forteller forlagsansvarlig Peer Rødal Haugen.

Skannet side for side
Sammen har de to gjennom det
siste året gjort en kulturhistorisk
dugnad for å få trykket opp bøkene på nytt.
Henriksen har skannet sidene i

originale utgivelser, slik at teksten ble digital og kunne gjøres
om til redigerbare filer for trykkeriet. Rødal Haugen, som driver
et grafisk firma, har tatt seg av
resten.
Onsdag kunne de endelig presentere de siste tre nyutgivelsene,
og det skjedde selvfølgelig i Scottsalen på Rica Hotell Grimstad.

Måtte rømme byen
Scotts omtalte selv «Fugl Fønix»
som sin ungdomssynd. 24-åringen skrev boka mens faren var
sogneprest i Grimstad, og den
gjorde stor furore da den kom ut.
–Han hadde uten tvil Grimstad
som modell, og en del av personene han beskrev var så lett gjenkjennelige at mange i byen ble fly
forbannet, rett og slett. Scott måtte rømme byen til det hadde roet
seg, forteller Henriksen.

Lillesand eller Arendal?
Gabriel Scott var bare 24 år da
han ga ut «Lillehavns mysterier»,
med undertittel «glade historier
fra en liden by», under psevdony-

«En del av
personene
han beskrev var
så lett gjenkjennelig at
folk ble fly
forbannet,
rett og slett.
Scott måtte
rømme
byen til det
hadde roet
seg ned»

met Finn Fogg i 1898. Her dukker
Pider Ro opp for første gang. To
år senere kom oppfølgeren, «Lillehavns mysterier Bind II».
– Diskusjonen har gått om historiene i «Lillehavn» er fra Grimstad eller Lillesand – kan du nå
røpe hva som er fasiten?
– Nei. Og det er jo ikke viktig
heller. Det er muntre historier fra
en liten by, og den som leser vil
nok tenke at mange av de topografiske opplysningene minner
om Grimstad, men i Selskabet
tror vi at Scott laget en blanding
av de to byene, sier Henriksen.

Vil utgi alt
De tre titlene er hver trykket i
300 eksemplarer og selges gjennom alle de ledende bokhandlerne fra Kristiansand til Arendal,
eller gjennom Gabriel Scott Selskabet.
Gabriel Scott Selskabet har
som mål å nyutgi hele produksjonen til sørlandsdikteren, rundt
60 titler. Med de tre siste utgivelsene har de nå utgitt 24 av dikterens bøker på ny.

Gjerstad menighet og Gjerstad folkebibliotek inviterer
til babysang for dem under 1
år med Solveig Birkedal og
eventyrstund for dem over 1
år med Kari Borgen i Gjerstad folkebibliotek kl. 10.3011.00 frem til jul.
Gjerstad eldresenter og Gjerstad pensjonistforening inviterer til treff med underholdning på Gjerstadheimen
kl. 11.00.
Eydehavn Kuben Frivilligsentral inviterer til håndarbeid/
strikkeklubb på sentralen kl.
10.00.
Senter for eldre i Arendal inviterer til hyggelig samvær
på senteret på Tyholmen kl.
11–14 frem til 19. juni.
Arendal kommune inviterer til
kulturlunsj på Kløckers Hus
på Tyholmen kl. 11.30 der tema er «Grunnlovsjubileet og
linker til Kløckers Hus».
Arendalsbanens Venner inviterer til «Åpent venterom»
på Rise stasjon i dag kl.
19.00-21.30 frem til påske.
Grimstad menighet inviterer
til babysang i Grimstad kirke i dag kl. 10.45-13.00.

TRIM
Senter for eldre på Tyholmen
inviterer alle på 60+ til elrobic-trim på Kilden i Arendal
i dag kl. 10.30.
Hjertetrimmen i Arendal inviterer til trim med instruksjon av fysioterapeut i Hisøyhallen i dag kl. 15–16.
LHL Arendal og omegn har
hjertetrim på Blakstadheia
skole i dag kl. 18.00.

RELIGIØSE MØTER
Det inviteres til morgensang i
Barbu kirke i Arendal i dag
kl. 09.00.
Det inviteres til møte med Vidar Øvland og flere på
Strømsbu bedehus i Arendal
kl. 19.00.

DANS
Lillesand seniordans inviterer
til dansekveld i kantinen på
Dovre bo- og aktivitetssenter
i Lillesand i dag kl. 18.30.

