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Henter inspirasjon fra Setesdal
Designerne Arne & Carlos er i høst aktuelle med
den nye boken «Strikk fra Setesdal – tradisjoner
med ny vri». Duoen har tidligere hatt stor suksess
med bøker som Julekuler, Strikkedukker, Påske
hele året og Håndarbeid fra hagen. I Norge er bøkene deres solgt i over 100 000 eksemplarer og

de er utgitt i 11 andre land. I høstens bok henter
Arne Nerjordet og Carlos Zachrisson inspirasjon
fra de utallige mønstrene fra Setesdal. Mye er funnet på loft i gamle hus, i bøker, på postkort, gamle strikkeoppskrifter og strikkebøker. Og som de to
designerne selv sier: – Vi tror helhjertet på at man

må forankre ny design i gamle tradisjoner. Det er
kun når vi går tilbake i tid, ser på vår kulturarv og
historie og tar med oss noe derfra inn i vårt arbeid, at vi kan skape noe som er helt nytt. Og
samtidig som vi skaper noe nytt, er vi også med å
bidra til å ta vare på de gamle tradisjonene.

Vil løfte frem Josefa
Gabriel Scott-dagene
starter i dag. Det feires
med en splitter ny utgivelse av «Fant» og
«Josefa» – nå samlet i
étt bind.
BIRTE HEGERLUND RUNDE
bihe@agderposten.no 971 91 630

– De har vært etterspurt. Grunnen til at vi samler dem i en bok,
er at de passer sammen. Og så
synes jeg også at «Josefa» har
fått ufortjent lite oppmerksomhet, sier forlagsansvarlig i Gabriel Scott-selskapet, Peer
Rødal Haugen.
Forlagets mål er først og
fremst å gjøre Scotts forfatterskap kjent.
– Folk sier de har lest Gabriel

«Jeg føler jeg har
lært noe, når jeg
leser en Scottbok»
Scott, men så opplever vi at de
bare har lest «Kilden», sier
Haugen.
Rundt juletider kommer forlaget med enda en boknyhet fra
Scotts verk.

Løfter de små
– Han har et spesielt forfatterskap. Vi ser Scott er populær på
landsbasis med «Jernbyrden»,
og det er en økende interesse for
ham, sier Haugen.
– Hva er spesielt med bøkene
hans?
– De har ikke det samme drivet
som moderne bøker har, men
Scott har et menneskesyn som
er spesielt. Jeg føler jeg har lært
noe, når jeg leser en Scott-bok.
Og han har absolutt noe å bidra
med i dag også. Han løfter frem
de små menneskene og viser at
de har like mye å fare med som

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
BINGO
Pia Zawa på Langbryggen i

GJENUTGIVELSE: Forlagsansvarlig i Gabriel Scott Selskabet, Peer Rødal Haugen, med gjenutgivelsen av Fant og Josefa.
andre, sier Haugen. I disse politiske tider, synes han alle politikere bør lese
Scott.
– Spesielt «Josefa», som handler om
overgrep, sier Haugen.
Siden de fleste gabriel Scott-bøkene kun
er å oppdrive i antikvariater, anser
Scott-selskapet som en av sine viktigste
oppgaver som forlag å trykke bøkene
hans opp på nytt. «Fant» og «Josefa» er
klar til salg under Gabriel Scott-dagene
i Grimstad og Lillesand.

MUSIKK
Pianoentertainer Easton Davies
underholder på Madam Reiersen på Tyholmen i Arendal fra
kl. 22.00.

SHOW
E & A-show presenterer
jubileumsshowet «Med fua i
været» av og med Elisabeth
Stalleland Igland og
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FAKTA

Kun i antikvariater

Arendal inviterer til musikkbingo hver torsdag kl. 21.00 ut
året.



Gabriel Scott-dagene 2013
l Torsdag 29.august: Klokken 19.00 i Gabriel
Scott salen, Rica Hotel Grimstad, er det foredrag
ved førsteamanuensis Svein Slettan om barna i
Gabriel Scotts bøker for de voksne. Trubaduren
Ivar Bøksle vil underholde med sang og musikk.
l Lørdag 31.august: Kl. 19.00 på Nye Lillesand
ungdomsskole ved Møglestu, er det festaften
med variert program. Hesnes Brothers underholder med sang.

Aslak Gjennestad på Apotekergaarden i Grimstad – utsolgt.

TRIM
Hjertetrimmen i Arendal har
trim i Hisøyhallen hver torsdag
kl. 15–16.

TREFF
Senter for eldre på Tuholmen
inviterer til trim med Andreas
Eldrup Hansen kl. 10:30 på
Kilden.
Senter for eldre på Tyholmen i

l Søndag 1.september: Klokken 19.00 i Høvåg
kirke, er det Scott-gudstjeneste ved tidligere biskop i Agder, Olav Skjevesland. Asbjørn Arntsen
og «Jernbyrdenkoret» fremfører sanger fra Spelet
med tekster av Gabriel Scott og musikk av Asbjørn
Arntsen. Etter gudstjenesten blir det bekransning
av Scott-bautaen.

Arendal inviterer til åpen kafeteria fra kl. 11.00-13.00.
Grimstad menighet inviterer til
babysang i Grimstad kirke hver
torsdag kl. 10.45-13.00, og da
er det åpen kirke med
sangstund og kaffe.
Hisøy frivilligsentral inviterer
til øvelse med Visegr Kråka
kl. 18.
No9 Kaffe- og platebar på
Teaterplassen i Arendal inviterer til litterær salong torsdag
29. august kl. 19.30 der

Gry Hovdenak Strøm leser fra
og samtaler om sin roman
Ordsamleren.
Vertinne er Benedicte
Meyer Kroneberg.

DANS
Lillesand Seniordans
inviterer til dansekveld i
kantinen på Dovre bo- og
aktivitetssenter i Lillesand
hver torsdag kl. 18.30.

