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Samlet Gabriel Scott-tekster
■ Gabriel Scott Selskabet gir ut bokserie med løse tekster av forfatteren
Boken heter Sanketeina
og er en samling av tekster som kun har vært
publisert tidligere i julehefter, aviser, tidsskrifter
og lignende.
Gabriel Scott Selskabet har over
lang tid, takket være et par ildsjeler,
samlet det de kjenner til av løse
tekster av Gabriel Scott.
I forordet til boken står det:
«Det er ikke hverdagskost at det
kommer en «ny» bok av Gabriel
Scott. Sist det skjedde var da Gabriel Scott Selskabet ga ut «Agdesiden – Sørlandet slik Gabriel Scott
så det». Som Sanketeina er den
også en samling av frittstående tekster. Scott-interesserte vet utmerket
godt at Gabriel Scott skrev og publiserte mye ved siden av det som
kom i bokform.»

17 ulike tekster
– Nå samler vi dette materialet til
en bokserie. Det er omtrent 17 historier med veldig varierte sjangre,
som viser litt hvor allsidig Gabriel
Scott var. Han var en mann med
mange hatter, sier Peer Rødal Haugen.
Han er sammen med Eva Kristiansen og Arne Henriksen prosjektansvarlige.
– Arne Henriksen og Svein Kåre
Larsen må ha en stor takk for deres
arbeid med å samle inn stoff. Etter
at vi ga ut boken «Agdesiden»,
snakket Eva Kristiansen og jeg om
at vi fantaserte om å samle løse
tekster i en bokform, det er det vi
nå har gjort, sier Rødal Haugen.
Historiene i boken varierer fra
tre til tretti sider.
– Jeg har
mange av de
originale juleheftene
og
tekstene hjemme. Flere har jeg funnet på antikvariat.net og på Nasjonalbiblioteket,
sier Arne Henriksen.
Målet er at det i alle fall skal
komme to bøker til i denne serien.
– Vi håper folk som sitter på Gabriel Scott-tekster, eller vet om noe.

«NY» SCOTT-BOK. Gabriel Scott Selskabet har nå gitt ut en samlebok med løse skrifter fra julehefter, aviser, tidsskrifter og lignende.
Boken heter «Sanketeina». Her er de prosjektansvarlige, Arne Henriksen, Peer Rødal Haugen og Eva Kristiansen.
tar kontakt med oss, sier Eva Kristiansen.

Fin julegave
Boken er nå å finne i paperbackformat i bokhandlere.
– Den passer ypperlig som julegave og er blitt tatt godt imot hos
bokhandlere
her i byen, sier
Kristiansen.
Samtidig
Eva Kristiansen kommer «The
Golden Gospel», Det gylne evangelium på engelsk, ut som
paperback.
– Vi regner med at den er ute i
bokhandleren den 16. desember,
sier Rødal Haugen.
De tre forteller at de har et spesielt forhold til forfatteren.

«Scotts bøker kan jeg
lese år etter år»

– For meg begynte det i 1948 da
jeg fikk «Hollender-Jonas» i gave.
Det er noe med måten han skriver
på som virkelig fenger meg. Jeg har
nesten alt han har utgitt hjemme,
sier Henriksen.

Blir ikke lei
– Gabriel Scotts bøker kan jeg lese
år etter år. Jeg blir ikke lei. Og det
er ikke mange andre bøker jeg kan
si det samme om, sier Eva Kristiansen.
Hun legger til at de fleste kjenner til «Kilden».
– Men det er ikke så mange som
kjenner til de 50 til 60 andre verkene han skrev, sier Rødal Haugen.
– Nei, hvis man kun leser «Kilden», går man kanskje glipp av den
mer humoristiske siden til Scott. En

SCOTT-INSPIRERT. Rica Hotell er inspirert av Gabriel Scott. Her
henger hans frakk og gevær, kjent som «Lensmannsdøden».
lun sørlandshumor, som er nokså
subtil til tider, sier Henriksen.

Camilla Hovstø
camilla@gat.no
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38-åring dømt for
tyveri fra menighet
■ Kastet stein gjennom døren
En 38 år gammel mann
er dømt etter at han stjal
flere gjenstander fra
Betania i mars.

KASTET STEIN. 38-åringen tok seg inn i bygningen ved å kaste en stor stein gjennom
inngangsdøren.
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I begynnelsen av mars i år tok mannen seg inn i det avlåste menighetslokalet i Grimstad ved å kaste en stor
stein gjennom inngangsdøren. Han
stjal blant annet 400 kroner i kontaner, en mikrofon til en verdi av 2.500
kroner og et headsett.
Mannen er også dømt for et tyveri i Lillesand.
Tiltalte erkjente seg skyldig under

hovedforhandling i Aust-Agder tingrett i slutten av november.
38-åringen er tidligere domfelt 17
ganger og bøtelagt 13 ganger, hovedsakelig for vinningskriminalitet. Han
forklarte i retten at han siden ungdomsårene har slitt med rus, men at
han de siste to årene har holdt seg
rusfri med unntak av to «sprekker».
Retten avgjorde at mannen dømmes til 120 timers samfunnsstraff.
Han må også betale erstatning for
det han har stjålet, og for skadene.
Sara Melissa Frost
sara.melissa.frost@gat.no

