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Vi senker prisen
på matpakka!

TO I EN. Forlagsansvarlig Peer Rødal Haugen kan friste Gabriel Scott-tilhengere med ny utgivelse.
Scotts bøker Fant og Josefa gis ut samlet for tredje gang.
FOTO: MARTIN HAUGEN

Kokt skinke

Gilde, 150 g,
264,-/kg, FØR1750

Makrellﬁlét

Stabburet, 110 g,
115,45/kg, FØR 1360
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Ny utgivelse av
Fant og Josefa
■ Gabriel Scott-dagene starter torsdag
Gabriel Scott Selskabet
kjører i gang Gabriel
Scott-dagene torsdag.
I den anledning har det
vært jobbet iherdig med
å få gitt ut Fant og
Josefa i ett bind. Nå
er den i butikkene.
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Forlagsansvarlig Peer Rødal Haugen holder et ferskt eksemplar av
den nye boka i hendene. Utgivelsen
skjer i forbindelse med Gabriel
Scott-dagene som starter denne
uken.
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samling av småstykker fra forfatteren som ikke er blitt publisert i
bok før.

Fant mest kjent
Men tilbake til boka som allerede
er i butikkene.
– Særlig er Fant og Josefa lokalt
forankret med oppgitte stedsnavn
fra grimstadområdet, sier Rødal
Haugen og nevner Hesnesøyene,
Skiftenes og Roresanden.
– Mange har nok sett Fant og
kjenner til Fant gjennom filmen
med Alfred Maurstad i hovedrollen. Så er det kanskje færre som
har lest Josefa som foregår oppover
Skiftenesveien blant annet. Det er
en sterk historie om overgrep, men
også om hvordan hun finner den
omsorgen hun trenger blant sine
egne enkle reisende, forteller han.

– Det er kjekt å kunne gi ut Fant
og Josefa i ett bind, de kom sist som
en samlebok i 1978, sier han og legger til at bøkene også ble utgitt
Kom til Sørlandet
første gang i 1951.
– Vi prøver å kunne gi ut en bok Gabriel Scott, som levde fra 1874 til
hvert år, men det har litt med øko- 1958, kom til Høvåg da han var
nomi å gjøre,
åtte år og bofortsetter han,
satte seg også
og forteller at
senere i Arendet i forfjor ble
dal. Livet på
gitt ut to, mens
Sørlandet pådet i fjor var et Peer Rødal Haugen, forlagsansvarlig virket derfor
hans diktning i
opphold.
– Men nå er planen å komme storgrad, og Gabriel Scott-dagene
med en til rett før jul.
som starter torsdag, foregår derfor
Den kommende boka blir en på ulike steder i regionen med start

«Mange har
nok sett Fant»

Fløtemysost

Tine, skivet, 130 g,
119,23/kg, FØR 1670
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Vi har senket prisen på hundrevis avvarer,
og gjort det enda rimeligere å lage matpakke med det lille ekstra
– uansett hvordan du liker den.
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på Grimstad Hotel torsdag kveld.
– Vi starter med en fagdag, forteller Rødal Haugen, og sikter til
kåseriet til Svein Slettan. Han skal
ta for seg barna i Scotts bøker for
de voksne.

Scott-gudstjeneste
Dagene fortsetter med festaften
med variert program på nye Lillesand ungdomsskole lørdag kveld.
Da skal blant andre Hilde og Jo
Eskild sammen med Lars Emil Nielsen fremføre utdrag fra sine forestillinger med Scotts litteratur som
kilde. Hesnes Brothers vil også
delta med sang den kvelden.
Søndag kveld avsluttes det hele
med Scott-gudstjeneste ved tidligere biskop i Agder Olav Skjevesland i Høvåg kirke.
– Så det er et variert program,
sier Rødal Haugen, som sammen
med Gabriel Scott Selskabet ser at
det er økende interesse for forfatteren også i resten av landet.
– Vi ser det både på bokkjøpet
og innmelding av nye medlemmer
som kommer fra andre kanter av
landet, avslutter han.
Gabriel Scott-dagene er for øvrig
for alle som har interesse eller ønsker å lære med om forfatteren.
Gro Austenå Berg
gro@gat.no
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Adressas tipstelefon

915 63 163
Prisene gjelder t.o.m 14.09.2013


 
    

