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Ny Gabriel Scott-bok
l Tekster som tidligere kun er publisert i aviser, tidsskrift, julehefter og andre blad

AKTIVE: Gabriel Scott Selskabet har så langt i år sluppet to bøker. Om noen dager kommer «Det gyldne evangelium».

– De fleste kjenner til
den skjønnlitterære
forfatteren. Nå får de
møte brevskriveren, jegeren, fiskeren, humoristen, kritikeren, lyrikeren og journalisten
Gabriel Scott, sier Peer
Rødal Haugen, prosjektansvarlig for den
nye boken «Sanketeina».
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Gabriel Scott Selskabet
har nå gitt ut en samlebok med løse skrifter fra
julehefter, aviser, tidsskrift og lignende.
Peer Rødal Haugen,
som er prosjektansvarlig
sammen med Arne Henriksen og Eva Kristiansen,
mener dette er en bok
som bør appellere til alle
som interesserer seg for
Gabriel Scott.
– De som virkelig er
ihuga Gabriel Scott-entusiaster har nok lest noen

tekstene før, men for mange vil
dette være helt nytt. Mye av materialet har vært vanskelig å få tak i,
og vi har gravd lenge i avisarkiver
og på nasjonalbiblioteket. Det at
tekstene nå er lett tilgjengelige i
bokform bør være interessant for
veldig mange, sier Haugen.

Fire bøker

Han retter en stor takk til Arne
Henriksen og Sven Kåre Larsen,
som uavhengig av hverandre sporet
opp dette materialet.
– Da vi kom i kontakt med dem
ønsket vi med en gang å samle materialet i bokform, sier Haugen,
som avslører at det kan komme så
mange som fire bøker i denne serien.
– Vi skal i hvert
fall slippe to til, men
vi har så mye materiale at det kan komme
en fjerde bok.
«Sanketeina» trykket i første omgang i
500 eksemplarer. Haugen forventer at de
forsvinner fort.
– Interessen for Gabriel Scott er større
enn på lenge. MedPeer R. Haugen lemstallet i selskapet
har økt med over hunav disse dre medlemmer de siste årene, og

Det er
åpenbart at
Scott hadde
mange
hatter

AKTUELL: Peer Rødal Haugen påpeker at Gabriel Scotts forfatterskap inneholder mer enn folk flest
er klar over, og at han stadig er aktuell.
blant annet oppsetningen av Jernbyrden i Høvåg har hjulpet veldig.
Forskjellige bokhandler har tatt
den i mot med åpne armer, og i Lillesand vil den selges på Bok & Media i sentrum.
Haugen mener Gabriel Scotts
tekster er svært interessante.
– De fleste kjenner til den dedikerte skjønnlittere forfatteren og
skildreren. Nå kan man også bli

kjent med brevskriveren, jegeren,
fiskeren, humoristen, kritikeren,
lyrikeren og journalisten Gabriel
Scott. Tekstene ble publiserte i
mange ulike fora, så det er åpenbart at han hadde mange hatter.

Aktive
«Sanketeina» er den andre boken
selskapet gir ut i høst, men det
kommer én til før jul.

I dag er det Luciadagen
ORD FOR HELGEN
I dag, 13. desember, er det Luciadagen.
Jeg kan huske at jeg som barn var med på
Luciafeiringen. Vi tok på oss hvite drakter,
tente lys, og først i prosesjonen gikk Lucia
med lysekronen på hodet.
Det er en tradisjon som er like levende i dag.
Mange barn går i Lucia-tog. Sprer lys og synger. Det er vakkert!
Navnet Lucia er latinsk og betyr «lys».

Mange legender er fortalt om jenta Lucia.
Hun skal ha vært ei ung bondejente fra Sicilia i Italia. Hun ble drept 13. des 304 fordi
hun ville være en kristen.
Hun var en av de som har vært med og ryddet vei for Herren, pekt på han. Det kan vi
også være med på å gjøre.
Det er mange merkedager i desember.
Forrige fredag, 6 des, var St. Nicholas dag.
Den dagen minnes vi St. Nicholas, han som
gav sin rikdom, sin arv til de fattige, til de
som trengte. Han som delte ut gaver.
Og vi har nettopp delt ut fredsprisen, 10 des.
Det er flott at fred settes slik i fokus nettopp
i denne tiden.
Vi venter på ankomsten av fredens konge. Vi
rydder vei for han som skal komme.
Til søndag skal vi bære fram Fredslyset i Lillesand kirke. Speiderne har det med seg.
Fredslyset er fra Betlehem, og ble hentet fra
en av de evig-brennende lampene i fødsels-

grotten i Betlehem, der man mener Jesus ble
født.
«I årets mørkeste tid blir flammen spredt
rundt i mange land av aktive og tidligere
speidere, som en drøm, et håp og en bønn
om fred på jorden. Og som en påminnelse
om at vi er èn menneskehet. Flemmen er
vakker, men sårbar og skjør, akkurat somn
fred mellom mennesker og nasjoner.»
Det er et budskap vi tar med oss inn i adventstiden.
La oss stå sammen, rydde vei, tenne lys for
Herren!
Må fredens og kjærlighetens budskap nå ut
til alle mennesker!

Selskapet har laget en paperback-utgave av romanen «Det gylne evangelium», som etter planen
vil være å finne i butikkene 16.
desember.
Romanen, først utgitt i 1921, har
form av en humoristisk legende og
skildrer Vårherre og Sankt Peter på
vandring omkring på jorden.
Tidligere i høst kom «Fant og
Josefa» i en ny utgave.
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