«KILDEN» fyller 100 år 1918 – 2018

HJELP OSS Å UTGI

“KILDEN”

GABRIEL SCOTT SELSKABET HAR TATT UTFORDRINGEN
Gabriel Scotts desidert mest kjente
og mest leste bok, «Kilden, eller
brevet om fiskeren Markus» har
stadig kommet i nye opplag. Bare i
kortere perioder har den vært borte
fra hyllene i bokhandelen. Aschehoug forlag har vernet om sin
rett til å utgi boken, og Gabriel
Scott Selskabet har aldri hatt
mulighet til å utgi den.
HÅPTE PÅ ASCHEHOUG
I forbindelse med at boken ville
være 100 år gammel i 2018, har GSS
de siste 6 åra hatt regelmessige møter og jevn kontakt med Aschehoug
for å få dem til å satse på en praktutgave av jubilanten. Mange har
etterspurt en slik bok. Vi har også
vært delaktige i prosessen ved å
være med å se etter kunstnere eller
illustratører som kunne bidra til en
slik utgave.
Det så lenge ut til at forlaget ville
gå for en illustrert bok, men så
valgte de i stedet en vanlig innbundet tekstutgave, som én av flere
bøker i en klassikerserie, som kom i
august 2017. Seinhøstes gjorde vi et
siste forsøk, men etter grundige
samtaler og vurderinger i forlaget
bestemte de seg til slutt for å ikke
komme med enda en utgave.
ASCHEHOUG DROPPER TANKEN
OM EN EN ILLUSTRERT UTGAVE
Den beskjeden kom til oss i GSS
forlaget i begynnelsen av januar
2018. Samtidig gav de oss muligheten, et alternativ de tidligere kategorisk hadde avvist. Selv om nesten

all forberedelsestid var brukt opp,
både med tanke på å planlegge en
slik utgivelse rent produksjonsteknisk, og å skaffe de nødvendige
pengene til prosjektet, kunne vi ikke
si nei til en slik utfording og
mulighet. Derfor har vi kasta oss
rundt umiddelbart, og alt i slutten av
januar var arbeidet med utgivelsen
godt i gang. Med hensyn til illustrasjoner var håpet at Aschehoug med
sine økonomiske muskler ville være
i stand til å legge noen kroner i en illustrert utgave.
TRENGER 125.000 FOR Å LAGE EN
BOK SOM ER JUBILANTEN VERDIG
Det er klart at det er den utstyrsmessige siden av produksjonen som
blir vår største utfordring, både
fordi tiden er fryktelig knapp (lansering omkring pinsetid) og fordi en
slik bok er mer tidkrevende og
dyrere å lage enn de bøkene vi jamnt
og trutt har utgitt i serien med
softcover-bøker. Vi vil trenge minimum kr 125.000 for å få produsert
boken, og håper på støtte fra gode
Scott-venner for å få dette til.
For tiden arbeides det med
hvordan en kan illustrere boken.
Målet er å gi boken det lille ekstra
uten å forstyrre eller kludre til Scotts
tekst. Vi skal trø varsomt her.
Forordet blir av biskop Per Arne
Dahl. I en tilleggsartikkel har Arne
Henriksen tatt for seg ord og uttrykk i den gamle teksten og gir forklaringer og kommentarer til språk
som kan være vanskelig tilgjengelig
for dagens yngre lesere.

Selv om det var skuffende at
Aschehoug valgte å ikke satse ut
over tekstutgaven, og at prosessen
har tatt så lang tid, er det grunn til å
understreke at GSS har hatt en svært
konstruktiv kontakt med representanter for det store forlaget. Det at
vi får mulighet til å utgi vår egen utgave til jubiléet, og seinere også en
softcover-utgave i serien vår, ser vi
på som en gest og en anerkjennelse
for det arbeidet vi gjør. Aschehoug
gir ikke fra seg rettighetene, men gir
oss en mulighet i forbindelse med
100-års-markeringen. Vi gleder oss
til å få boken ferdig med håp om at
den kan bli en hyllest som er jubilanten verdig.
Dette er bakgrunnen for at vi nå
har gått ut både med søknader til
bedrifter om støtte. Samtidig har vi
startet en kronerulling der enkeltpersoner kan være med å bidra til en
jubileumsutgave. Alle bidragsytere
kommer med på en tabula gratulatoria-liste bak i boken.
Peer Rødal Haugen
forlagssjef
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