100 ÅR: 1921 – 2021

KRONERULLING

“DET GYLNE EVANGELIUM”
JUBILEUMSUTGAVE, INNBUNDET OG NYILLUSTRERT

Gabriel Scott Selskabet er i gang
med sitt største bokprosjekt til nå.
«Det gylne evangelium» fyller
hundre år, og det vil vi feire og
markere med vår egen utgave, innbundet og illustrert, slik vi gjorde da
«Kilden» fylte 100 år i 2018. Forskjellen er at «Det gylne evangelium
er en mye større bok, med et dertil
hørende større budsjett. Derfor
trenger vi støtte fra gode hjelpere og
Scott-entusiaster.

For tredje gang
Gabriel Scott Selskabet har nå
gitt ut alle Scotts bøker på nytt, og
«Det gyldne evangelium» har vi gitt
ut to ganger tidligere, en innbundet
faksimile-utgave i 2002, og en
paperback i 2014. Begge disse opplagene er nå utsolgt. I tillegg har vi
gitt den ut på engelsk, både som innbundet faksimileutgave og som
paperback.
Siden 100-årsjubiléet sammenfaller med at vi er utsolgt for den
norske utgaven er det med både
glede og spenning vi hiver oss over
en så stor produksjon, i helt ny
drakt.

Illustrasjoner og god lesbarhet
I denne utgaven viderefører vi
noen av de elementene som gjorde at
«Kilden»-utgaven vår fikk en så
jublende mottakelse: Stor og
leservenling sats, og nye, friske illustrasjoner av kristiansandskunstneren Arvid Bergstøl. Boken får også
samme format som «Kilden», med
et omfang på rundt 450 sider.
Vi er fullt klart over at noen vil
reagere på at vi denne gangen ikke
bruker Arnold Thornams flotte
sorthvitt-illustrasjoner, som har fulgt
utgivelsene siden 1924-utgaven. Det
ville vært både enklere og billigere å
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gi boken ny oppmerksomhet ved å utsmykke den
med Arvid Bergstøls fargerike
akvareller. Det tror vi vil være med
på å trekke denne særmerkede
boken nærmere vår tid. For det fortjener den. Selv om teksten er 100 år
gammel, er budskapet i den like aktuelt i dag. Godhet og kjærlighet
mennesker imellom går aldri ut på
dato!
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«Et smertens barn»
skrev Gabriel Scott om «Det
gylne evangelium». Han hadde tidlig
idéen til denne fortellingen, og begynte å skrive på den alt i 1907, selv
om boken ikke kom før i 1921.
Likevel følte han seg hverken helt
fornøy med eller helt ferdig med utformingen. Derfor drev han og
flikket på den etter hvert som det
kom nye opplag.
«Det er mitt håb at jeg innen jeg
legger min kropp av må få tid til en
revidering av denne uferdige
boken,» skriver Scott i en dedikasjon i 1952. Han starter arbeidet i
1953 og boken kommer i ny omarbeding i 1954. Som kjent døde Scott
bare fire år senere.

Kronerulling blant Scott-venner
For å makte oppgaven og skaffe
pengene vi trenger for å utgi denne
jubileumsboken, frir vi til både
private og offentlige venner, og ser i
alle retninger etter støtte til utgivelsen.
En kronerulling er i gang, hvor
alle som støtter prosjektet med
kr 500 eller mer, kommer med i en
tabula gratulatoria i boken. De som
støtter med kr 1500 eller mer får i
tillegg en utgave av den ferdige
boken fritt tilsendt. Lansering er
planlagt til årets Scott-dager.
Din gave betaler du til forlagets
konto: 2913.25.11827.
Takk for din støtte!
Peer Rødal Haugen
forlagssjef
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