
Torsdag 11. september 2008 13

Åpne sluser og gjen-
nomvåte barn hindret 
ingen da prosjektet «I 
Barndommens Rike» la 
ut til sjøs med skuespill, 
munnspill og sang om 
bord på skonnerten 
«Solrik».

LINN BUVIK
redaksjonen@agderposten.no 482 90 947 

Prosjektet er en del av Den kul-
turelle skolesekken og er i regi 
av Aust-Agder kulturhistoriske 
senter og Aust-Agder bibliotek 
og kulturformidling. Målet? Å 
lære barn om sørlandsdikteren 
Gabriel Scott og kystkulturen 
på Sørlandet. 

50-års markering
– Prosjektet er et opplegg hvor 
barn fra 1. til 4. trinn får mu-
ligheten til å bli med oss ut til 
Merdø, hvor vi arrangerer akti-
viteter i alle former for at barna 
skal lære om Gabriel Scott og 

kystkulturen på Sørlandet. Det 
er også en fin måte å markere at 
det er 50 år siden Gabriel Scott 
døde.

Frilans innen teater, Inger-
Helen Kilsti, kunne sammen 
med dramapedagog, Merete 
Haslund, sette startskuddet 
for tirsdagens utflukt, med det 
største barnekullet hittil. 

Om bord vrimlet det av støv-
ler, regnfrakker og turklare 
barn, og tirsdag var det 3. klasse 
ved Birkenlund Skole som skulle 
kaste seg ut i det.
– Det er veldig dumt at det reg-
ner i dag, men vi er klar til å ha 
det gøy uansett. Jeg vil heller ha 
seks timer på Merdø enn seks 
timer på skolen, smiler en lur 
Martine Baust (8).

Teater om bord
Sammen med sine klassekame-
rater kunne hun tirsdag være 
vitne til et historisk skuespill 
da boken «Sølvfaks» av Gabriel 
Scott ble dramatisert om bord 
på skuten. 

Like utenfor Gabriel Scotts 
gamle hjemsted «Måkereiret», 
gjorde Kilsti og Haslund en im-
ponerende forestilling som in-
kluderte barna selv. 
– Det er kjempefint å kunne 
spille skuespill på vei gjennom 
Galtesund. Arrangementene i 
dag er både direkte og indirekte 
knyttet til kystkulturen, sier 
Kilsti. 

Etter å ha kledd opp en rek-
ke av barna i alt fra hatter til 
prestekrager, kan «Solrik», et-
ter ordre fra barna selv, forlate 

«Måkereiret» og sette kursen 
mot Merdø. 

– Gabriel Scott var svært opp-
tatt av natur i diktningen sin. 
Ved å ta barna ut i naturen på 
Merdø får vi en kopling som 
kan ha stor læringsverdi. Merdø 
er også en veldig sentral plass 

i kystkulturen, understreker 
Kilsti. 

Spenning på sjøen
Med både båtvante barn og 
landkrabber rundt seg kan hun 
fortelle hvor spennende skuten 
i seg selv er. Hun mener den er 

spesielt spennende for de barna 
som ikke har vært på en slik 
skute tidligere. 

Enda mer spennende blir det 
når været tar en dramatisk ven-
ding, og regnet skyter kraftig 
ned fra himmelen. Barna løper 
i alle retninger, og evakueres til 

slutt ned i skutens kabin. Godt 
plassert i det tørre element kan 
ungene kose seg med nistepak-
ker, munnspillviser av Hans In-
ge Fagervik og allsang før turen 
går videre til Loshytta på Merdø 
og videre inn i Gabriel Scott og 
kystkulturens verden. 

Til sjøs med Gabriel Scott

ARTIGE DAMER: Merete Haslund (fra venstre) og Inger-Helen Kilsti var flinke til å dramatisere «Sølvfaks». 

FAMILIE: Julian (fra venstre), Anders, June og Tara Liné ble valgt ut til å 
spille Gabriel Scotts familie. 

FORNØYDE: Hanne Jacobsen (fra venstre), Martine Baust og Selma 
Songedal var fornøyd med turen selv om det regnet. 

«Vi er klare til å ha 
det gøy uansett»

MARTINE BAUST, ELEV 

Politiet i Arendal leter etter tyvene som brøt seg 
inn ved Joker Asdal natt til onsdag. – Vitner så to 
personer løpe fra stedet. Patruljer lette etter de 
to, man fant dem ikke. Teknikere skal sikre stedet 
onsdag. Det er stjålet tobakksvarer fra butikken, 
meldes det ved politiets operasjonssentral.
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