H.M. Kongen fikk Markus
24. november 2011 ble en flott anledning for Treskopostens redaktører til å
treffe H.M. Kong Harald under takkeseremonien for høstens mottakere av
Kongens Fortjenstmedalje. I løpet av
en to timers feststund spaserte en opplagt og glad Kong Harald fra gruppe til
gruppe i Slottets store festsal og pratet
hyggelig med medaljemottakerne.
Da ble det også anledning til på vegne
av Gabriel Scott Selskabet å takke
Hans Majestet direkte for hans rosende
omtale av Gabriel Scotts Markus i
nytt-årstalen 31.12.2008, der kongen
kom inn på mange viktige sider ved
livet på en reflektert og tankevekkende
måte. Ikke minst var det hyggelig for
oss Scott-elskere at Kongen valgte å
avslutte talen med å sitere fra Kilden,
og blant annet sa:
“Dikteren Gabriel Scott har skrevet en
bok om fiskeren Markus og hans forhold til alt omkring seg. Der står det
blant annet: “Markus bor ikke rart,
der er dem som har det langt bedre utvortes. Men Markus har sitt innvortes,
der er han mer enn folk flest. Der har
han gleden, tilliten og håpet, der har
han styrke og kraft og lys. Han tar det
av fjellet han går på, trekker det til seg
fra marken og jorden, kryster det ut av
naturen selv.”
Jeg tror det er en fare i dag at vi bygger opp altfor stor del av vår identitet
rundt prestasjon og synlighet og at vi
bedømmer oss selv og hverandre ut
fra dette.
I det nye året kan vi rett og slett oppmuntre hverandre til å slappe av i forhold til ytre krav.”
Det var opplagt at H.M. Kongen hadde
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lest sin Kilden og kunne sin Markus.
Han trakk også en interessant parallell
til Olav H. Hauge som skrev “Mang en
manns ulykke kjem av at han vil vera
det han ikkje er”. “Hver enkelt av oss
er nok som den vi er,” sa Kongen.
Sikkert nok hadde Kongen lest Kilden
- eller Brevet om Fiskeren Markus -.
Men hadde han sett den engelsk-amerikanske nyutgivelsen fra Gabriel Scott
Selskabet, Markus The Fisherman, så
flott oversatt av Gabriels sønnesønn
Jan Scott? Vi stilte ikke spørsmålet,
men vi tok med oss boken med en
varm hilsen og takk til Hans Majestet
fra Gabriel Scott Selskabet, og nevnte

også Jan Scotts spennende Flycowkarriere, kombinasjonen av flyskole
og kvegdrift på egen ranch.
Kongen lo godt da vi tilbød ham
medlemskap i Gabriel Scott Selskabet.
Det ville nok vært uoverkommelig for
Hans Majestet å være medlem i alle
foreninger som ønsket han. Vi bør
uansett sende ham Treskoposten.
12. oktober mottok vi dette hyggelige
takkebrevet fra Det Kongelige Hoff,
adressert til Thor Einar Hanisch:
H.M. Kongen har bedt meg om å takke
for gaven som Hans Majestet hadde
gleden av å motta i anledning mottakelsen på Slottet 24. november.
Med hilsen Knut Brakstad,
assisterende kabinettsekretær.
Kirsten og Thor Einar Hanisch
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