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I 1949 fylte Gabriel Scott 75 år. Akkurat 
på den tiden leste jeg «Sølvfaks» for 
annen klasse . De moret seg særdeles, 
og hadde så mange spørsmål og 
forundringer om hvem som hadde 
funnet på det, og hvordan han kunne 
vite hva katter sier, og alt mulig, at jeg 
til slutt oppgitt sa at «dere får skrive 
til Scott og spørre ham selv!» Så kom 
Scotts fødselsdag, og avisene var fulle 
av billeder, som ble nøye studert! Og 
så ble der ved felles anstrengelser laget 
et brev, da, og tegninger av Sølvfaks.

Noen uker etter kom pedellen fra 
postkassen, viftende med en stor 
konvolutt og en liten hvit konvolutt, 
begge adressert til Barnene i annen 
klasse, Frivoll skole. 
I den store var to danske billedbøker 
om katter, i den lille følgende brev:

Det ble ikke stillere med undringer og 
funderinger etterpå det brevet! Men 
det samlet seg til slutt i -  Tror du han 
fikk mange brever til geburtsdagen 
sin. Tror du han sendte sånne fine 
svar til  allesammen?
                                          Caroline 

Moe

Gabriel Scott, kattespråket 
og barna ved Frivoll skole
 
Caroline Moe ble født i Kristiansand 10.1. 1903, og var datter av gårdbruker Nicolai I.Moe og hustru Anna Marie.
Caroline Moe arbeidet et langt liv som lærer i grunnskolen i Fjære i Grimstad og huskes av sine elever som «Frøken Moe».
Frøken Moe var en pioner innen det moderne formingsfaget og i engelskundervisning. Jeg hadde henne som lærer 
på Frivoll skole i Fjære fra 1953 til 1960.
Hun døde i 1989 og er begravet ved Oddernes gamle kirkegård. Hans Petter Sand

Gabriel Scott hadde en egen forståelse av barn og deres verden, skriver Caroline Moe, 
som har sendt dette lille stykket til «Vår skole». Agderposten 26. 8.58:

Vet du at
 
- Ingjerd og Thor Einar fikk en veldig 

hyggelig opplevelse ved å dele to 
Scott-foredrag mellom oss under et 
fullsatt torsdagstreff i storsalen 1. 
februar i Oddernes Menighetshus.

 Ingjerds tema var “Scott i Høvåg”og 
Thor Einars “To biskoper om Gabriel 
Scott og hans tro”.

- Ca 60 Scott-entusiaster gledet seg 
stort over et flott og gjennomarbeidet 
program om “Scott i Konsmo” på 
Hotel Norge i Lillesand søndag 4/2, i 
Hardes regi. Middagen var Salt kjøtt 
og flesk og desserten en Gabriel Scott 
Spesial. Hotelldirektøren var ypperlig 
vert og ble så begeistret over den 
spesielle desserten at den ventelig blir 
et fast innslag på dette hyggelige og 
gedigne hotellets meny.

- For Kirsten og Thor Einar var besøket 
hos Finn Falch og fru Falch i deres 
koselige hus på toppen av Tromøya 
før nyttår spektakulært i det vakre 
været med fantastisk utsikt utover 
fra den flotte skogseiendommen. Der 
oppe kjente vi oss i et artig Scottnært 
miljø, i forlengelsen av et foredrag 
av TE for en interessert forsamling i 
Tromøyas forsamlingshus, der også 
tidligere fylkesmann Stray Ryssdal var 
til stede.                               K&TE

Kirsten og Thor Einar Hanisch har fått denne historien tilsendt fra Hans Petter Sand

Brevet lød slik:

Kjære Gabriel Scott.
Gratulerer med dagen. Vi har sett deg i bladet. Nå leser vi om Sølvfaks. 
Det er moro. Hvordan kan du forstå kattemål. – Det skjønner vi ikke.

Hilsen fra 
annen klasse på Frivoll skole. 

Svendborg, Fyen  1. 3. 49.
Kjære alle sammen!
Nei, så snille og flinke dere er som kunne finne på noe sånt!  
Tusen takk skal dere ha!
Jeg bor  i Danmark for tiden og har det bare godt, men lengter svært etter 
katten min, som bor alene hjemme. Han heter «Markusen» og er 12 år og 
den beste venn jeg har hatt blant dyr. Begge naboene passer på å gi ham 
mat, og hvis han ikke liker hvad den ene gir ham så går han bare til den 
andre.
Han bor i uthuset, der er det kattehull i døren, og inni uthuset står det et 
annet lite hus, som er foret med et tykt lag aviser med et ullteppe utenpå 
avisene – og derefter er hele huset pakket inn i det ene papirlag efter det an-
dre og så tykt ullteppe utenpå det hele. Huset står oppe på rullen og i en tykk 
sauefell så det er godt og varmt. Og så er det en liten dør med uldgardiner 
som faller igjen av sig selv, når Makusen er gått inn.  
Der ligger han og koser seg, når det koldt, og vil ikke ut, før han blir sulten.
Men nå vil jeg hjem til ham i slutten av april, kose for ham og prate med 
ham, for han er sådan en koselig kamerat. Jo, jeg er sikker på, at dere 
forstår kattesproget ennå bedre enn jeg. Nettopp fordi dere er barn – barn 
forstår meget de, som de dumme voksne ikke forstår. For vi gamle er ikke på 
langt nær så kloke som dere tror. Se bare på verden i dag.

Mange takk og masse hilsener fra 
Markusens pappa.  

                                           Gabriel Scott


