prinsesse Marga ret Fremra gende
fuglebok
avduket omstridt

hel gensta tue

Dresdensamlingen

feirer 4°° års
jubi leum

Je g ser på fugle. Politlkeru
H&ndbøger nr . 221. København 1960.
Denne håndboken vil utvilsomt
bety meget for å fremme amat ørutforsklngen av fuglenes liv . Hva
fugleforsking angår , så ma det
dessverre innrømmes at Norge er et
tilb akellggende land . Takket være
den store likhet mellom dansk og
norsk vil de aller fleste norske
amatør-forskere heldigvis neppe ha
vanskeligheter med & forstå teksten i denne boken.
I sin introduksjon skriver dr.
Pinn Salomonsen bl . a. følgende :
«At se på fugle er en av de. mange
måder , hvorpå ens naturf ølelse kan
aktiveres , og ornitologien er en av
de mest fengslende sider af naturstudiet. —»
Redaksjonen skriver 1 sitt forord bl . a. at de har villet lage :
«en virkelig altomfattende håndbog for ornitolo ger , hvadenten det
dreier sig om den erfarne ornitolog eller begynneren» . Je g mener
ie har kl art å lage netto pp en så¬
dan handbok. Blant kapitlene kar
nevnes : Hvord an bestemmer mai
fugle? Fu glenes oppførsel. Fuglestemmer. Rlngmærkln g. Fuglefotograferln g. Lydoppta gelser I
naturen , osv.
Det er meget usedvanlig å finne
en feilfri populærvitenskapeli g bok
Dette skyldes vel som oftest at redaktøren ikke har hatt tilstrekkelig mange konsulenter. I denne
boken kan man imidlert id lete lenge, meget lenge uten å finne feil
Dette skyldes den lange rekke av
fremra gende fagfolk som er medarbeidere , og reda ksjonskomiteen :
Dansk Ornitholo gisk Forenings
Peltomithol ogiske Udvalg.
Som kriti kk kan nevnes at enkelte fotografi er (av de ca. 350
Illustras jonene ) kunne ha vært
iv bedre kvalitet . De små bokstavtypene i teksten er også, s v æ r t
sma ; men takket være disse har
let også blitt plass til utroli g me?et stoff på bokens 320 sider.
Jeg vil gi denne boken min aller
jeste anbefalin g.
Hj. Munthe-Kaas Lund.

Stor publikumsinteresse for
årets Qlsok-spel på St iklestad

Myndighete ne i Dresden arbeide
for tiden intenst med forberede!
sene til 400 ars feiringen av opp
rettel sen av de statlige kunstsam
Ungene i byen. en av de finest i
som fuuies i Europa. Til feiringen
som finner sted i oktober , vil mar
W. a. ha fulllort gjenoppbyggingen
av slottet Zwlnger som ble bygd ]
tid en 1711 — 1738 i den mest imponerende barok k. Under krigen
ble Zwinger sterk t ødela gt. I Zwlnger har man huset en rekke meget
verdifullenaturvitenskapelige samlinger og det berømte Dresdensallerie t som har 3000 malerier ,' hovedsakelig av gamle mestre, særlig
talienske renessan searbeider . Videre
Har galleriet en rik samling av kob¦
berstikk og tegninger , bl. a. Rafaels Bj arne Andersen - instruerer .
Sixtinske madonna. Til jubilee t
>lir det arran gert en utstilling «400
Arets Olsokspel pi Stiklestad har
'pre miere i mor fen og- spiller Ofsa
to-s kunst 1 Dresden-samlineene» .

EYVIND J OHN SON 60 ÅR I MORGEN

Bokgillet i Uppsala

vil om kort tid gi ut et tidli gere
ikke publisert drama av Augus
Strindber g. Det heter «Det sjun
ka nde Hellas» og de. ble skreve
hosten 1869 og er et sørgespill
tre akter med motiv fra kri ger
mellom det frie Hellas og Fillj
den 2. av Makedonien. "
Prinses se Ma rgaret har netto pp
avduket denne sta tuen som har
holdt sinn ene i kok i en engelsk
by i fe mhele år. Statuen forestiller
.St. Bonilaci us . misjonæren som ble
tod t i bven Crediton i Devonshire
for 1280 Ar siden. En tine: var alU
1 byen Credito n enige om: hel genen skulle minnes på en eller annen måte. Men måjen kunne mar
v anskeli g bli enige om. Det ene
synet var at man ganske enkelt
skulle bruke de innsamlede midler til en statue som kunne std
som en på minnelse for synderne i
Lj uuhlwi iiH't in8W rit» kommrnrif
veneras j oner ok minne dem om deres kristenplikt — å gjore vel mot
andre. Det andre synet var at de
innsamlede midler måtte kunn e
brukes til noe mer almenn yttig enn

• Roland Petit ,

den franske regissø ren, får sit
kunstneriske innsat3 skildret i ei
langfilm. «Les Ballets de Pa ris di
Roland Pet it». Han medvirker na
turligvis sel r . ridere Zizi Jeanm a
rie, den engelske ball erinarn Moi
ra Shearer og amerikanerinner ,
Cyd Charisse.
en steinfisrur hvis likhet med St
Bonifacius nok kun ne være tvilsom. Bildet ovenfo r viser hvem som
gikk av med seieren . Statuen er
laeft ar Lw idwmliulpwwn Atwii
Durst og viser St. Bonifacius som
(rutt — da han het Winiri th . St.
Bonifacius ble fod* i Credito n 1 år
580 ot? han ble dr ept av hedninger
Dokkum 1 Nederland i år 755.

Norske gilder

i middelalderen
Av NANNA EBBIN G

på en
va var et gilde egentli g '.' Hvi.- dela ldersk festsal heter
I vi sier at et mldde lalder- !• ¦•!¦ .K c i i i li i h . i l l
glld e var et gjensidig tr ygdelag
lor bandene med årli g festmøtt Dit er fell a tro *t glldeord¦

• eller var
nlngen er
igtttmltonanm&g, ) skulle vi
Tidli
g var den utnors
k
.
ty pisk
komma begrepet aur.

bredt nede 1 Euro pa. Hos fran kerne er den omtalt allerede pi
800-t allet , Der samlet glldebrø drene _ . det kalte man medlemmene I laget eller gildet seg Ul årli ge fester. Unde r ed
vtv r de forpli ktet Ul & hold e
ubr ytelig sammen mot utenforståend e. Vid ere skulle de bistå
hvera ndre 1 nød . ved Udebrund
skipbr udd , ran osv .
Dette gjaldt også de norske
gilder. Brant naboens eller gllrtebr orens lave ned , skul le hans
iflldeb rødre bygge den opp Igjen
te.
for hu m. Motto et va r «én for
Et slikt lag kaltes på oldnorsk jUe - al le for én» . Olldene
'or c ii.ii . P a angelNaksl.sk gleid , nudde ni.a . o. en stor praktisk
>¦ tysk Ollde og på engelsk Mtydnln g ved 8lden av tU>t lde "
tuild . En glldoskale eller mid- ?lle brorska pHløft f t , og spilte
•n liknende rolle som vår e gjenr
VGa kronikk
ildlge fors ikrin gsselska per gJø
torsdag 28. juli 1960
i dag.
Autoriteten pa område t , proflUOr Oscar Albert J o h n s e n,
lltr l forordet til «Tre gllde skra»r fru Mlddelulderen» at or det
« i l ti r er avledet av det olduorsk e ordet QJ ald — betu llng.swmine nskudd ' i spletselu g » . Or:let ble ellers nyttet 1 heden sk
-Id om drikkelag hvor deltak er m» skjøt sammen til øl ok mat ,
rcen også om lag hvis medlem ner ha dde forplikte t seg ti l &
¦itre de visse avgifter til de år' !' '• samme nkomster , og likeså
avgifter til geistlig understø t-

lørda g ot Mndar- D*t er i år Ur
enda sterre vekt pi forberedelsene
til sp illet enn tidligere ir, og meget tyder pi at det kan bil den
kvalitetsmessi g beste fores tilling
Hittil . Det er forfatteren Olav
Gullvag som har ««krevet spillet
som heter «Stiklestad» . Det bygger pi hans tidligere sagasplll
uF»re slaget» . I den nye utgaven
er det f«yd til en tred je akt hvis
handling foregår etter slaget. Også
denne akten er stedfestet Ul gården Sul . øverst i Verdal .
Komponisten Paul Okkenhau g,
som hadde ansvaret for musikken
i «Føre slaget», har også komponert musikken til den nye tredje
akten.
Som instruktør er engasje rt teatersjef Bjarn e Andersen , mens
skuespiller Try gve Nørve er regissør og Inspisient. Sol-lelken vil bli
instruert av musikk pedagog Reidun
Aune . Et festsplllorke -ster og sanGisle Straume
sere fra Verdal Mann skor under
— Ola v den Hellige.
edelse av diri genten Einar Krokstad vil sørge for musikk- og sang- dal Teaterla g har stykkets øvrig *
partiene , mens amatører fra Ver- roller .
Sagaspillets store ok kre vende roller er alle besatt av fagskuespillere.
er alle besatt av fagskuespillere.
Gisle St r a u m e spiller kong Olav
Haraldsson, Johan N o r 1 u n d:
Eyvind J ohnson er en av d« bonden Tor geir Flekk på, Sul,
Amund R y d 1 a n d: Torgeir Flekks
man ge såkalte proletarforfatterc
far, Gamal-Jostein . Julla Back :
litteratu
i
som brot seg vel i svensk
, og
1 mellomkri gstiden. Likevel ble det Torgei r Flekks datter Gudrun
talt lite om hans herkomst da han Trygve N ø r v e : Biskop Grlmk jell
for tre år siden ble valgt inn 1 Ot vlnd O y e n har fatt to rolle r
Svenska Akademien . og det var i idet han både spiller lad ejarlen *
grunnen ganske naturli g. Han er lenderman u Tor geir Halleso n fra
nemlig en av de mest intellektuelt Kvist ad og den nye rollen Tore
bevisst e og kosmopolitiske innstilte Hund . Alle disse ha r opptråd t på
diktere i dagens Sverige. Aldri har Stiklestad for. Den enest e av fan skuespillerne som debuterer 1 Olha n skrevet rene proletarromaner
og svæ rt ofte er bokene hans uten sok spelet er Liv Ullmann 1 rolh -n
ioyenfallende tendens . Noe folkelig som Helga Helgesdotter. en slektpr eg har de heller ikk e. E nklest er ning av Tor geir Flekka kone.
Ette r plassbestillinger pa hotellenok den selvbiografiske firebindsro manen om Olof i 1930-årene. Men ne 1 nærhete n av Stiklestad a
da hadde Johnson alle rede forsokt lomme, bli r det også i år meget
seg med symbolske romaner , og det jt-or tilstrømnin g av publikum . Det
ble stort set t i den retningen han yr bl. a. svært man ge utlendinger
iom har meldt sin ankom st.
sk ulle fortsette.
Det har vært sagt om Johnson
De berømte freskene
at han er en forfat ter som kunstnerisk behers ker et uhyre stort be- 1 Santo Capo 1 Pisa som ble ram vissthetsi nnhold. Han var den som met av flybomber 1 1944. pr nfl
forst anvendt e den indre monologen restaur ert etter 16 års nitid ari Sverige, og til sine eksperimenter
har han hentet inspirasjon hos beide. Etter restaurerin gen er fre s diktere som Jo yce og Gide , Tho ma* kene Igjen komm et under åpen
Mann og P rou.st. Samti dig er han himmel etter at de gjennom mer
en forf atter som er meget samtids- enn 150 år hur vært dekket av et
bevisst. en som ofte forsoker å beskyttelsestak. Det ble også øde speile de akt uelle konflikter i et
komplisert romanmon ster. Men det lagt av bombene , men det er Ikke
er ikke lett å lese hans egen stil- blitt gje noppbygd .
lingst ageri ut av bokene. - - Det
gjelder dog ikke håna virke før og politiske og åndelig e krise. Da hai
under siste km ; . Oa var han den hau nådd lefiger med sine tre
kjem pende humanist som slåss historiske romaner , ikke minst med
mot den svenske noytr alite lsideolo- «St randern as svall» fra 1946. Det
eien. Norge har en spesiell grunn er en moder ne og aktualiserende
til å være ha m takkneml ig her , gjen dikt nin g av «Odysseen» og der
ikke minst for hans innsats som få r Johnson vise både sin naturredakt ør av «Håndsla g».
ulistiske sklldrin gskunst . sin kjo liu Situasjonen under kri gen for klare ironiske gjennoml ysning av
sokte han å gi et omfattend e bilde et innflokt stoff og sin evne til å
av I den store romanserien om ieve beretnin gen opp på et symKrilon. et veldig og delvis kaotisk bolsk pl an.
verk som kunstnerisk var mer inAt ha n fyller 60 år bet yr Ikke at
han s produktivitet har minket . Ha n
tt reitsaiit enn vellykke t.
Ftt or k ri gen har Eyvind Johnso n holder for tiden på med en histordels skrevet historiske romaner , dels isk roman fra Nord-ltaliu under
samtids romaner. De siste har ikke rolkevandrin gstiden , og det er all
alltid væ rt på hoyde med hans itrunn til å vente seg en rik dikterbeste verker , selv om de viser hvor sk virksomhet i årene fremover.
Arne Ilan nevik.
intenst han lever med 1 vår tids

Videre skulle gildebrødrem
hevne hverand re om noen av
dem ble utsatt for ran , d rat
eller fornærmelser. De skulk
folge hverandre Ul graven , ot,
kos ie sjelemesser for a gjore
pine n i Skjærsilde n kort. .
I Kristendom mens første tid
sa geistligheten skjevt Ul gildene , som var sa sterke at de
ble re gnet for en slags sta t 1
staten. Det var Ikke sjelden
brødrene kikket for dypt i ølkruset og at det vi med et mi ldt
ord kaller fratserl i matfa tet
var -Ilke hyppig.
Mea etter hvert som s 1 d a i k 1 p 11 d — slnn sforvandllnBen — gjorde seg gjeldende eller krist ningen av lande t , fikk
<Ildene en mer reli giøs karakter.
ti;
her
glldeordnlngen
K
risteneldre
enn
lands er
dommens lnn førelse , ser vi bl
a. fv Olav den Helliges saga
hvor det fortelles om omgangsdrlkke lag — «hvirving sdryk kur> . Ved Ml klaglldet (det store gildet t 1 Nida ros skal det
ha eksistert et slikt fast oppbygget lag, og pro fessor Johnsen mener at dette aogar «r
enda eldre enn selve byen.
Eller * har vi navn rundt om
1 landet — gamle stedsna vn
fortelle r meget mer enn vi tU
da glig tenker over av gammel
historie — som peker pa at
gildene er meget , meget gamle. Noen navn som Gildeskå l ,
Olldeb y, Qlldest ad og Olldebukke u fort eller om det.
At

i medlemmene. Slik var det I
andre land også.
I hedenold drakk man øl O{
spiste hestekj øtt og signet begrene til Odin , Tor og Fr øy. Etter Kristendommen ble blotln j
og eting av hestekjøtt forbudt
men selve øldrikkin ge n fortsatte.
Men nå dlgnet man begrene
Ul Kristus , Jomfru Maria og
helgene r
Isteden .
Det var
Fort egnelsen over gildets lo- praktisk , og de fleste nyttige
bestemmelsene ble
ver
kalles glldeskra , og gjensidige
disse lovene eller statuttene er Die opprettholdt.
meget strin gent formulert.
Kn del silke gamle glldeskrå- VI må Ikke tro ai dette med
pr er bevart. Den eldste vi
eUng og drikki ng var alt. Et
kj enner , stammer fra Trønde- tnidddaldergllde var like meget
lagen. Den neste fra et Olavs- ?t brorskap, og lovene 1 skråen
c ii . ii- 1 Gulatlng ylagen , muli- forteller tydeli g med få ord at
gens er det «kråen fra Onar- nedJemmene var gjensidig fornelmsglldet pa Tysnes vi her j llkle-t Ul & hjelpe hverandre ,
har for oss. Detle var det stør- som før nevnt , og Ul & hold<
ste og mest anse tte glidet pi glldeloven . Derav navnet gildebrødre.
Vestlandet det vi kjenner til.
Etter svartedøden avtok anSeglet fra dette gildet er bevart sammen ni|d skråen, O{ talle t gilder , og den gjemldlg <
vlaer to korsla gte øk.ser. Me l- forsikringen , samtry gden , opp lem økaehodene star en kon- hørte. Ki .i nå av ble gildene en
gekrone. Denne glldeskraen ei .Li r. , selskapelige feøte r hvot
nedtegnet 1304 og skal vuere en den største vekten ble lag<t på
modernisert skrå av tidligere religiø s kul tus
Et par eksempler på dei:
utgaver. Den er m.a.o. UllernFør man drakk mlnnebe grene
u t «den nye tid »
En ting har de bevarte gilde- over avdøde gildebr ødre — oc
skråer felles, og det er best em- søst re , der var også plana for
nrl.s e r om glldesamme nkom- kvinner I gildene , — ble beiteiie , den årlig tllba keven- grene signet av preøten fe. Mun
lt -nde
drlkkefest . glldefeaten leate bønner sammen for de avned mlnnedrlkkln g og religi- :lødes sjeler , og d essuten k om
øse seremonier , de tt e som var Tiere kir kelige sermonler Inn 1
midtpunktet for alle gildene , Iflldefelrln gen.
Etter »>t Mari abegret var tømt .
m det «om egentli g samlet
Men vi .skul være klar over
at 1 Mldde lulderen hadde gildene -selvsagt et annet prej
enn i hedenold. Forholdene
båd e politis k
hadde
skiftet
økonomisk og ellers , ikke inin . -.t
var det stor forandri ng 1 menneskenes tenkesett og kultur.
glldevesenet
Derfor
skiftet
preg og fikk ny form med den
nye tidsånden.

ble glldebrødrene a — og søstrenes — navn lest" opp . Så kom
prest en inn , kledt i korka pen .
alt imens bønner ble mumlet ,
røkelseskar svinget og vievannet
stenket rundt 1 haJlen , eller
skålen. VI natl&smennesker ma
stadi g ha i tanken at de katolske
skikken e var våre ski kke r Inn til
Luthers reformas jon.
flå sang man Olavsbegeret Inn.
3g da begret var tømt . ble ulip
navn på avdød e som var gått
bort siden siste glide , lest opp
unde r salmesan g ok bønn mens
vokakJ erter lyste .
En annen ting man la vekt pa
var omgangstonen. lføj g« skråen
fra Onarheim var det forbudt
a drikke seg beruset , gjøre støy
når minnebønn ble lest eller når
oldermann talte. Videre var det
påbud at alle skulle bøye seg
for billedstøtte n av St. Olav.
De som ikke holdt glldeloven ,
matte bøte, og oldermann ved
hvert glide hadde domsmakt og
kunne Hegge bøtene . Det var
Forskjellige bøter etter størr elsen
på forgåelsen.

Her er et par eksempler pa
enkelte statutter 1 Onarhelmukråen:
f 8. Dett*, gilde skar t* Ul pa
ror«te St. Olavs dag (38. Juli »
hvert ar og vare så lenge som
Kllde brødrene vil uk ølet rekker.
I 7. Hver den som bwrer dolk
eller H mindre vipen ved fildet,
skal betule en enirelsk pennlnc ,
men lo engelske om ban •etter
seg ned med dem.
Det var ult så forbudt å knu-

