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Etter studieturene til Vestlandet som-
meren 2015 oppfordret Jan Guettler i 
AiN 3-2015 mennesker som var inter-

essert i temaet, om å ta kontakt. Det dreier 

Nettverk: 
Vår nordiske arv

seg om ulike innfallsvinkler til det vi kan kalle 
den iro-keltisk kristendommen, koblet sammen 
med vår nordiske arv: stavkirkenes uttrykksform, 
runenes gåte, eventyret og Askeladdens betyd-
ning som fremtidsimpuls, den norrøne mytologi 
og Vidar, nordisk naturforståelse, den nordlige 
mysteriestrømmen, samt skjulte sammenhenger 
i norsk historie. 

Midt under borgerkrigen på 1000 til 1300-tal-
let vet vi det ble bygget rundt 1000 stavkirker i 

Portal fra Ål stavkirke, fra cirka 1150. Historisk Muse-
um, Oldsakssamlingen. 
Foto: John Erling Blad/Wikipedia. 

Kart over hvilke stavkirker i Norge som hører sam-
men, fra boken «Stavkirkernes billedsprog – fordy-
belse og tolkning» av Flemming og Edda Distler, 1997. 
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Norge. Stavkirkene vitner om et menneskebilde 
og en kristendom som står i sterk kontrast til den 
rådende håndhevelse fra den romersk-katolske 
kirkens side. Det sier seg selv at det bak dette må 
det skjule seg en sterk og betydningsfull impuls. 
Ingen kan vel med hånden på hjertet si at vår 
gåtefulle stavkirkearv er ferdig utforsket i dag. 
Men vi aner at det her skjuler seg viktige frem-
tidsimpulser som bare venter på å komme frem 
i lyset. Kan de bidra til en fornying og inderlig- 
gjøring av antroposofien blant menneskene?

Innenfor området har vi mange pionerer å byg-
ge på: Dan Lindholm, Olav Stokland, Johannes 
Hohlenberg, ekteparet Flemming og Edda Distler, 
og flere med dem. I den senere tid har nye 
bidrag kommet til, bl.a. Liv Skappel Gran om 
Norges/Nordens kristning og Otto Krog om 

den irsk-keltiske kristendom, Odd Lindbråten 
om stavkirkene, og flere andre arbeider med lik-
nende spørsmål. 

Gjennom å etablere et åpent forum/nettverk kan 
mennesker som arbeider med og er interessert 
i disse temaene, knytte an. Her kan løse tråder 
forbinde seg med hverandre. Ønsket er å møtes 
fortrinnsvis fire ganger i året. I tillegg legges det 
opp til turer og seminarer i den utstrekning dette 
støtter opp om arbeidet. Så langt er det holdt to 
møter med 7-10 mennesker til stede. 

Kontaktpersoner til nettverket 
«Vår nordiske arv» er Jan Eilif Guettler, 
m 905 94 543, guettler@online.no og 
Sissel Jenseth, m 975 63 875, jenseth@online.no.

Det norsk-angeliske korset i Eivindvik er plassert slik at solen kan skinne på det også ved vintersolverv. Foto: SJ.


