
Hurumseminaret – spirituell naturforståelse
lørdag 14. oktober 2017 kl 11.00 – 19.00 

Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Klokkarstua, HURUM

PROGRAM
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Kaffe/te + frukt, registering
Velkommen
Poesi / musikk
Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?
Varm lunsj (husk å bestille ved påmelding)
Tur i stillhet; Kort eller lang vandretur til Vanntårnet. Evt omvisning i kirken. 
Et keltisk bardekvad fra 600-tallet
Hans Kolstad: Naturen og tidens dobbeltstrøm. Naturens prosesser åndelig 
belyst
Pause - enkel servering
Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder - fra artenes opprinnelse til artenes 
forbindelse
Poesi / musikk
Fremblikk. SLUTT

Fest og hyggelig sammenkomst – enkel servering (påmelding nødvendig) 
”Dagen derpå”-frokost på Hovtun (påmelding nødvendig) 
Hvis været tillater: Utflukt til Sandbukta, vest for Tofte og Østnestangen.

 www.dialogos.no/hurumseminaret 



Hans Kolstad • Naturen og tidens dobbeltstrøm. Naturens prosesser åndelig belyst.

Med utgangspunkt i Rudolf Steiners begrep ”tidens dobbeltstrøm” drøfter foredraget naturens prosesser 
i et åndelig perspektiv. Foredraget faller i tre deler. I den første redegjøres det for ulike metodiske 
tilnærminger til naturen. Den naturvitenskapelige og filosofisk kritiske metoden, som begge innebærer 
en bevegelse nedenfra og opp –  fra det ytre, sansemessige og opp mot menneskets bevissthet. Vi 
konfronteres med en metode hvor naturen blir forstått gjennom en bevegelse fra noe høyere, åndelig 
og ned til den sanseinkarnerte bevisstheten. I foredragets andre del søkes en forståelse av naturens 
egen ”natur”, det vil si av hvorledes denne ville ha vært hvis mennesket ikke hadde eksistert. Særskilt 
fokuseres det på naturen som et fritt subjekt og på denne frihetens åndelige forutsetninger. I tredje 
del fremsettes en teori om naturens utviklingsforløp, belyst gjennom tidens dobbeltstrøm, hvor det 
trekkes paralleller til menneskets åndelige utviklingshistorie. Foredraget er 
basert på filosofiske og antroposofiske analysemetoder.

Hans Kolstad (f 1952) er norsk filosof og statsstipendiat med bakgrunn i 
europeisk kontinentalfilosofi. Han er utdannet i Frankrike og Norge og er 
dr.philos. fra Universitetet i Oslo i filosofi (1996). Han har utgitt mer enn 25 
bøker om forskjellige filosofiske og humanistiske emner. Han er blant annet 
tilknyttet Rudolf Steiner University College i Oslo. I Norge er han redaktør 
for den første norske utgaven av Platons samlede verker (9 bind, 1999‑2008, 
Vidarforlaget).

Otto Krog • Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?

Adskillelse og fremmedgjøring i forhold til naturen og åndsverdenen var i sin tid nødvendig for 
at mennesket skulle komme til en indre frihet og kunne utvikle et autonomt jeg. Men lar vi denne 
adskillelsen fortsette, vil det ende med tragedie og avvikling. Da hindrer vi en ny, oppadstigende 
utvikling – der et sosialt jeg, utfra fri vilje og eget ansvar, kan virke inn i verden. Hvordan kommer vi 
ut av denne nedadgående situasjonen? Har hvert enkelt mennesket et ansvar 
for å finne den nye veien? Og hvordan finner vi retningen? Handler det i det 
store og hele om et nytt, stort sivilisasjonsprosjekt?

Otto Krog (f 1936 i Bergen). Utdannet først som skogtekniker og senere 
som spesialist i konstruksjonsteknikk ved Norges Tekniske Høyskole i 
Trondheim. Har også arbeidet seks år som folkehøyskolelærer ved Fosen 
og to og et halvt som medarbeider i Camphill (Norge). Livslang interesse 
for og deltakelse i antroposofisk aktiviteter med særlig fokus på esoterikk 
og filosofi.

Trond Skaftnesmo • Evolusjonens kilder – fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse.

Har den biologiske evolusjonen noe mål? Har den noen mening? Om evolusjonen er målrettet, 
burde vi forvente at det viste seg i bestemte trender i livets utvikling. Fire drivkrefter eller kilder for 
evolusjonen klarlegges: arv, miljø, autonomi-impuls og arketype. Disse relaterer seg til hver 
av tidens fire aspekter: fortid, nåtid, fremtid og det evige nå. Er det mulig å få en helhetlig forståelse 
av evolusjonen, som integrerer de ulike synsmåtene. Blant annet viser neoteni – om å bevare det 
barnlige – seg å være et sentralt prinsipp i evolusjonen. Den kjente darwinisten Stephen Jay Gould 
sier at: ”Teorien om menneskets neoteni blir nå vanligvis nedtonet til et avsnitt eller to i antropologi-
lærebøkene. Likevel tror jeg den er fundamentalt korrekt; en essensiell om ikke dominerende tematikk 
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i menneskets evolusjon.” Trond Skaftnesmo kom våren 2017 ut med boken: Evolusjonens kilder – fra 
artenes opprinnelse til artenes forbindelse på Flux Forlag, se https://www.flux.no/shop/evolusjonens-kilder 

Trond Skaftnesmo (f 1959). Naturforvalter fra NMBU og hovedfag i 
filosof fra Universitetet i Oslo. Var leder ved Institutt for Steinerpedagogikk 
i Oslo 2003-2007. Faglærer på Steinerskolen i Haugesund. Har utgitt bøkene 
Frihetens biologi (2000), Genparadigmets fall (2005), Bevissthet og hjerne 
(2009), Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret – Det åpenbare 
julemysteriet (2011), Evidensbasering: Det nye sannhetsmaskineriet 
(2013), Alle ting taler (2016) og nå sist Evolusjonens kilder – fra artenes 
opprinnelse til artenes forbindelse (2017).

KUNSTNERISKE BIDRAG 

Kunstneriske bidrag: Ritva-Liisa Blomberg, Bergljot Sanden, Morten Stene. 

PÅMELDING OG PRIS

PRIS deltakelse inkl pauser: 450 kr for seminaret. Unge under 28 år: 100 kr. 
Varm lunsj: 150 kr. Må bestilles ved påmelding og betales på stedet.

PÅMELDING innen 7. oktober til Sissel Jenseth, m 975 63 875, post@dialogos.no. 
Påmeldingen er bindende. HUSK å gi beskjed om du skal ha varm lunsj (kr 150). 
Gi også beskjed om du vil delta på festen kl 19.00 (kr 100) og ha frokost neste 
morgen. Beløpet betales på konto: 1254.62.61369 eller kontant i døren.

ANKOMST OG FASILITETER

Reise med bil. Fra Oslo: 50 min via Oslofjordtunnelen. 60 min via Asker og rv 23. Fra Nesodden, 
Asker og Drammen: ca 30 min. 
Reise med tog. Oslo-Røyken (Spikkestadtoget (L1). 2 tog i timen). Det er raskest å ta vanlig tog 
til Asker og bytte til Spikkestadtoget. Spikkestadtoget går kl 9.46 fra Asker stasjon (spor 4) med 
ankomst Røyken stasjon kl 9.58. For henting på Røyken stasjon, gi beskjed ved påmelding. 
Overnatting: Holmsbu Bad og Fjordhotell (13 minutter unna med bil) eller i Drammen (30 min). 
Overnatting er også mulig privat – må avklares på forhånd. Kontakt: post@dialogos.no

OM HURUMSEMINARET – ARRANGØR

Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ 
til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv. 
Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en 
spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, 
vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. 
Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk 
utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, 
gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet. 
Initiativkretsen for seminaret 2017 har bestått av: Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og 
Sissel Jenseth. Les mer www.dialogos.no/hurumseminaret




