
 
 

 
 

Fredag 7. og lørdag 8. desember 2018, Oslogruppen, Josefines gt 12 
 

Seminar: Nordboerne og naturen 
– med Sohlberg og andre kunstnere som inspirasjonskilde 

 
Kan vi øve oss til naturinspirasjon? Seminaret knytter an til Rudolf Steiners foredrag 4. desember 
1921 i Oslo hvor han stiller frem en oppgave til nordmennene (Nordens folk mellom øst og vest, 
Antropos 2007). Lørdag besøker vi Sohlbergutstillingen i Nasjonalgalleriet og ser Harald Sohlbergs 
maleri Vinternatt i fjellene. Under seminaret ønsker vi å belyse tematikken med innledninger, 
innspill fra salen og samtale.  
 
FREDAG 7. DESEMBER kl 18.00-21.00 
 
18.00: Sissel Jenseth: «Vinternatt i fjellene»– med henblikk på Harald Sohlbergs biografi og Rondane.  
Da Harald Sohlberg så motivet første gang i påske 1899 ble han overveldet av følelser og våkner opp 
overfor «oppgaven». I 1914, da han sluttfører arbeidet med bildet, sier han: «Dette ene maleri vil  
være nok til at jeg kan være tilfreds med min livsoppgave. Ja, mindre er ikke denne oppgave.» 
 

19.15: PAUSE – benstrekk – kaffe, kjeks, nøtter med mer  
 

19.30: Dikt av Olav Aukrust, ved Oddbjørn Birkeland 
 

19.45-21.00: Jan E. Guettler: Naturen som grunnlag for den moderne innvielse av mennesket.  
 
LØRDAG 8. DESEMBER kl 11.00 – 18.00 
 
11.00-12.30: Nasjonalgalleriet – Sohlberg-utstillingen. Billett kjøpes av den enkelte før kl 11.00.  
Vi samles ved trappen nede og går som gruppe i stillhet frem utstillingen og Vinternatt i fjellene. 
Førsteinntrykket er vesentlig. Vi ser etterhvert også de andre bildene i Sohlbergutstillingen. 
 

12.45-13.45: LUNSJ; enkel servering i Josefines gt 12 
 

13.45: Dikt av Olav Aukrust  
 

14.00: Knut Dannevig: Harald Sohlbergs «Vinternatt i fjellene» som åndelig fysisk grenseerfaring.  
14.45: Samtaler i små grupper: Hva er det med motivet som griper oss? Hva sier bildet til meg? 
           Noe av dette bringer vi inn i en samtale i plenum. Avrunding med Knut Dannevig. 
 

15.45-16.00: PAUSE (kaffe/kake) 
 

16.00: Dikt av Olav Aukrust  
 

16.15: Knut Dannevig: Rudolf Steiners oppgave til nordmennene. 
17.15: Samtale i plenum 
 

17.45-18.00: Avrunding ved Lasse Fagernes 
 
 
 



 
 

 
 
LITTERATUR 
- Vinternatt i fjellene, et essay av Knut Dannevig, Antropos forlag http://www.antropos.no/boker/vinternatt-i-fjellene.html  
- Nordens folk mellom øst og vest, tre foredrag Rudolf Steiner 1921 i Oslo. Antropos Forlag, 1999. 
- Naturens kall og grenseerfaringer i naturen, artikkel av Knut Dannevig, Libra, 2014, nr 4. 
 
Sohlbergutstilling 28. september 2018 – 13. januar 2019 i Nasjonalgalleriet   
http://www.nasjonalmuseet.no/no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/nasjonalgalleriet/Harald+Sohlberg.b7C_wJjQZp.ips   

 
Deltakelse: 400 kroner. Enkel lunsj inngår lørdag.  
Billett i Nasjonalgalleriet kjøpes av den enkelte før kl 11.00 lørdag.  
 
Påmelding: innen 5.12 til Sissel Jenseth, m 975 63 875, jenseth@online.no.  
 
Arrangør: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.  
 
 


