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F I R E  D A G E R  F O R  B E G G E  H J E R N E H A L V D E L E N E !

R A P P O R T T V I L S H E L G E N  I  B E R G E N  



T V I L S H E L G E N  I  K O R T F O R M   

Rom var ikke bygget på én dag.

Med dette sitatet som utgangspunktet må vi kunne slå fast at den første utgaven av

Tvilshelgen i Bergen har representert et solid grunnarbeid, med tanke på å reise aktuell

debatt med tvilen som akse. 

I fortsettelsen vil det være viktig å gjøre mer av det samme, ikke falle for fristelsen til å gi

seg i første sving, men inspirere hverandre og forsette det som nå er igangsatt. Derfor også

denne rapporten, for at man skal gjøre mer av det som har vist seg å fungere, og unngå de

samme feilene ved neste korsvei. 

Det omfattende programmet under Tvilshelgen ble gjennomført etter intensjonene, og de

kvalitative resultatene er meget gode. Arrangementene nådde både bredt ut og gikk dypt

– fra 1500 mennesker i fullsatt Grieghallen på åpningsdagen torsdag til et snes heldige 

penneførere på skriveverksted i Bryggens Museum søndag ettermiddag.  

At arrangementet ble lagt til helgen opp mot skolens vinterferie, viste seg å avskjære mange

fra deltakelse, i større grad enn man på forhånd hadde trodd. Men budskapet om helgens

eksistens har likevel nådd langt ut. Stor respons i etterkant tyder også på at svært mange

har fått med seg de iøynefallende plakatene, den usedvanlig kommuniserende informasjons-

brosjyren og det fyldige programmet, men altså uten selv å ha anledning til å være med. 

Og man kunne ønsket en enda bedre besøkt dagskonferanse, det arrangementet som skulle

sikre det økonomiske grunnlaget. Ikke minst var den konkrete deltakelsen til "Tvilens kraft"

fra arrangørgruppens moderorganisasjoner langt svakere enn forventet. 

Men de tallrike positive tilbakemeldingene både underveis og etterpå, samt den generelle

positive energi som er skapt omkring tema tvil, også uavhengig av deltakelse i helgen, gjør

at arrangørgruppen kan si seg svært godt fornøyd med helgen – langt i overkant av forvent-

ningene. Flere tusen mennesker på 15 ulike arrangementer gjennom tre dager har latt seg

påvirke, provosere og utfordre. De positive publikumsreaksjonene, lagspillet i arrangørgruppen,

den inspirerende tverrfagligheten og den fruktbare integreringen av det kunstneriske vil

samlet kunne utgjøre solide bærebjelker for en eventuell videreføring til neste år. 

I foreliggende rapport blir Tvilshelgen kort beskrevet, både i forhold til intensjoner og oppnådd

resultat.

Bergen, primo mai 2003

Arne Klyve Berit Bareksten Thor Brekkeflat Stein Husebø

Sverre Chr. Wilhelmsen

Prosjektkoordinator 
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1 . T V I L S H E L G E N  B A S I S O P P L Y S N I N G E R

Arrangement: Tvilshelgen i Bergen - fire dager for begge hjernehalvdelene.

Tidspunkt: Torsdag 27. februar – søndag 2. mars 2003

Arenaer: Grieghallen – foyer, storsal og Peer Gynt-salen
Den Nationale Scene - Store Scene og Lille Scene
Magdalenasentret, Kong Oscars gate 5
Korskirken
Bryggens Museum, auditoriet

A R R A N G Ø R G R U P P E :

Stiftelsen Bergensklinikkene,
v/ undervisningssjef Arne Klyve, tlf. 55908600,  arne.klyve@bergenclinics.no

Kunst-, kultur- og psykisk helseprosjektet Kraft,
v/ prosjektleder Berit Bareksten, tlf. 55565877, Berit.Bareksten@bergen.kommune.no

Stiftelsen Kirkens Bymisjon,
v/ gateprest Thor Brekkeflat, tlf. 92421008,  thor.brekkeflat@kirkens-bymisjon-bergen.no

Hospice og palliativ medisin for gamle ved Bergen Røde Kors Sykehjem, 
v/overlege Stein Husebø, tlf. 90082904, sthusebo@c2i.net

Wilhelmsen Kulturinformasjon,
v/ prosjektkoordinator Sverre Chr. Wilhelmsen, tlf. 97181079,  
sver-chr@online.no

Samarbeidspartnere: Bergens Tidende
Grieghallen A/S  
Bergen Filharmoniske Orkester
A/S Den Nationale Scene

Med støtte fra: Bergen kommune, Byrådsleders avdeling – seksjon for kunst og kultur   
Stiftelsen Bergensklinikkene 
G.C. Rieber Fondene 
Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningskontoret
Norsk Forfattersentrum, Vestlandsavdelingen

Teknisk arrangør: "Uten bagasje" kurs og konferanse v/ Lilly Hausberg
Grafisk design: Åse Huus
Webmaster: Martin Rasmussen Lie/Aleksander Krzywinski
Fotograf: Oddleiv Apneseth
Hjemmeside: www.tvil.no
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2 .  I N V I T A S J O N E N   

Er du i tvil - i ditt arbeid, i møte med andre eller i forhold til de store livsspørsmål? 

Men åpen for å vurdere flere, nye muligheter? Og kanskje nysgjerrig på hvordan kunstnere

tenker før de tar sine valg?

Fra torsdag 27. februar til søndag 2. mars inviterer vi til samvær, debatt og opplevelser

omkring disse temaene. Sammen skal vi utfordre skråsikkerheten og trangen til å sette hver-

andre i bås – en fordomsfull sport vi altfor ofte bedriver. Kanskje fordi vi selv, tilfeldigvis,

føler oss så inderlig vellykket og på plass? Eller fordi vi i alle fall ikke vil forveksles med 

"de andre"? Tvilshelgen i Bergen skal være rause dager, med hovedfokus på mennesket i

samfunnet, på eldre, på ungdom med psykiske problemer, eller mennesker med rusproblemer

– mange av dem som ganske misvisende ofte kalles samfunnets "svakeste". 

Denne helgen vil kunne bygge broer - mellom de som er "utenfor" og "innenfor". Og: 

Broer bygges
best med bjelke fra

eget øye.Piet Hein

Visjonen for Tvilshelgen er å inspirere flest mulig til å ta del i sitt eget liv. Vi ønsker å egge

den offentlige debatt og stimulere til aktiv deltakelse og læring, hvor begge hjernehalvdeler

berøres parallelt. Her er plass til den livsviktige, ofte vitale tvil (- og tro!) som skal være der

i utøvelsen av yrker med valgmuligheter. Og den tvil som mer ubedt kan melde seg, i hverdagen,

i livets veikryss og i en rekke skjebnestunder. 

Helgen vil la oss møte tvilen som en stor drivkraft i  kunsten. Både litteratur, drama og

musikk er sentrale uttrykksformer. Konserter og forestillinger fra Bergen Filharmoniske

Orkester og Den Nationale Scene inngår i programmet. Grieghallen, teatret,

Magdalenasentret i Kong Oscars gate, Korskirken og Bryggens Museum blir blant helgens

arenaer.  Helt sentralt i arrangementet står dagskonferansen "Tvilens kraft" i Peer Gynt-salen

fredag 28. februar, med et tverrfaglig program rettet mot mange ulike målgrupper.

Invitasjon fra arrangørgruppen. 
Hentet fra informasjonsfolderen for Tvilshelgen, sendt ut medio januar



3 .  S A T S P L A N K E N : Byrådslederens hilsen

Kjære alle sammen!
Tusen takk for invitasjonen om å få være her med dere i kveld og åpne denne helgen i TVILENs tegn.

Forfatteren Fjodor Dostojevski understreker samhørigheten mellom oss mennesker: 
Alle er skyldige for alle og alt.

I en tid preget av dyrkelse av individualismen, er det grunn til, slik dere gjør gjennom denne helgens konferanse,
å fokusere på vår samhørighet og avhengighet av hverandre som mennesker. For vår identitet og selvforståelse
er skapt i samspill med våre omgivelser.

Tvil på våre egne ressurser, og avmaktsfølelse i forhold til våre omgivelser, rammer derfor den enkelte av oss og
påvirker vår evne til å lykkes. Vi må derfor stille spørsmålet: Hvordan kan vi bygge broer i forhold til dem som
faller utenfor?

Kunsten er satt i fokus denne tvilshelgen. Kunsten kan både være en hjelp for mennesker i krise til å uttrykke
seg, og en hjelp til å komme videre i livet sitt.
I kunsten møter vi mange uttrykk for den eksistensielle tvilen. Forsøker vi å trenge inn under overflaten til
Edvard Munchs bilde Skrik, vil vi oppleve meningen med ordene som maleren har knyttet til bildet:  Mine venner
gikk videre. Jeg ble stående alene igjen. Da var det som det gikk et skrik gjennom naturen.

Vår personlige tvil adskiller seg nok fra den metodiske tvilen som vi møter hos filosofene, ikke minst Rene
Descartes, og som har spilt en sentral rolle i utviklingen innenfor vitenskapen. Tvilen har vært et verktøy til å
fremme kritisk tenkning. Jeg tviler, altså er jeg.

I møtet med store eksistensielle spørsmål gir ikke vitenskapen alene fullgode svar. Professor Trond Berg Eriksen
berører disse spørsmål i sin siste bok:
Vi kan gripe til litteraturen, til kunstartene og til den religiøse billedboken når de store ubesvarte og ubesvarlige
spørsmål spretter fram.
I forhold til disse spørsmål er vi alle underveis.

Tvil – et ord og et begrep som inviterer oss til å stille spørsmål. Tvilen utfordrer vår skråsikkerhet og gjør det
mulig for oss å stanse opp, veie våre valg og å bygge broer der vi ser at de ikke finnes. Tvilen overlater ikke alt
til skjebnen, men ber oss vurdere flere alternativer før vi handler.

Skjebnesymfonien markerer åpningen av Tvilshelgen i Bergen. Om de fire bankende tonene som gjentas i første
sats skal Beethoven ha sagt, at det er selve skjebnen som banker på døren. Beethoven levde i en urolig tid i
Europa. I en periode preget av idealer om frihet og sterke ideologiske kamper. Da Napoleon rykker inn i Wien,
skriver Beethoven på sine første utkast til Skjebnesymfonien.
Dramatisk til tross; Beethoven var intenst opptatt av den skapende gleden og han formidlet optimisme på men-
neskehetens vegne. Samtidig var musikken et beskyttet tilfluktssted for hans sinn og tanker.

Jeg vender tilbake til der jeg begynte med Dostojevski og hans understreking av vår samhørighet som mennesker.
Vi har alle forpliktelse på oss å vise andre tillit og møte mennesker med respekt og støtte, å være medmenneske.
Ikke minst i møte med dem som opplever å falle utenfor.

Jeg ønsker dere lykke til med denne viktige konferansen og gleder meg til kveldens konsert.

Byrådsleder Anne Grete Strøm-Erichsens åpningshilsen, fremført i forkant av Skjebnesymfonien, torsdag 27/2-03.



4 .  B A K G R U N N ,  O R G A N I S E R I N G   

Tvilshelgen i Bergen er et ektefødt barn av det arrangementet som bar tittelen Tvil:konferansen

- avviklet på Solstrand Fjord Hotel 2-5. mai 2002. Arrangør var prosjektet Hospice og palliativ

medisin for gamle ved Bergen Røde Kors Sykehjem og Wilhelmsen Kulturinformasjon.  Både

under og i kjølvannet av dette arrangementet kom det frem ønske om en oppfølger. Idéen ble

født allerede under arbeidet med Tvilskonferansen, og arbeidet ble umiddelbart igangsatt.  

Man så for seg et rikholdig og variert program som gav publikum mulighet for valg – her var det

ikke nødvendig å bli med på "alt eller ingenting". Men gjennom en frittstående videreføring for

"alle", sentralt i byen og med lav egenbetaling, delvis helt gratis, skulle man nå både dypt og

bredt. En bredere sammensatt arrangørgruppe, ville gi ytterligere mulighet til å la flere ulike

fasetter være representert i det blikk mot vår egen tid man ønsket å utgjøre. Og som på Solstrand

var det viktig å trekke inn kunstnere som aktive formidlere, ikke som "pausefyll". Dette aspektet

ble forsterket ved å invitere kunstinstitusjoner med.

Prosjektkoordinering og arrangørgruppe:

De faglig ansvarlige fra Tvilskonferansen - Stein Husebø og Sverre Chr. Wilhelmsen – har tidligere

bl.a. stått bak den utradisjonelle eldreuken Senior baluba sommeren 2001, konferansen

Kjærlighet i 1999 og Håp-konferansen i 1994. Blant deltakerne på Tvilskonferansen i mai 2002

var Berit Bareksten, sosiolog og prosjektleder i Bergen kommunes kunst-, kultur- og psykisk helse-

prosjekt Kraft, som allerede den samme måned ble invitert til dialog med tanke på en videreføring

og utvikling av tema tvil. Samarbeidet materialiserte seg i juni, og med dette skjøt prosjektet

Tvilshelgen i Bergen fart. Etter sommerferien sluttet ytterligere to  nye aktører seg til arrangør-

gruppen, fra august Kirkens Bymisjon i Bergen v/ gateprest Thor Brekkeflat og fra september

Stiftelsen Bergensklinikkene v/ undervisningssjef Arne Klyve.  

De fire involverte institusjoner har i planleggingen og gjennomføringen stilt de nevnte represen-

tanter i arrangementsgruppen til rådighet for "dugnads"-arbeid for prosjektet. For prosjektkoor-

dinator, som har ledet arbeidet i hele 12-månedersperioden mai 2002-april 2003, ble det lagt inn

et honorar for 5 måneder, f.o.m. oktober 2002. Fra samme tid ble Lilly Hausberg, firma "Uten

bagasje", trukket med på økonomi- og konferanseavvikling. Det har i arbeidsperioden vært møter

i arrangementskomiteen gjennomsnittlig 1-2 ganger pr. måned, i tillegg til omfattende telefon-

og epost-kontakt. Delvis sammen og hver for seg har gruppens medlemmer også hatt en rekke

møter med ulike samarbeidspartnere og potensielle publikumsgrupper. En forpliktende samar-

beidsavtale mellom Tvilshelgens arrangører ble inngått omkring nyttår.

Valg av tidspunkt:

Tvilshelgens uttalte kunst- og kulturprofil var retningsgivende for den tidsmessige plasseringen

av helgen. Ettersom både Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester var tiltenkt en

sentral plass i programmet for helgen, var det naturlig å ta utgangspunkt i produksjoner ved

disse institusjonene, som også hadde en klar korrespondanse til tema tvil. Da DNS lørdag 1. mars

planla premiere på Brechts stykke Baal, og parallelt hadde norgespremiere på det temarelaterte

skuespillet Det kalde hjertet, i tillegg til at Beethovens Skjebnesymfonien torsdag 27. februar

stod på plakaten i Grieghallen, falt valget på nettopp denne helgen - i månedsskiftet februar/mars

2003. At denne helgen også viste seg å være inngangen til vinterferien for mange, rokket ikke

ved det valget.



5 . D A G S P R O G R A M  

– med korte kommentarer 

Torsdag 27. februar:

Kl. 18.30: "Beethovens tvil og vår skjebne". 

Direktør på Troldhaugen, Erling Dahl jr. i samtale med filosof Tore Frost.  

I samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester. 

Arena: Grieghallens foyer.

Kommentar:

En særdeles vellykket "tjuvstart", hvor over 200 mennesker fikk oppleve en tankevekkende

og interessant dialog mellom to meget godt forberedte innledere. I tillegg til de oppsatte

130 stolene måtte publikum hente med seg samtlige stoler ved restaurantbordene lenger bak

i lokalet. I tillegg var det en del som stod. Bergen Filharmoniske Orkester stod for den praktiske

og tekniske gjennomføringen, mens koordinator introduserte og avsluttet. 

Kl.19.00: Det kalde hjertet. Arena: DNS, Lille Scene.  

Kommentar:

Da Den Nationale Scene dessverre måtte utsette premieren på Baal med 1 uke, ble Lille

Scene-produksjonen av Astrid Saalbachs aktuelle drømmespill den eneste teaterproduksjonen

i Tvilshelgen. Siden dette stykket ble satt opp på teatrets minste scene, medførte dette at

det ble få tilgjengelige billetter til helgens publikum. 

Kl. 19.30: Skjebnesymfonien. Harmoniens torsdagskonsert, med Beethovens 5. symfoni 

sentralt på programmet. 

Offisiell åpning av Tvilshelgen, v/ Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arena: Grieghallens store sal.

Kommentar:

Grieghallen var fullsatt denne kvelden, og byrådsleders innledningshilsen (se pkt. 2) utgjorde

en fyndig åpning av Tvilshelgen. Konserten ble direktesendt i radioens P2,  med Tore Frost og

Erling Dahl jr. som gjester i pausen.

Fredag 28. februar:

Kl. 10.00-18.30: Tvilens kraft – en dagskonferanse om makt og avmakt, livets yttergrenser,

kunst og erfaring, tro og tvil.

Innledere: Berit Bareksten, Thor Brekkeflat, Nils Christie, Tore Frost, Bettina Husebø, Stein

Husebø, Arne Klyve, Kari Melberg, Tom Remlov, Gro Vasstrand, Sverre Chr. Wilhelmsen. 

Medv. kunstnere: Fanny Holmin/DJ Barrabas, Lars-Erik ter Jung, Morten Jostad, Julian Misic,

gruppen Ildfugl, Æsa Björk Thorsteinsdóttir og Amalie Skrams Hus.

Arena: Grieghallen, Peer Gynt-salen.

I samarbeid med Grieghallen A/S. Med støtte fra G.C. Rieber Fondene

Kl.19.00: Det kalde hjertet, av Astrid Saalbach. 

Etter teppefall: samtale på scenekanten. Med skuespiller og dramatiker Morten Jostad, 

psykiater Oddur Bjarnason og stortingsrepresentant Ågot Valle. 

Ordstyrer: Sverre Chr. Wilhelmsen

Arena: DNS, Lille Scene. 

Forestillingen var ferdig ca. 20.50, samtalen startet ca. 15 minutter senere. 



Forestillingen var utsolgt, men debatten var åpen også for publikum som ikke hadde sett

forestillingen denne kvelden.

Kommentar:

Debatten ble gjennomført med ca 20 stk. til stede. Flere av disse var fra ensemblet, noe som

tilførte samtalen en ekstra dimensjon.  

Kl. 20.30: Bymisjonens Nattåpent. Fredagshvile i byens hektiske puls. Med gateprest Thor

Brekkeflat og forfatter Gunnar Staalesen. Fellesmåltid i Kafé Magdalena, 2. etg.

Bymisjonssentret i Kong Oscarsgt. 5. Fri inngang.

Nattverdsmesse kl. 22.00 i Korskirken. Tema: "De forstod ikke".  Med Lars-Erik ter Jung, fiolin.

Kommentar:

Ca 70 mennesker til stede i Korskirken denne kvelden. Positive tilbakemeldinger på å trekke

Tvilshelgen inn i kirken: Gjennom bruken av en gjest og at messen var en del av et større pro-

gram, ble kirkeopplevelsen tilgjengelig for mennesker som normalt ikke ville funnet veien dit.

Lørdag 1. mars:

Kl.11.30: Kunst – uten tvil? En samtale om kunst og makt, tvil og talent.

Med forfatter Hanne Ørstavik, prof. i kriminologi Nils Christie, dramaturg Terje Lindberg

(steppet inn for teatersjef Morten Borgersen) og fløytist Ingela Øien. 

Ordstyrer: Sverre Chr. Wilhelmsen.

Arena: DNS, Store Scene. Fri inngang.

Kommentar:

I strålende lørdagssolskinn valgte et femtitalls mennesker å overvære denne samtalen, og

etter rapportene å dømme, var de godt fornøyd med dialogens forløp. I etterkant kan vi likevel

anføre at et panel på fire pluss ordstyrer er litt mange, når samtalens tema er så vidt åpent

som i dette tilfellet.  Teatret stod for den praktiske og tekniske gjennomføringen, profesjonelt

og stilfullt.

Kl. 12.00 og kl. 13.00: H.C.Andersen i Galleriet. Med Morten Jostad. 

Første arrangement i - og i samarbeid med - serien Opptur i handlesentret Galleriet. 

Kommentar:  

Eventyrdikteren H.C. Andersen var en kunstner som elsket å ferdes der mennesker møtes, på

gater og torv, på kafé og i teater. Selv ville han så gjerne opptre, lese høyt fra sine historier,

og spille ut sitt store register av eventyrlige skikkelser.

Morten Jostad er et helt lite teater for seg selv, han både skriver og spiller, dramatiserer og

er i tillegg en forteller av Guds nåde. Fra Samlede eventyr med 156 historier,  med adresse til

voksne, hadde han i to halvtimes lange program her valgt ut 3 stk, som til fulle viste at H.C.

Andersen også kan vekke undring og ettertanke i dag. En løftet stund i 5. etg. på

Torgallmenningen, med stor relevans til helgens øvrige tematikk!

Kl. 13.00: Rendezvous – koreografert forestilling for fløyte og slagverk.

Konsert i serien Euterpe - Kammerpartnerne i teatret. Med Ingela Øien og Peter Kates fra

BIT20 Ensemble. 

Arena: DNS, Store Scene.

Bill: kr. 100/50 (stud./ honnør) igjennom teatrets billettkontor.



Kommentar:

Et kunstnerisk tilbud med fokus på samtidsmusikk, som utfylte helgens øvrige program. 

Den forutgående samtalen på scenekanten, hvor en av de medvirkende var med, sørget nok

også for å rekruttere ekstra publikum til konserten.

Kl.15.00-17.00: Tvilen kommer tiltalte til gode. Seminar om tro og livsførsel, i regi av Kirkens

Bymisjon. Med bl.a. forfatter Gunnar Staalesen og gateprest Thor Brekkeflat. Vafler, kaffe.

Arena: Kafé Magdalena, Kg. Oscarsgt. 5. Fri entré.

Kommentar:

Godt fremmøte – over 50 stk i Magdalenasentret - og god samtale preget arrangementet.

Folk engasjerte seg i debatten, og det var en svært positiv erfaring for bymisjonen å trekke

kultur/debatt inn i stiftelsens kafélokaler. Tiltaket er blitt en inspirasjon til å fortsette

denne typen samlinger i andre sammenhenger.

Kl. 16.00: Formannen danser. Familiekonsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

Verdenspremiere på Carte Blanches tolkning av toppmøtet mellom den kinesiske formann

Mao og USA-president Nixon. Musikk fra Cuba, Russland og Amerika. 

Arena: Grieghallens store sal.

Kommentar:

Til tross for at det potensielle krigsscenariet USA-Irak preget nyhetene i perioden opp mot

helgen, ble dette programinnslaget likevel det man i minst utstrekning maktet å utnyttet

tematisk denne helgen. Tvilsaspektet knyttet til ideologi og politiske systemer er et tema

som med fordel kan integreres i en evt. oppfølger av årets tvilshelg.  Nå ble det først og

fremst et kjærkomment tilbud for tvilshelgs-deltakere med barn. 

Søndag 2. mars:

Kl. 11.00-19.00: Litteratur og tvil

Seminar om ord og undring. Arr: Kunst- , kultur- og psykisk helseprosjektet Kraft.

Med støtte fra Norsk Forfattersentrum, Vestlandet og Statens Utdanningskontor i Hordaland.

Arena: Bryggens Museum, auditoriet.

Kl. 11.00-14.15: 

Morten Jostad: Ibsens tvil

Olav Vesaas: Kven talar ein med når ein teier - Tarjei Vesaas’ liv og dikting

Hanne Ørstavik: Om å tvile på ordene

Musikalske kontraster: Bergmund Waal Skaslien 

Kl. 15.30-18.15: Hans Sande, forfatter og psykiater:

Om å ha en blyantstump tilgjengelig når en ikke vet hva en vil

Verksted om skriveprosesser.

Kl. 18.30-19.00: Tekstformidling fra scenen v/uetablerte skrivere.

Arena: Bryggens Museum, auditoriet.

Kommentar:

For et femtitalls mennesker ble programmet søndag formiddag ett av Tvilshelgens desiderte

høydepunkt. Kombinasjonen tekst – tone viste til fulle sin kraft – bratsjist Bergmund Waal

Skasliens "dialog" med hhv. Morten Jostad, dramatiker , skuespiller og litteraturformidler,



og forfatter Hanne Ørstavik gav det usagte et språk uten ord. Journalist, forlagsredaktør og

forfatter Olav Vesaas gav av sin far Tarjei, et både hengivent og intenst engasjerende portrett.

Påmeldingen til litteraturprogrammets skriv-selv-sekvens om ettermiddagen var såpass

begrenset, at arrangørene valgte å krympe de oppsatte verkstedene i Bryggens Museum fra

3 til 1 stk. Arbeidet i Hans Sandes skrivegruppe har gitt svært positive tilbakemeldinger fra

deltakerne. 

Bryggens Museum fremstod imidlertid, nok en gang, som et svært anvendelig sted for denne

typen arrangementer. Tilgjengeligheten er god, auditoriet passe stor, kafeteria-løsningen

prima og husets "aura" av en stimulerende karakter.

Skrivekurset med Hans Sande samlet 12 skrivelystne bergensere. Sande og kursdeltakerne

var godt fornøyde med egne og andres bidrag. Kurset gav mersmak for flere av de involverte,

og førte til at en ny skrivegruppe ble etablert i Bergen.



6 .  T V I L E N S  K R A F T

En dagskonferanse om makt og avmakt, livets yttergrenser, kunst og erfaring, tro og tvil.

Peer Gynt–salen, Grieghallen, fredag 28/2 –2003.

Konferansens invitasjonstekst var formulert på denne måten i helgens informasjonsbrosjyre:

Utstøtningsmekanismene og isolasjonsrommene i dagens samfunn er mange. Hvordan kan vi

bli bedre tvilere i hverdagen? Kan vi ved å reise nye spørsmål øke tvilen til rådende "(u)kultur"?

Og kan vi gjennom innsikt i forbindelseslinjene bli bedre utøvere på våre respektive felt, slik

at flere kan leve gode liv?

Når bør vi ikke tvile? Er det noe vi bør tro på? På barn, for eksempel? På kjærligheten? På at

det nytter? På hverandre, på at vi kan lykkes?

Dagskonferansen vil sette søkelys på alle som i ulik grad befinner seg utenfor, eller i randsonen

av, det veletablerte. Dette er grupper sterke krefter i samfunnet gjerne ser på som utgiftsposter.

Men vi er alle en del av en struktur og et fellesskap, og en av visjonene for Tvilshelgen er å

løfte debattene til et nivå som tar opp i seg forbindelseslinjene mellom mikro- og makro-

strukturer og endringspotensialet i demokratiet. Tvilshelgen skal ikke minst handle om

kommunikasjon, om enkeltindividets muligheter og fellesskapets ansvar, og hvordan vi kan

oppnå nye møter, gjerne også på tvers av generasjonene.

Foredragsholdere fra ulike samfunnsområder vil løfte fram helse-/levekår- og livsstilserfaringer,

uten å se dem som et spørsmål om individuell ulykke, og kun det. Samtidig rommer programmet

en rekke kunstnere, som vil mer enn å underholde.

Målgruppe, for både Tvilens kraft og helgen i sin helhet, er "de det gjelder", mennesker

under utdanning eller omskolering, kunstnere, kulturarbeidere, filosofer, formidlere og sam-

funnsengasjerte bergensere og tilreisende. Dette ha relevans for pedagoger og alle som virker

på helsefeltet – fra sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter,

til leger, vernepleiere, private behandlere og hjemmearbeidende, mor eller far. 

PROGRAM FOR DAGEN:

10.00-10.20: Tvilens kraft? Morten Jostad med løkscenen fra Ibsens Peer Gynt. 

Dagens ordstyrere,  Stein Husebø og Sverre Chr. Wilhelmsen, med et 

riss av helgens opplegg og dagens problemstillinger.

10.20-11.00: Kategorienes makt. Nils Christie, professor ved Inst. for kriminologi, 

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.   

11.00-11.30: Samtaler ved reisens slutt. Bettina Husebø, anestesilege, engasjert i 

eldres levekår, avdelingsoverlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

11.30-11.45: Solen og regnets sanger. Gruppen Ildfugl. Kjetil Fersum og Cecilie 

Andersen, musikere og tekstforfattere knyttet til Amalie Skrams Hus,

med venner. 

12.00-12.30: kunst som forvalter av tvil. Tom Remlov, tidl. DNS-sjef, nå uavhengig 

filmprodusent og leder av produsentutdanningen i Norge.



12.30-13.10: Tvilens kultur. Tore Frost, sokratiker, universitetslektor ved Inst. for 

filosofi, Universitetet i Oslo.

13.10-13.30: Der er dagar som tygg henne i seg. Fanny Holmin, poet og performance

kunstner. Gunnar Innvær (DJ B.) kjent fra bl.a. Atakama.

15.00-15.45: Mellom ordene. Panelsamtale mellom Nils Christie, Bettina Husebø, 

Fanny Holmin og Stein Husebø, ledet av Tom Remlov. 

15.45-16.30: Når livet blir uutholdelig. Psykiatrisk sykepleier Kari Melberg og psykolog,

spes. i klinisk psykologi Gro Vasstrand - begge fra Betanien 

Voksenpsykiatriske Senter 

16.45-17.30: De andre. En dialog om rus, om nødvendig med ord. Samfunnsviter og

undervisningssjef Arne Klyve og gateprest Thor Brekkeflat, i samtale 

med Berit Bareksten. 

17.30-18.30: Tvil – ved begynnelsen på resten av livet. Fra Dop og nytt stykke i 

arbeid v/ Julian Misic, musiker, tekstforfatter og skuespiller. Bach-

improvisasjoner v/ Lars-Erik ter Jung, Fiolinist og orkesterdirigent. 

Installasjon: Æsa Björk Thorsteinsdóttir. Malerier på staffelier, fra Amalie Skrams Hus.

Utstilling av bilder fra Hiroshima 1945. Med støtte fra G.C. Rieber Fondene

Kommentarer:

Et hundretalls påmeldte deltakere fikk oppleve et variert og fyldig program i Peer Gynt-salen.

Deltakeravgiften var kr. 750 (for påmelding før 7/2), kr. 850,- etter denne dato, og kr. 400,- for

pensjonister/studenter. Konferansen ble gjennomført i henhold til planen, med unntak av at

filmregissør Gunnar Vikene falt ut av panelsamtalen. Dermed bortfalt den konkrete forbindelsen

mellom kunst (filmen Himmelfall som eksempel) og psykiatri i denne delen av programmet.  

Som det fremgår av oppstillingen ovenfor, ble det hele rammet inn av kunst og kunstnere – fra

kardinalscener i Peer Gynt til Bach-improvisasjoner for fiolin. Det er stor konkurranse på

konferansefronten, tilbudene er tallrike, og mange opplever i tillegg et høyt trøtthetsnivå i sitt

arbeid og i livet for øvrig. Behovet for "påfyll" er derfor stort, men tiden og økonomien setter

ofte begrensninger. "Tvilens kraft" ble oppfattet som noe man så absolutt kunne trenge, men

samtidig som litt "på siden"? Og for å få støtte fra arbeidsgiver, kreves det gjerne at fagbiten er

helt sentral. Ble det rett og slett for mye kultur her? I tillegg vil godkjenninger innen ulike

spesialiteter være et godt rekrutteringsgrunnlag.  

Varte programmet kanskje i lengste laget? I ettertid er det fremkommet synspunkter på at man

bør være ferdig innen kl. 16.00, særlig på en dag som grenser inn mot en helg. 

Den fotomontasje som ble plassert bakerst i lokalet, ble stående ukommentert gjennom pro-

grammet. Utstillingen med bilder fra Hiroshima ble omtalt i en egen kronikk i BT tett opp til

konferansen, men ble også her i liten grad knyttet sammen med Tvilshelgen.  Likevel påkalte

den seg interesse, og er allerede "booket inn" til Telavåg (Motstandsmuseet) og til Wien. 

Møteledelse og introduksjoner vekslet mellom det formelle og det mer løsslupne, og det ligger

en utfordring i å finne den rette balansen her. Problemstillingen blir særlig relevant når noen

av foreleserne kjenner hverandre fra tidligere, og i visse tilfeller har en – kanskje litt intern? -

"halaien"-retorikk gående seg imellom. En korrekt, opplysende stil kan ofte vise seg å fungere



best, ettersom de aller fleste deltakerne ikke har noen form for innsidekunnskap eller personlige

bånd til arrangørene eller til de som ellers fyller programmet. 

Fra flere hold ble det påpekt at konferansens forløp – dens dramaturgi, så å si – fungerte svært

bra. Særlig ble den overraskende dynamikken mellom de tre første innslagene, med Nils

Christie, Bettina  Husebø og Ildfugl, trukket frem.



7 .  E R F A R I N G E R  O G  O V E R R A S K E L S E R

De tallrike positive tilbakemeldingene både underveis og i etterkant, samt den generelle

positive energi som er skapt omkring tema tvil – faktisk delvis uavhengig av konkret deltakelse i

helgen – gjør at arrangørgruppen kan si seg svært godt fornøyd med helgen – faktisk langt i

overkant av forventningene.  

Men arbeidet med helgen rommer også erfaringer på at man i det videre arbeidet har et

ytterligere forbedringspotensiale:

Engasjement fra arrangørgruppens moderorganisasjoner 

Hvordan kan Tvilshelgen i større grad utnyttes som en viktig opinionsdanner og profilmessig

flaggskip for moderorganisasjonene?

Kirkens Bymisjons lokaler har gjennom planperioden vært flittig benyttet til møter for

arrangørgruppen. Fra Hospiceprosjektet ved Bergen Røde Kors Sykehjem ble prosjektsyke-

pleier stilt til disposisjon som teknisk assistent til gjennomføringen av dagskonferansen i

Grieghallen, og Bergen kommune bidro med utstillingsvegger til Hiroshima-bildene, som

også inngikk i "Tvilens kraft".

Men som konkret deltakelse – i form av påmeldte til hovedarrangementet "Tvilens kraft" fikk

helgen i langt mindre grad enn forventet mobilisert både ledelse og "fotfolk" i arrangørenes

egne rekker. Stiftelsen Bergensklinikkene var den eneste av partene som tydelig og markant

benyttet anledningen til å la egen organisasjon få et møte med det utvidete tvilsfeltet, også

gjennom deltakelse på dagskonferansen. 

For arrangørgruppen for Tvilshelgen var det svært inspirerende at byrådsleder Anne-Grete

Strøm-Erichsen sa seg villig til å åpne helgen. Dette knyttet helgen tett til Bergen kommunes

egne målsettinger på feltet. Desto mer overraskende var det derfor at kommunen som byens

største arbeidsgiver ikke lot sine ansatt bli frigitt til deltakelse under helgens hovedarrangement.

Ansatte ble faktisk nektet deltakelse på dagskonferansen. 

Konkret bidro dette sterkt til færre påmeldte til konferansen enn antatt. Et budsjett i balanse

tok utgangspunkt i 200 deltakere, mens vi havnet på om lag det halve.  

Samarbeidende kunst- og kulturinstitusjoner 

Helgens lagspill med tre sentrale institusjoner i byens kulturliv var tenkt å utgjøre en av

bærebjelkene i arrangementet. Slik gikk det også. Men mens DNS-samarbeid ble mindre

omfattende enn ventet, kom Harmonien sterkere med, samtidig som Grieghallen stod frem

som en helt avgjørende hovedarena. 

Samarbeidet med DNS ble mindre organisk enn vi hadde håpet. Prosjektkoordinator var til

stede på leseprøven på Det kalde hjertet, men fikk ikke etablert en reell dialog med ensemblet

eller instruktør. Teatret valgte heller ikke å gå inn i et samarbeid omkring artikler til fore-

stillingsprogrammet. Tre uker før den oppsatte premieren kom så meldingen om at DNS

besluttet å utsette premieren på Baal, hvis premiere 1. mars var en av årsakene til helgens

plassering.  

Det var vanskelig å etablere nettlinker med Grieghallen og Harmonien, mens Den Nationale Scene

responderte positivt, og sendte medio februar ut nyhetsbrev med henvisning til tvilshelgs-

samarbeidet.

Bergen Filharmoniske Orkesters medvirkning økte i omfang etter hvert som løpet skred frem.

Harmonien bistod både med utsendelse av foldere til sine abonnenter (900 stk), fremskutt



spalteplass i ukeprogrammet om Tvilshelgen og Beethovens tvil og vår skjebne, annonserings-

eksponering, samt fribilletter til torsdagens Skjebnesymfonien for hele Tvilshelgens "storfamilie",

totalt 45 stk.

Den tekniske biten knyttet til avvikling av en konferanse i Peer Gynt-salen i Grieghallen viste

seg å bli mer omfattende enn vi i hadde budsjettdekning for. Og uken før arrangementet ble

det vurdert å realisere de kunstneriske innslagene i "unplugged" versjon – et lite ønskelig

scenario. Men gjennom stor velvilje fra Grieghallen og dens partnere, ble opprinnelig teknisk

pakke opprettholdt på alle punkt, så nær som en oppsatt videoprojeksjon. Resultatet ble da

også svært profesjonelt, som kunstnerne til fulle kvitterte ut for gjennom sterke prestasjoner.

Grieghallen A/S ble rekruttert som samarbeidspartner for "Tvilens kraft" i Peer Gynt-salen.

Et viktig utgangspunkt for samtalene med huset var de blandede erfaringer Grieghallen

hadde gjort i forbindelse med et eksternt koordinert ungdomsarrangement i fjor høst, hvor

det i etterkant kom negative avisoppslag pga. ungdomsfyll. På denne bakgrunn ble hallen

invitert til å delta i konferansen også på faglig grunnlag, ettersom rusmisbruk og forebyg-

ging var et tema som stod på dagsorden under konferansen. Men husets ledelse benyttet

ikke anledningen til å være aktiv i forhold til media rundt konferansen. 



8 .  F O R M I D L I N G

Tvilshelgen ble lansert for to utvalgte medier mandag 20. januar. Hele arrangørgruppen var

samlet i Kirkens Bymisjons lokaler. BergensAvisen hadde helsides artikkel på trykk dagen

etter, med fargebilde, Bergens Tidende halvannen uke senere. Øvrige medier fikk tilsendt

folder og pressemelding f.o.m. tirsdag 21. januar.

Annonsering:

Tvilshelgen ønsket en partner innen formidling, og inviterte Bergens Tidende til møte om

utsiktene til samarbeid omkring avisilegg og annonsering. I en travel høst viste det seg vanskelig

å få til et møte om saken, men avisen gav pr. epost et tilbud om annonserabatt på 50%, som

vi takket ja til.

Annonseringen trådte i kraft helgen etter at de første oppslag om saken hadde stått, og

bestod av 1-spalters annonser i lørdags- og søndagsutgaven, fra påfølgende helg utvidet til

2-spaltere og siste helg før arrangementet til 3-spalters annonser. 

Av økonomiske grunner måtte vi på oppløpssiden droppe konkret programannonsering i

uken opp mot arrangementet. Siste annonse stod søndag 23/2. Til gjengjeld ble flere av

arrangementene annonsert av enkeltaktører. Dermed ble det god eksponering av åpningsdagen i

Grieghallen (Bergen Filharmoniske Orkester), samtalene på scenekanten i teatret (DNS) og

møtene mellom Thor Brekkeflat og Gunnar Staalesen (Kirkens Bymisjon).

Brosjyre og nettside

Arrangementsperioden – februar/mars – gjorde at vi bestemte oss for å vente med utsendelse

av invitasjoner til etter nyttår, for ikke å "drukne" i juleforberedelser og nyttårssalg. Det var

en målsetting å få sendt ut brosjyren tidlig i uke 3, senest den 15/1. Nettsiden www.tvil.no

var operativ fra denne dato, men da folderen trengte lenger tørking i trykkeprosessen, ble

den ikke klar til utsendelse før den påfølgende uken. Dette gav en svak start mht. distribusjon,

fordi aktørene i utgangspunktet hadde satt av ressurser til ilegg, adressering og utsendelse i

uke 3. Uken etter kom dette i konflikt med andre oppgaver (konferanser etc). 

Media

Tvilshelgen fikk dekning i alle typer medier, men vi opplevde likevel i liten utstrekning at helgens

tematikk, gjesteforelesere, involverte kunstnere eller arrangører ble gjenstand for oppsøkende

journalistikk. Er tvil et "vanskelig" og lite salgbart tema inn mot presse og etermedia? Kreves en

mer "kynisk" utvelgelse av kjente mennesker, "krydret" med sterke personlige historier?



TVIL
Se www.tvil.no 

For mer info og programfolder: 

info@tvil.no, tlf. 97181079

I samarbeid med Bergens Tidende

TVILSHELGEN I BERGEN 

27. FEBRUAR - 02. MARS 2003
Fire dager for begge hjernehalvdelene

TVIL

”TVILENS KRAFT” 
FREDAG 28. FEBRUAR

KL. 10.00-18.30
Innledere: Berit Bareksten, 

Thor Brekkeflat, Nils Christie,

Tore Frost, Bettina Husebø, 

Stein Husebø, Arne Klyve, 

Kari Melberg, Tom Remlov, 

Gro Vasstrand, Gunnar Vikene,

Sverre Chr. Wilhelmsen. 

Medv. kunstnere: 

Fanny Holmin/DJ Barabass, 

Lars-Erik ter Jung, Morten Jostad,

Julian Misic og gruppen Ildfugl. 

Arena: Grieghallen, 

Peer Gynt-salen. Pris: 850,-

stud./honn. 400,-

Påmelding: grieghallen@tvil.no

For info: 97181079

Fire dager for begge hjernehalvdelene

Se www.tvil.no

I samarbeid med Grieghallen ASI samarbeid med Bergens Tidende

Tvilshelgen i Bergen 27/2-2/3 Dagskonferansen

TVIL

- en dagskonferanse om makt og
avmakt, livets grenser, kunst, 
tro og tvil. 

NILS CHRISTIE: Kategorienes makt
BETTINA HUSEBØ: Samtaler ved livets slutt
TOM REMLOV: Kunst som forvalter av tvil
TORE FROST: Tvilens kultur
KARI MELBERG/GRO VASSTRAND:
Når livet blir uutholdelig
STEIN HUSEBØ, ARNE KLYVE, BERIT
BAREKSTEN,THOR BREKKEFLAT, 
SVERRE CHR. WILHELMSEN:
Tvilens kraft/"De andre"
JULIAN MISIC: Fra Dop
FANNY HOLMIN/DJ BARRABAS:
Det er dagar som tygg henne i seg
ILDFUGL: Solen og regnets sanger
MORTEN JOSTAD: Fra Peer Gynt
LARS-ERIK TER JUNG: fiolin

Påmelding: 55116699/97181079,
grieghallen@tvil.no

Fire dager for begge hjernehalvdelene

Se www.tvil.no

I samarbeid med Grieghallen ASI samarbeid med Bergens Tidende

Tvilshelgen i Bergen

27. februar – 2. mars:

”TVILENS KRAFT” 
PEER GYNT-SALEN , FREDAG

28/2, KL. 10.00-18.30





9 .  A R R A N G Ø R E N E

Hospice og palliativ medisin for gamle ved Bergen Røde Kors Sykehjem er et nasjonal prosjekt

(1998-2003), med  hovedmål  å bidra til at de eldste eldre skal ha en verdig alderdom og livsav-

slutning, uansett hvor lever. Ut fra det nye fagområdet Palliativ omsorg har en vesentlig

utfordring vært å spre kunnskap.

Overlege Stein Husebø

Kunst-, kultur- og psykisk helseprosjektet KRAFT er et 3-årig tverrfaglig samarbeid i regi av

Bergen kommune. 

Et hovedmål er å stimulere til økt deltakelse blant nåværende og tidligere psykisk syke.

Gjennom kreativ virksomhet kan flere komme til uttrykk, i et språk som fanger opp livets

iboende tvetydighet. Her er plass for fortellingene også fra dem ikke er en del av den etablerte

offentlighet.  

Prosjektleder Berit Bareksten

Stiftelsen Bergensklinikkene er et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innen rusfeltet.

Behandling av mennesker med etablerte rusproblemer - i økende grad også forebygging, forsk-

ning og undervisning - er sentrale deler av virksomheten. Et grunnelement i det hele er den

gode og klargjørende samtalen. 

Undervisningssjef Arne Klyve

Stiftelsen Kirkens Bymisjon ønsker å være en frontorganisasjon i storbyen, så langt fremme,

nede og inne at man når mennesker som kirken ellers ikke rekker. Stiftelsen i Bergen med 45

ansatte og 400 frivillige har tiltak innen barne- og ungdomsvern, omsorgstilbud for kvinner

og menn i rus- og prostitusjonsmiljøet, kirkelig arbeid med gateprest og åpen kirke, og bydels-

arbeid med frivillighetssentral, eldresenter, dagtilbud innen psykiatri og åpen barnehage.

Gateprest Thor Brekkeflat

Wilhelmsen Kulturinformasjon har i 15 år særlig arbeidet for å etablere nye møteplasser

mellom mennesker innen helse- og kunstfeltet. Gjennom overraskende krysskoblinger har

målet vært å gi ny innsikt, autentiske opplevelser og muligheter for personlig deltakelse – i

f.m. kurs, seminar, debattserier eller større aktivitetsuker.  Virksomheten bygger på en over-

bevisning om at fremtiden er påvirkelig, og at møtet med levende kunst kan endre oss og vår

egen oppfatning av tilværelsen. 

Prosjektkoordinator Sverre Chr. Wilhelmsen 

TVIL
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