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Innledning
Berlin var dagene 4.-7. oktober 2007 arena for utradisjonelle opplevelses- og
kunnskapsdager. Dette var det sjette i serien av årlige Tvilsarrangementer - et
tverrfaglig samvær om psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og
humanitet i det 21. århundre. Vårt anliggende var dette: Hvordan kan tvilen - satt opp
mot skråsikkerhet - være et nødvendig middel til forandring, både på det personlige plan
og i samfunnslivet? Arrangørene ønsket å ta et overblikk over en ”forvirrende” nåtid,
sammenstille moralske dilemmaer og komplisere ”opplagte” saker. En viktig oppgave var
å legge til rette for selvrefleksjon. Hvordan kan vi gjennomskue våre egne ofte stivnede
oppfatninger? Og er det også tid for nye og vitale bilder av hva kontakten NorgeTyskland og Bergen – Berlin kan inneholde og bety?
Bergen har vært og er stadig en dørstokk ut mot verden og en innfallsport for nye
impulser. Nettopp Berlin er i ferd med å bli en viktig arena for norsk og vestlandsk
skapende og utøvende virksomhet.
Tysklands sentrale posisjon i europeisk åndsliv trekker viktige forbindelseslinjer til og fra
Norge - og Bergen. Zweifel 2007 - Anerkjennelse bidro til å styrke vår bevissthet om
dette. Det ble lagt merke til at en ”lokal” forening i Hansastaden Bergen var med og
støttet og ble eksponert på høstens internasjonale tvilsarena.
Dagene hadde som mål å rekruttere tverrfaglig deltakelse. Og slik ble det. Gjennom fire
aktive oktoberdager i den tyske hovedstaden lot 220 deltakere seg berike, utfordre og
bevege – i alle ordets betydninger.
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Arrangørene
En tverrfaglig arrangørkvartett og en bergensk kulturformidler stod bak Zweifel 2007 –
Anerkjennelse:
Stiftelsen Bergensklinikkene
- medarrangør av Tvilsdagene siden 2003 - arbeider med behandling av
rusmiddelavhengige og spilleavhengige. Flertallet av pasientene har både en rus- og
psykiatriproblematikk. Andre deler av virksomheten driver forebyggende arbeid,
undervisning, veiledning og forskning. Gjennom Tvilsdagene ønsker stiftelsen å utfordre
opplagte ”sannheter”: Hvilket kunnskapsgrunnlag styrer arbeidet? Hvilke teorier,
metoder og modeller preger rusfeltet, og hvordan kan ulike oppfatninger leve side om
side i den praktiske hverdagen? Hvordan kan andre fag og forståelser berike, motvirke
og problematisere den effektivitetsstyrende kost-/nyttetenkningen som dominerer i
moderne, vestlige samfunn? En filosofi som rammer pasienter, så vel som ansatte.
Humboldt-universitetet
i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på
idéen om enhet mellom forskning og læring, og at studentene skal preges av et
humanistisk dannelsesideal. Under Zweifel 2007 var universitetet engasjert gjennom
Nord-Europa-instituttet. Her holder også den norske Henrik Steffens-professoren hus.
Filosofen Helge Høibraaten fra NTNU i Trondheim overtok ved instituttet høsten 2004.
Instituttet stilte lokaler til disposisjon for konferansen, og en studentgruppe bidro til den
praktiske gjennomføringen.
Festspillene i Bergen
Kunst er i sitt vesen eksponent for tvil. Og fordi tvilen er en kjernefaktor i skapelsen og
utøvelsen av kunst, var nettopp dette med på å binde Zweifel-arrangementet sammen,
som et organisk flettverk.
På programmet for scenekunst samarbeidet Festspillene i Bergen i 2007 med
Transiteatret-Bergen og regissør Tore Vagn Lid om en nordisk urfremførelse av ett av det
moderne musikkteatrets dristigste estetiske og politiske eksperimenter - Die Massnahme
(Forholdsregelen) av Bertolt Brecht og Hanns Eisler. Stykket ble spilt i Bergen 3 ganger i
mai/juni. Overskrifter fra Die Massnahme dukket også opp i Zweifelprogrammet.
Aktive Fredsreiser
En åpning ut mot andre kan være en åpning inn mot oss selv. Aktive Fredsreiser
arrangerer holdningsskapende tematurer og dokumentasjonsreiser, med fokus på
fredsprosesser, nazismens konsentrasjonsleire, menneskerettigheter, demokrati,
kreativitet og kultur. Hvert år deles ut fredsprisen "Fangenes testament" sammen med
fredsforskningsinstituttet PRIO. Gjennom deltakelsen under Zweifel 2007 ønsket man
også å motivere til å ta ansvar, å skape holdninger for å gjøre verden til et bedre sted.
Wilhelmsen Kulturformidling
Tvilsdagene 2002-2007 er utviklet og er blitt koordinert av Wilhelmsen Kulturformidling i
Bergen. Fra basen i Grieghallen i Bergen designer prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen
møteplasser i krysningsfeltet mellom folk og fag. Virksomheten springer ut fra en
overbevisning om at fremtiden er påvirkelig, og at kunstopplevelser kan endre oss og vår
oppfatning av virkeligheten.

Medvirkende
Disse kunne man møte under Zweifel 2007 – Anerkjennelse:
Helga Arntzen
Daglig leder i Aktive Fredsreiser. Freds- og menneskerettighetsaktivist som i fjor mottok
Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats. Opprinnelig tysk, med erfaring fra øst
og vest.
Marie Bergman
Svensk artist, sanger og komponist. Aktiv på plate- og turnéfronten. Underviser og
foreleser om musikk, helse og livskraft: stemmen i et helhetsperspektiv.
Per Boye Hansen
Direktør for Festspillene i Bergen. Utdannet operaregissør fra Essen, frem til 2005
direktør ved Komische Oper Berlin - byens kanskje mest eksperimentelle operascene.
Jan Brockmann
Tidligere professor i arkitekturhistorie NTNU, Trondheim, direktør ved Museet for
samtidskunst og norsk gjesteprofessor ved Humboldt- Universitetet.
Espen Endresen
Filosof. Miljøarbeider ved Straxhuset i Bergen, et kommunalt tilbud til stoffmisbrukere.
Tore Frost
Filosof, Universitetet i Oslo. Sokratiker, den åpne samtale er et livsvarig engasjement.
Hanne Sophie Greve
Dr. juris., lagmann, Bergen - med bred erfaring innen menneskerettighetsarbeid, bl.a. fra
Kambodsja og Balkan. Den første leder for Verdikommisjonen til hun ble dommer ved
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Cathrine Holst
Sosiolog, førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.
Doktorgrad 2005: "Feminisme, vitenskap og moral". Redaktør av boken
"Kjønnsrettferdighet".
Stein Husebø
Overlege, leder av det internasjonale prosjektet "En verdig alderdom - en livsgaranti",
ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Gjesteprofessor ved Universitetet i Wien.
Helge Høibraaten
Filosof, Henrik Steffens gjesteprofesor ved Humboldt-universitetet, med særlig interesse
for Europas historie.
Eva Joly
Jurist. Arbeider for å bekjempe korrupsjon internasjonalt innenfor rammen av
utviklingssamarbeidet og med base i Norad.
Arne Klyve
Undervisningssjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Kronikør og debattant. Fagrådets pris
2005 fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge.
Yngve Lithman
Professor ved Sosiologisk Institutt, UiB, leder for IMER - en tverrfaglig enhet som
koordinerer forskning rundt internasjonal migrasjon og etniske relasjoner.

Unni Løvlid
Folkesanger og pedagog. Utropt til Årets folkemusikkartist 2006. Søker stadig nye veier,
og har utvidet tradisjonsmusikkens grenser i retning samtidsmusikken. Representerte her
også Grieg07-markeringen, som del av Grieg Force.
Basil J. Pillay
Psykolog. Professor i adferdsmedisin, Nelson R. Mandela School of Medicine - University
of KwaZulu-Natal, Durban, Sør Afrika.
Lars Ø. Ramberg
Konseptkunstner, bosatt i Berlin. Forbindes med verker som Fremdgehen og Zweifel,
hvor han utfordrer samfunnsmessige "sannnheter" knyttet til det å leve sammen.
Representerte Norge på Venezia Biennalen 2007.
Tom Remlov
Ny administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidligere teatersjef ved
DNS, direktør i Norsk Film AS og leder for produsentutdanningen ved Den norske
filmskolen, Lillehammer.
Stefanie von Schnurbein
Professor for moderne skandinaviske litteraturer, Humboldt-universitetet. Fast
gjesteprofessor Department of Germanic Studies, The University of Chicago.
Lars Ove Seljestad
Sosiolog og forfatter. Studieopphold i Tyskland. Særlig opptatt av arbeidets subjektive og
samfunnsmessige betydning og menneskers ferd mellom ulike sosiale klasser.
Hakan G. Sicakkan
Statsviter, forskningsleder ved Unifob Global for prosjektet EUROSPHERE, for utvikling av
et nytt mangfoldighetsperspektiv på offentligheten. Forfatter av "The European Politics of
Citizenship and Asylum".
Dag Solstad
Forfatter, bosatt i Oslo og Berlin. Brageprisen 2006 for Armand V - fotnoter til en
uutgravd roman.
Finn Skårderud
Psykiater og forfatter. Professor i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer,
overlege ved Ullevål universitetssykehus og privatpraktiserende psykoterapeut.
Dramatikerdebut med Qusling (2005).
Ingvard Wilhelmsen
Psykiater og professor i indremedisin. Driver klinikk for mennesker med helseangst,
gjerne kalt hypokondere. Fagbokforfatter, aktuell med Kongen anbefaler.
Sverre Chr. Wilhelmsen
Arrangør, skribent og kulturformidler. Opphavsmann og koordinator for Tvilsdagene
2002-2007. Ordstyrer under arrangementet i Berlin.
Kåre Willoch
Politiker og samfunnsdebattant. Norsk statsminister 1981-86. Willy Brandt Prisen 2005.

Arenaer
Humboldt-universitetet
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Torsdag: Ettermiddagsforelesning og sosialt åpningsarrangement.
Fredag-lørdag-søndag: Konferanse, med hovedbase på Hegel Platz, ikke langt fra Gorkiteatret og Unter den Linden.
Den norske ambassaden
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Fredag kveld: Konferansedeltakerne invitert til det en mottakelse i Felleshuset, Den
norske ambassade i Berlin - blant Utenriksdepartementets mest aktive utestasjoner.
Volksbühne am Rosa-Luxemburgs-Platz
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Lørdag kveld: Teaterkveld og etterfølgende åpent debattprogram i Grüne Salon.

MS Sachsen

Foto: Stern und Kreis Rederei

Lørdag ettermiddag: Formidling i bevegelse i elvebåt på Spree. Los: Lars Ø. Ramberg.
Startpunkt: v/ Berlin Dom og SAS Radisson Hotel.
Forsoningskapellet, Bernauer Strasse
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Søndag ettermiddag: Like ved dokumentasjonssentret for Berlinmuren, plassert midt i
det tidligere «Ingenmannsland» mellom øst og vest, fant dagenes finale sted.

Program
Programmet under disse dagene ble gjennomført etter planen, med følgende innslag:
Torsdag 4. oktober:
14.00. Vandringer i byen, med ulike fortellere.
Parallellprogram. Kun forhåndspåmelding.
Sår og arr: med Jan Brockmann i Mitte.
Fokus Berlin - og Europa. Med Helge Høibraaten i Deutsche Historische Museum.
Kunst og liv. Med Stein Husebø i Käthe Kollwitz-museet.
Berlins nye ring – langs U1 og til fots i Kreuzberg med Dag Solstad.

Dag Solstad var en av fire veivisere under torsdagens åpne
vandringsprogram. Som reisebeskrivelse benyttet han bla. tekster
fra sine egne bøker.
Foto: Vigdis Jordal.
18.00. Overlege Stein Husebø, Bergen Røde Kors Sykehjem: Würde im Alter - Eine
Lebensgarantie.
Åpent publikumsforedrag om aldring, demens og marginalisering / diskriminering.
Foredrag fremført på tysk, åpent for alle interesserte. Sted: Fritz-Reuter-Saal, Humboldt.

Sangartist Unni Løvlid, Grieg Force
hadde sin første medvirkning som
en av Zweifeldagenes kunstneriske
”flettere” under Stein Husebøs
åpningsinnlegg.
Foto: Arne Solli.

20.00. En uformell, sosial samling på åpningsdagen. Café Weltgeist, Humboldt.

Fredag 5. oktober:
Overskriftene merket med romertall i konferanseprogrammet var hentet fra Bertolt
Brechts tekst til Die Massnahme (Forholdsregelen) – et stykke om forholdet mellom
individuell frihet og kollektivt ansvar: Fire agitatorer har vært på reise og legger sine
handlinger frem for retten – i stykket kalt Kontrollkoret: Dette ble også navnet på
arrangementets eget debatt- og samtaleforum.
09.00. Registrering, kaffe / te
10.00- 17.30.
Ordstyrer:
Kommentarer:

Humboldt-Universität zu Berlin – adr. Dorotheenstrasse 24 v/ Hegel
Platz: Konferansens dag 1. Auditoriet i 2. etasje.
Sverre Chr. Wilhelmsen.
Sangartistene Marie Bergman (S) og Unni Løvlid (N) tolket temaene
på sin måte. Slik kommenterte de også programmet under veis.

10.00: Åpningshilsen v/Ambassadør Sven Erik Svedman, Den Norske Ambassade, Berlin.
I. Dette vesle flygebladet er farligere enn ti kanoner.

Brochmann, Boye Hansen og Solstad
Foto: Arne Solli

10.15: Forfatter Dag Solstad, direktør for Festspillene i Bergen, Per Boye Hansen, og Jan
Brockmann, kunsthistoriker, tidligere Henrik Steffens-professor ved Humboldt-Universität
zu Berlin: Politikk og kunst. En samtale om politiske strategier i kunsten.
Avsluttende innspill ved bl.a. Tore Vagn Lid, kunstnerisk leder for Transiteatret i Bergen
og regissør for vårens ”Die Massnahme”-oppsetning.
11.15: Kaffe / te
II. Jeg kjenner kun menneskets pris.

Eva Joly.
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11.45: Eva Joly, jurist og korrupsjonsjeger: Plan for en bedre verden?
Spørsmålsrunde ledet av Arne Klyve, undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene.
12.45: Lunsjbuffet i foyer v/ auditoriet.
III. Men er det ikke riktig å sette æren fremfor alt?
14.15: Hakan Sicakkan, Forskningsleder for prosjektet Eurosphere, Universitetet i
Bergen: Forskjellighet versus annenhet? Hvordan blir et mangfoldssamfunn mulig?
15.00: Lars Ove Seljestad, forfatter og sosiolog: Arbeid, Virke, Handling. Fra
arbeidssamfunn til aktivitetssamfunn?
IV. Kontrollkoret.
15.45: Kaffe / te – og åpent samtaleforum med Sicakkan, Seljestad og publikum.
Dirigent: Yngve Lithman, Professor, leder for IMER, Institute for Migration and Ethnic
Relations, Universitetet i Bergen. Seminarrom A103.
V. Klok er den som kan rette feilen raskt
16.30: Ingvard Wilhelmsen, psykiater og professor i indremedisin: Konge i eget liv. Om
å anerkjenne seg selv. Om holdninger til livet, med Kong Harald som eksempel på
hvordan takle sykdom, press og omstillinger.
17.30: Bussavgang til ambassaden. Det var satt opp fri skyss for konferansedeltakerne
t/r. Avreise fra Dorotheenstrasse 24 v/ Hegel Platz – like utenfor konferanseinngangen.
18.00: Mottakelse i Felleshuset, Nordische Botschaften – de nordiske ambassader.

Marie Bergman rocket ambassaden.
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Vertskap: Den Norske Ambassaden i Berlin. Lett servering (fingermat), levert av Munch’s
Hus. Bussretur til konferansehotellene / Unter den Linden ca kl. 20.30.

Lørdag 6. oktober
09.00- 13.30.
Humboldt-universitetet.
Ordstyrer:
Sverre Chr. Wilhelmsen
Kommentarer:
Marie Bergman og Unni Løvlid
VI. Sviket
09.00: Kåre Willoch, politiker og samfunnsdebattant: Om sider ved Tysklands historie, og
om mangelen på empati og forståelse for andres holdninger i dagens internasjonale
politikk. Spørsmål- og kommentarrunde, ledet av Helge Høibraaten, filosof, Henrik
Steffens-gjesteprofessor ved Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin.
10.00: Kaffe / te
VI. Stenen
10.30: Cathrine Holst, Sosiolog, førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori,
Universitetet i Bergen: Kjønnsrettferdighet?
11.15: Arne Klyve, Undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, og Espen
Endresen, filosof og miljøarbeider: De marginaliserte, sinte unge menn.
VII. Kontrollkoret.
12.00. Kaffe /te - og åpent samtaleforum med Klyve, Endresen, Holst og publikum.
Dirigent: Stefanie von Schnurbein, Professor for moderne skandinaviske litteraturer,
Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin.
VIII. Hva er egentlig et menneske?

Foto: Arne Solli
12.45: Finn Skårderud, Professor og privatpraktiserende psykoterapeut, forfatter:
Anerkjennelsens psykologi og psykopatologi.
IX. Nøden faller ikke som taksten fra takene.
14.00: Et annet Berlin - sett fra elven. Med MS "Sachsen" på Spree. Los: Lars Ø.
Ramberg, konseptkunstner, bosatt i Berlin, ikke minst kjent for prosjektet ”Palast des
Zweifels”, som i 2005 omgjorde den tidligere DDR-riksdagsbygningen til en virtuell
institusjon for kollektiv debatt. Og lørdagens båtreise starter og slutter nettopp her.
Varighet: ca 3 timer. Lunsjbuffet inkludert i billetten, for i alt 195 reisende.

Lars Ø. Ramberg – verbal los under båtturen på Spree og sentral
Zweifelkunstner –fikk en interessert medpassasjer i Kåre Willoch.
Foto: Arne Solli

19.30: ENDSTATION AMERIKA. Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.
Teatersjef Frank Castorfs bearbeidelse av Tennessee Williams' En sporvogn til begjær.
Ca. 22.00: Grüner Salon, Volksbühne: Har kunsten noen reell rolle å spille?
I kjølvannet av kveldens forestilling var Tom Remlov, påtroppende direktør for Den
norske Opera & Ballett, ordstyrer for en uformell debatt. Innspill fra bl.a. regissør / autor
og scenekomponist Tore Vagn Lid og konseptkunstner Lars Ø. Ramberg.
Søndag 7. oktober
X. Forandre verden, den trenger det.
10.00. Helga Arntzen, freds- og menneskerettighetsaktivist, daglig leder i Aktive
Fredsreiser og med erfaringer fra Øst-Berlin møter Jan Brockmann, tidligere professor
ved NTNU i Trondheim og direktør ved Muséet for samtidskunst i Oslo, vestberliner: To
tyske stemmer. Samtalen ble ledet av Tom Remlov.

Brochmann – Remlov – Arntzen.
Foto: Arne Solli

XI. Den lille og den store urett
3 innlegg om forsoning:

Tore Frost

Basil Pillay

Hanne Sophie Greve

Fotos: Arne Solli

11.00: Tore Frost, filosof, Univ. i Oslo: Anerkjennelse og forsoning - relaterte begreper?
12.15: Basil J. Pillay, psykolog, professor i adferdsmedisin, Durban, Sør Afrika: Healing a
Nation’s Psyche. Foredraget fremføres på engelsk.
13.00: Lunsjbuffet, Café Weltgeist.
14.30: Hanne Sophie Greve, Dr. juris, lagmann, Bergen Tingrett: The Future - in the
Wake of Cataclysm. / En fremtid - etter at alt gikk galt. Foredraget ble fremført på
engelsk, og ble ledsaget av Rhoda Ondeng Wilhelmsens sang.
15.30. Buss til Bernauer Strasse. Fri skyss for konferansedeltakerne t/r.
XII. Sluttkor.
16.00: Tre av dagens innledere møttes til det avsluttende Kontrollkoret i
Forsoningskapellet ved den tidligere Todesstreife – dødsstripen. Diskusjonen foregikk på
engelsk. Dirigent: Helge Høibraaten.

Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen

Etter at Sluttkoret var ferdig, var det åpent for besøk i Dokumentasjonssentret for
muren, tvers over gaten for Forsoningskapellet. Bussretur til sentrum kl. 17.30.

Kunst og tvil - to aktuelle prosjekter
I Tyskland sitter kunstforståelsen som en refleks i ryggmargen. Dette korresponderte
godt med det faktum at kunstnere og intellektuelle spilte en sentral rolle under
Zweifel2007 - som innholdsbærende elementer, ikke som "kunstneriske innslag". I det
følgende presenteres to ulike kunstprosjekter, som traff både tema og arrangement:
Lars Ø. Rambergs Palast des Zweifels

Foto: Siren Elise Wilhelmsen

Utenfor Norges grenser velger arrangørene av Tvilsdagene å benytte landets eget språk i
tittelen. Dagene i København i 2004 og 2006 ble derfor kalt Tvivl. Når vi denne høsten
var i Tyskland, var det da naturlig at navnet ble Zweifel. I Berlin er begrepet kjent i
forbindelse med prosjektet «Palast des Zweifels» av kunstneren Lars Ø.Ramberg. «Palast
der Republik», det tidligere DDR-parlamentet ble omgjort til et kontekstuelt kunstverk i
form av en virtuell institusjon for kollektiv debatt; På taket lyste ZWEIFEL i 40 meter
brede og 7,5 meter høye neonbokstaver. Siden gjenforeningen hadde bygningen vært
Tysklands mest omstridte, og prosjektet var ment som et monument - både over tvilen
rundt forslag om rivning eller bevaring, og den parallelle identitetsdebatten. Heller enn å
gjenoppbygge slottet som lå på tomten, ønsket Ramberg å etablere en tysk institusjon
for kollektiv tvil. At bygningen nå var i ferd med å bli revet kan sees som en type
retusjering av den tyske historien. Under høstens Zweifel-arrangement drøftet Lars Ø.
Ramberg dette, og fortalte om sine nye arbeider.
Die Massnahme
På programmet til Festspillene i Bergen 2007 stod den nordiske urfremførelsen av Die
Massnahme (Forholdsregelen) av Bertolt Brecht og Hanns Eisler, i form av et oratorium.
Kan tvilen bli et utgangspunkt for handling?
Dette lærestykket gav på mange måter tematikken også for høstens Zweifelarrangement: forholdet mellom individuell frihet og kollektivt ansvar. Hvilke
omkostninger har det for enkeltmennesket å skulle gjennomføre en handling for
fellesskapet? Hvilket spillerom har da den enkelte, opp mot det mål man er sammen om?
Og hva skjer om man velger noe annet underveis – gjerne med gode intensjoner, men
med et uheldig resultat? Kan medlidenheten for én person føre til eller rettferdiggjøre
undergangen for mange? Slik stykkets fire agitatorer frimodig legger sine handlinger
frem for retten, ble også konferansens innlegg fulgt av argumenter, for og imot. Dette
debatt- og samtaleforumet lånte faktisk navnet sitt fra stykkets rettsinstans:
Kontrollkoret. Også andre overskrifter og sitater fra stykket preget programmet.
Dilemmaene i Die Massnahme ble således gjenstand for debatter både i Tyskland og
Norge. Publikum i Bergen fikk en ”vadestein” på veien mot oktober i Berlin, som på sin
side dannet et bakteppe for de tre forestillingene i mai/juni. Stykkets instruktør, Tore
Vagn Lid, fulgte også Zweifelarrangementet og deltok i debatten om kunst og samfunn.

Würde im Alter – eine Lebensgarantie
Overlege og prosjektleder Stein Husebø var invitert til å gi en åpen forelesning i
Humboldt-universitetet torsdag kveld den 4. oktober. Det handlet om liv og død,
verdighet, aldring, demens og marginalisering:
Den kraftige "eldrebølgen" er ikke kommet skikkelig på det internasjonale mediekartet.
Det er likevel klart hva som er under oppseiling, selv om det ennå er få som ønsker å
snakke om dette. Men konsekvensene vil vise seg å bli omfattende, for oss alle. Og det
var dette som dannet bakteppet for konferanseprogrammet under Zweifel 2007 –
Anerkjennelse: Hvordan skal vi sikre det store og sterkt økende antallet gamle en verdig,
siste oppløpsside? Vi møtte her et nytt internasjonalt prosjekt med base ved Bergen
Røde Kors Sykehjem, som også skaper oppmerksomhet både i Tyskland, Østerrike og
Skandinavia. Foredraget Würde im Alter - Eine Lebensgarantie ble fremført på tysk, med
norsk tolkehjelp Rolf Alsos i aksjon der det var nødvendig. Fri entré.

Kreditering / basisinfo
Arrangement:
Tidspunkt:
Arena:
Planleggingshorisont:
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Oppsummering
Arrangørene – Festspillene i Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, Aktive Fredsreiser og
Humboldt-Universitetet - vil si seg svært godt fornøyd med Zweifel 2007 - Anerkjennelse.
Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført med marginale endringer, slik
det allerede i mai ble angitt i det trykte programmet og på www.tvil.no. Økonomisk sett
har dette store fellesløftet også kommet ut i balanse i forhold til budsjett.
Tilbakemeldingene i etterkant har vært meget positive: Et smidig samarbeid med NordEuropeainstituttet ved Humboldt-Universitetet, med Forsoningskapellet i Bernauer
Strasse, med Spree-rederiet Stern und Kreis, med teatret Volksbühne og ikke minst med
Den norske Ambassaden i Berlin, flotte foredrag, aktuelle debatter og et kunstnerisk
flettverk av høy kvalitet gav deltakerne påfyll, inspirert og manet til ettertanke.

Veien videre:
Under ZWEIFEL2007-Anerkjennelse ble det skapt et møtested hvor deltakerne også ble
klar over at dette er et nettverk i utvikling og en stadig pågående prosess. Neste utgave i
denne serien er arrangementet TVIL2008 – Adgang til riket, Wergelands tro og vår tvil, i
Oslo, dagene 15.-17.mai – se www.tvil.no
Bergen, 17. januar 2008
Sverre Chr. Wilhelmsen
Prosjektkoordinator
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