Grafisk design: Åse Huus | Foto: Oddleiv Apneseth | Trykk: Grafisk Trykk AS

ommet

RAPPORT FRA
TVIVL 2009

AUTORITET

TVIVL
SCHÆFFERGÅRDEN KØBENHAVN 24. – 26. APRIL 2009

Innhold
Innledning fra koordinator og hovedarrangør
Arrangørene
Medvirkende
Programmet
Stedet
Kunst og tvil
Formidling
Deltakeroversikt
Tilbakemeldinger
Økonomi
Basisopplysninger - kreditering

TVIVL – AUTORITET

Tvilen er lik ein skugge. Naar han kverv vert det klaarare enn fyrr.

Siden 2002 er det avholdt årlige konferanser i Norge, Danmark og Tyskland
omkring tema tvil, satt opp mot skråsikkerhet, slik den ytrer seg i ulike
sammenhenger. Schæffergården utenfor København var helgen
24.-26. april 2009 igjen arena for disse utradisjonelle
opplevelses- og kunnskapsdagene.

INNLEDNING

Tema autoritet
Godt og vel 40 år etter ungdomsopprøret er spørsmålet om autoritet stadig mer aktuelt. Folks forhold til autoritet – i
det minste i den vestlige kultursfære – har endret seg radikalt i løpet av de seneste årene. Hvor har det blitt av foreldreautoriteten? Lærernes autoritet? Politikernes? Statens? Kirkens? Mange vil mene at vi siden 1968 har opplevd en
langvarig autoritetstilbakegang, og at dette har svekket de eksistensielle, identitetsmessige, kulturelle og politiske
orienteringspunktene som før har stabilisert samfunnet. Stemmer dette eller er det slik at autoriteten har funnet nye
uttrykksformer?

Sett fra et overordnet perspektiv synes autoriteten å ha fått en langt mer tvetydig rolle i våre samfunn. Omfattende
endringer i organisering av arbeid, institusjoner, familie, økonomi og politikk har fostret nye oppfatninger og bruk av
autoritet. Dette er igjen intimt knyttet til utviklingen av nye forestillinger om menneskelig kompetanse, arbeidskraft,
offentlighetssfære og intimsfære, demokrati og så videre. Den påvirker mennesket på andre måter enn det som var
tilfellet den gang autoritet ble forbundet med innsikt, makt og retten til å dømme og anvende makt.

Under TVIVL 2009 ble tema autoritet drøftet i lys av dens stilling innen en rekke samfunnsområder hvor den åpenlyst
har fått en mer tvetydig status. Hva har skjedd med vårt forhold til posisjoner og personer som tidligere var den uimotsagte øvrigheten, som legen eller læreren? Hva er autoritetens ansikt i dag? Er det karismatikeren som har overtatt?
Hvilke effekter har endringer av autoritetsrollen hatt for profesjonene? Har den enkelte større muligheter enn før? Her
ble brakt til torgs både norske og danske erfaringer og synspunkter.

Hvordan skal vi takle det pedagogiske paradoks vi ser i skolen: Elevene skal respektere lærerens autoritet, samtidig
som det er et mål på om utdannelsen har lykkes, at de unge faktisk er i stand til å frigjøre seg. Og hva vil barns økte rett
til medvirkning innebære? Dagens dilemmaer kommer bl.a. også til uttrykk i den endrete dynamikk vi ser i forholdet
helsearbeider – pasient: I hvilken grad er «den hvite uniforms» autoritet svekket? Pasientene stiller med aktive nettsøk,
stor kunnskap om mulige diagnoser og sterk bevissthet om egne rettigheter i sitt møte med et helsevesen og behandlingsapparat som mer oppfattes som en leverandør av tjenester. Og hva med kunsten, finnes det autoritet på dette
området? For å innsnevre og presisere emnet, valgte arrangørene å skille mellom det autoritative, forstått som det
som innehar overbevisningskraft, og det autoritære: Det som gjennomtvinger overbevisninger med makt. TVIVL 2009
handlet om det første.

Tvil som metode
Hvordan kan tvilen - satt opp mot skråsikkerhet - være et nødvendig middel til forandring, både på det personlige plan
og i samfunnslivet? En skisse til et svar på dette spørsmålet kunne man få ved å følge disse tre dagers refleksjonssamvær om psykiatri, pedagogikk, rus, kunst, menneskerettigheter og humanitet i det 21. århundre. Gjennom tre solfylte
dager lot et hundretalls deltakere seg berike, utfordre og bevege – i alle ordets betydninger.
Tvilen kan være en kraft som fører oss på leting etter nye ståsteder, og en nøkkel til ny innsikt og praksis i det daglige.
Dette kan prege hvordan vi forholder oss til hverandre, og til «de andre». Arrangørene bak Tvivl 2009 hadde som mål å
utfordre ulike organisasjoner, institusjoner og fags innforståtthet og ofte kodete budskap i møte med nye stemmer og
nettverk. Liv og arbeid krever nemlig at vi har evnen til å dele.
Tvilsdagene søker å imøtegå tilvante forestillinger om «innenfor» og «utenfor». Gjennom refleksjon, debatt, levende
kunstformidling og erfaringstilfang fra kanskje uventet hold er det et mål å legge til rette for at våre valg kan tas på et
klokere og mindre forutinntatt grunnlag.

Gjennomføring
Arrangørene bak Tvivl dannet et tverrfaglig team, med sterk representasjon både fra Norge og Danmark. Det er all
grunn til å si seg svært godt fornøyd med Tvilsdagene 2009. Det omfattende konferanseprogrammet ble gjennomført etter planen, slik det allerede i februar ble angitt i det trykte programmet. Tilbakemeldingene i etterkant har vært
meget positive: Et smidig samarbeid med Schæffergården, tilstrekkelig med tid til samtale og refleksjon, flotte foredrag,
aktuelle debatter og et kunstnerisk flettverk av høy kvalitet og med spennende uforutsigbarhet har gitt deltakerne
påfyll, inspirert og manet til ettertanke.
TVIVL2009 ble godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie med totalt 10 timer. Konferansen inngikk også i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.
TVIVL2009 ble avviklet med støtte fra Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur og Bergens Riksmålsforening.

Veien videre

Men i foreliggende rapport er det TVIVL 2009 som skal beskrives, både i forhold til intensjoner og oppnådd
resultat.

Bergen / Oslo, oktober 2009

Sverre Chr. Wilhelmsen
Prosjektkoordinator
Wilhelmsen Kulturformidling,
programleder

Per Ivar Vaagland
Generalsekretær
Fondet for dansk-norsk samarbeid,
vertskap og hovedarrangør

Per Ivar Vaagland og Sverre Chr. Wilhelmsen.
Foto: Arne Solli

INNLEDNING

Under TVIVL ble Schæffergården videreutviklet som det naturlige møtested for et TVIVL- nettverk i utvikling
gjennom en stadig pågående prosess. Dette har i etterkant av arrangementet fått styret i Fondet for dansk-norsk
samarbeid til å definere sin danske base som arena for arrangementene både i 2010 og 2011. Med Autoritet i
2009 videreførte man et temavalg som ble startet i Tyskland for to år tilbake, med Zweifel 2007 – Anerkjennelse.
Nå blir det nye etapper på den samme veien, ettersom tema for 2010 er dannelse, mens tillit satt som er overskrift
for 2011-arrangementet: Hva skjer når tillit blir erstattet av kontrakter innenfor skole, helsevesen osv. Er rettsliggjøring veien å gå for det postmoderne velferdssamfunnet, har vi mistet tilliten til det offentlige?

INNLEDNING

Lilian Munk Rösing, Marco Elsafadi og Lars Qvortrup
Foto: Arne Solli

ARRANGØRENE

TVIVL 2009 er et stort spleiselag med en arrangørgruppe som favnet vidt
og på den måten sikret bredde både i tematikk og på deltakersiden.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ,
Aarhus Universitet
Driver forskning, tilbyr videregående forskningsbaserte overbygningsutdannelser og formidler innenfor hele det pedagogiske felt. www.dpu.dk –Tlf: +45 888 89 000
Dekan Lars Qvortrup, email: lq@dpu.dk

Det Kongelige Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler
Uddannelses- og forskningsinstitusjon som viderefører en mere
enn 250 år gammel tradisjon for talentutvikling, billedkunstnerisk undersøkelse og praksis. Bachelor- og masterprogrammer
ledet av kunstnere og forskere fra Danmark og utlandet.. www.
kunstakademiet.dk. Tlf. +45 337 44 601.

ARRANGØRENE

Rektor Mikkel Bogh, Bks@kunstakademiet.dk

Stiftelsen Bergensklinikkene
Regionalt og nasjonalt kompetansesenter. Sentralt står behandling av mennesker med etablerte rusproblemer, samt forebygging, forskning og undervisning. Et grunnelement er den gode
og klargjørende samtalen, i et tverrfaglig miljø. www.bergensklinikkene.no. Tlf. +47 559 08 600.
arne.klyve@bergenclinics.no, berit.natalie.krogh.bareksten@bergenclinics.no

Utdanningsforbundet
Norges største fagorganisasjon for pedagogisk personale i utdanningssektoren. Organisasjonen arbeider for et solidarisk samfunn og for et kvalitativt godt opplæringstilbud for alle, basert
på kunnskap og omsorg, og for at barnehage og skole skal være
en god og attraktiv arbeidsplass. www.utdanningsforbundet.no
– Tlf. +47 241 42 251
per.arneberg@utdanningsforbundet.no/arne.solli@utdanningsforbundet.no

Kgl Norsk Ambassade, København
Danmark er et av Norges viktigste samarbeidsland. Vel 20 personer arbeider ved ambassaden, med politiske og økonomiske
spørsmål, informasjon og pressesaker og med støtte tilnorskdanske kulturtiltak. Ambassaden er samlokalisert med Innovasjon Norges kontor i Danmark. www.norsk.dk/emb.copenhagen@
mfa.no Tlf. +45 333 68 205,
Ambassaderåd Cecilie Willoch, cw@mfa.no

Fondet for dansk -norsk samarbeid,
arrangør og vertskap
Bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og
samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet har bl.a. spesialisert seg på seminarer og konferanser, studieopphold, forskningsprosjekter og bokutgivelser. www.dansk-norsk.no
Per Ivar Vaagland, Tlf. +47 400 05 130, Karen Vig Albertsen. Tlf.
+45 397 728 08, fondet@dansk-norsk.no

Københavns Universitet,
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab,
er et tverrfaglig institutt som omfatter fagområdene kunsthistorie, litteraturvitenskap, musikvitenskap og teatervitenskap.www.
kunstogkulturvidenskab.ku.dk Tlf. +45 512 74 109
Lilian Munk Rösing, roesing@hum.ku.dk

Norsk sykepleierforbund
Yrkesorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. NSFs formål har både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Grunnlaget for all sykepleie er
respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet.
www.sykepleierforbundet.no –Tlf. +47 220 43 304 svein.roald.olsen@sykepleierforbundet.no

Wilhelmsen Kulturformidling ,
prosjektledelse
Arbeidet med TVIVL 2009 ble koordinert av en Bergensbasert
brobyggervirksomhet, som gjennom tyve år har utviklet tverrfaglige arenaer for møter mellom kunst og ulike fag. Sverre Chr.
Wilhelmsen har utviklet tvilsdagene og ledet arrangementene
siden starten. Tlf. +47 971 81 079, wilhelmsen@tvil.no

ARRANGØRENE
Mikkel Bogh og Arne Klyve

ARRANGØRENE

Cecilie Willoch

Per Arneberg

Mette Dønåsen
Foto: Arne Solli

Kari Lossius

MEDVIRKENDE

Bidragene til TVIVL 2009 kom fra personer med ulik faglig bakgrunn og
utgangspunkt. De bidro med sine kunnskaper, erfaringer og synspunkter,
ikke så mye med med svar som med utfordrende innspill til den prosesen
som TVIVL 2009 var. De var forskere, praktikere, pårørende og kunstnere
som alle møtte til en imøtekommende dialog
der åpenhet var det viktigste.

PER ARNEBERG

BERTEL HAARDER

Cand paed, seniorkonsulent og konferansekoordinator i
Utdanningsakademiet. Aktiv fagbokforfatter, sist ”Fag og
danning: mellom individ og fellesskap”.

Undervisningsminister og minister for nordisk samarbeid, representerer partiet Venstre. Har innehatt en
rekke regjeringsposisjoner de siste 25 år, bl.a. undervisningsminister 1982-1993 og ministerposten for flyktninger,
innvandrere og integrasjon 2001-05. Kjent som en skarp
debattant, som gjerne markerer seg i mediene.

BERIT BAREKSTEN
Sosiolog og spesialkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Redaktør av ”Utsikt til solen”, en samling dikt
og prosa skrevet av mennesker med smertefulle livserfaringer.

MIKKEL BOGH
Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Pedagog, kunstkritiker, kurator og forsker.
Mag. art i kunsthistorie. Styremedlem i Fondet for dansknorsk samarbeid.

INGA BOSTAD
Filosof, førsteamanuensis, dr.philos og forfatter, viserektor ved Universitetet i Oslo. Har utgitt en rekke fag- og
lærebøker og har bl.a. bakgrunn som redaktør i tidsskrift
og forlag.

METTE DØNÅSEN

MEDVIRKENDE

Fagsjef i Norsk Sykepleierforbund (NSF), med 20 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Sjefssykepleier
ved Radiumhospitalet. Videreutdanning i kreftsykepleie
og mastergrad i helseadministrasjon.

MARCO ELSAFADI
Basketballspiller, høvding / leder for New Page, som
driver forebyggende ungdomsarbeid i tett samarbeid
med barnevern, foresatte og skole. ”Årets forbilde” under
Idrettsgallaen 2006.

OLE JOHANNES HARTLING
Adm. overlege på Vejle Sygehus, formann Etisk Råd 20032007. Rosenkjærprisen 2007 for sitt sterke engasjement i
etiske problemstillinger og for sin evne til å formidle dem
i et klart språk.

OLE HOPE
mangeårig leder i kultur og næringsliv. MBA i strategisk
ledelse, tidligere direktør for Den Nationale Scene,
kulturinstitusjonen Grieghallen og i ulike direktørstillinger innen forsikringsselskapet TrygVesta. Forsker innen
ledelse av endring. Sjømilitær bakgrunn.

HENRIK JENSEN
lektor i historie ved Roskilde Universitetscenter. Forfatter av ”Det faderløse samfund” (2006) - om autoritets- og
normtapet i det vestlige samfunn i det 20. århundre, med
særlig fokus på forandringer i far/sønn-forholdet i takt
med farsautoritetens svekkelse. Har også arbeidet med
vår tids offermentalitet.

ARNE KLYVE
Cand. Polit, undervisningssjef i Stiftelsen Bergensklinikkene. Lang yrkespraksis fra rusfeltet, har ledet nasjonale
kompetansehevingsprogram og internasjonale rusforebyggingsprogram.

OVE KORSGAARD
Professor dr ped, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Forfatter og medforfatter av en rekke bøker,
bl.a. ”Dannelsens forvandlinger”, om dansk og norsk
utdannings- og dannelseshistorie fra 1814 til i dag.

HILLEVI LENZ TAGUCHI
Sosiolog, dr.philos og dosent i pedagogikk ved Stockholms Universitet, pedagogiska institutionen. Er opptatt av
barnet og pedagogikken som medkonstruktør av kultur
og kunnskap.

KARI LOSSIUS
Psykolog, klinikksjef, Stiftelsen Bergensklinikkene. Ledet
2003-05 regjeringens ekspertgruppe i alkoholspørsmål.
Har skrevet en rekke bøker og artikler innen psykologi,
rus og behandling.

CECILIA ZWICK-NASH
Skuespiller, knyttet til Det Kongelige Teater 1993-2007,
denne våren ved Betty Nansen Teatret. Turnerer også
med egne forestillinger, bl.a. ”Havfruemorderens datter” –
et musikalsk selvportrett.

INGRID NIELSEN

ANNE ELISE WINTERHUS

Førsteamanuensis, Inst. for lingvistiske, litterære og
estetiske studier, Universitetet i Bergen. Dr.art.-grad med
en avhandling om den poetiske skapelsen av dikt hos
lyrikeren Paul Celan.

Cand.philol, assisterende rektor ved Sandnes videregående skole. Pårørende innen psykiatrien i 20 år.

MARIANNE ZIBRANDTSEN
SVEIN ROALD OLSEN
Spesialrådgiver innen rus og psykiatri i fagpolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund. I prosjektstyret for ”Med
pasientens øyne..”, et nasjonalt kvalitetsprosjekt med
fokus på å styrke brukerne.

Rektor ved Aurehøj Amtsgymnasium i Gentofte. Styreleder, Fondet for dansk-norsk samarbeid. Har også hatt en
rekke styreverv innen dansk kultur og utdanningsvesen.

URSULA ANDKJÆR OLSEN
Cand.mag. i musikkvitenskap og filosofi fra Københavns
Universitet. Debut med “Lulus sange og taler” (2000), og
nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2009 for ”Havet
er en scene”. Med sine dikt kjennetegnet ved en flytende
polyfoni, flerstemthet, demonstrerer hun at verden ikke
er enkel, men at motsatte stemmer spiller sammen.

LARS QVORTRUP
Professor i nye medier ved og dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Har skrevet
bøker om viten, læring, dannelse og samfunn, bl.a. “Det
hyperkomplekse samfund”, “Det lærende samfund” og
“Det vidende samfund”.

ØYVIND RIMBEREID

MEDVIRKENDE

forfatter, var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2009
for ”Herbarium”, som han også fikk Brageprisen 2008 for.
Cand. philol. fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i
nordisk språk og litteratur. Er til daglig undervisningsleder
ved Skrivekunstakademiet i Bergen.

LILIAN MUNK RÖSING
Lektor ved Københavns Universitet, Institut for Kunst- og
Kulturvidenskab. Kritiker og kulturhistorisk kommentator,
forfatter av bl.a. “Autoritetens genkomst” (2008).

SØREN SIEGUMFELDT
Københavnsbasert komponist, arrangør og saksofonist,
leder bl.a. gruppen String Swing og er lykkelig medlem av
Martin Fondse’s Starvinsky Orkestar. Har skrevet musikk
til bl.a. film, tegnefilm, Internet, reklamer, tv-programmer
og teater.

SVERRE CHR WILHELMSEN
Kulturformidler, med lærer- og journalistbakgrunn.
Prosjekt- og programleder for Tvilsarrangementene 20022009. Også knyttet til Raftostiftelsen og Verdighetsenteret
- Omsorg for gamle, Bergen.

Øyvind Rimbereid

MEDVIRKENDE

Lilian Munk Rössing
Foto: Arne Solli

Marthe Valle og Søren Sigumfeldt

PROGRAMMET

Programmet bestod i et flettverk i flere dimensjoner der ulike fag, profesjoner og uttrykksformer gikk opp i et hele og der samtalen og den enkeltes
deltakelse fikk rom.

Rom og kunst
Tvilen er på mange måter en 3-dimensjonal faktor. Under
TVIVL2009 ble det etablert ulike ”rom” for tvil innen en
rekke sammenhenger og profesjoner – og på tvers av
disse. Rent fysisk befant vi oss i Schæffergårdens auditorium under foredragene. Og de etterfølgende samtalene
og debattene på Torvet fant alle sted i P3, lenger ned
i gangen. Under konferansens løp var Torvet det åpne
debattforum som etter innleggene i hvert “rom” nøstet
opp trådene fra innleggene, eller spant videre på dem, i
nye samtaler og innlegg.
Å ta rommene i besittelse kan kreve tid. Vårens tre Tvivldager utgjorde en arena for langsom tid og kunstnere
med noe på hjertet. Skuespiller Cecilia Zwick Nash,
musiker / komponist Søren Siegumfeldt og forfatterne
Ursula Andkjær Olsen og Øyvind Rimbereid var alle med
på å prege og ”innrede” våre rom.
Vertskap: Fondet for dansk-norsk samarbeid , Per
Ivar Vaagland, generalsekretær, Karen Vig Albertsen,
fondssekretær
Konferansier alle tre dager: Sverre Chr. Wilhelmsen,
koordinator og prosjektleder for Tvilsarrangementene
2002-2009, var ordstyrer og los underveis, og stod bak
den skreddersydde dramaturgien for disse dagene.

Program

Innlegg:
* Mette Dønåsen, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund (NSF),
med 20 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
* Ole Johannes Hartling, adm. overlege på Vejle Sygehus,
formann Etisk Råd 2003-2007.
Torvet
Hvilken autoritet har helsepersonell og hvordan benyttes
autoriteten i møte med det umyndiggjorte menneske i
vår tid? Åpent forum etter innleggene i Behandlingsrommet. Dønåsen og Hartling møtte hverandre og publikum til debatt. * Innledning ved Anne Elise Winterhus,
pårørende gjennom 20 år.
* Ordstyrer: Per Arneberg, Utdanningsforbundet
19.30: Middag
Fra 21.00: ROSA’S LETTER
Et verk av Pia Rønicke. Videovisning på storskjerm i auditoriet. Varighet: ca 45 min, i loop.
Fra 21.00: DEN LILLE PASIENT
Billedutstilling i P3, i samarbeid med Museet på Psykiatrisk Hospital og Johannes Nielsen, Risskov/Århus. Harald
Nymark har tegnet en samling plakater som skildrer “Den
lille pasient” i forhold til leger, sykepleiere, apotekere,
kommunekontorer mv.

FREDAG 24. APRIL

Aftenen for øvrig: PUSTEROMMET

09.30-10.30: Registrering

Upedagogiske fremstøt og kollektiv behandling for
villfarne sjeler og andre trengende.

10.45: Åpning
11.00: FELLESROMMET
Monologer for motsigelser, dialoger for disputt. Spørsmål
uten svar.

LØRDAG 25. APRIL
09.15-12.15: KLASSEROMMET

* Innledning: Mikkel Bogh, rektor, Det Kongelige Danske
Kunstakademis Billedkunstskoler.

Læreren som autoritet - fra barnehage til universitet

12.00: Lunsj

* Hillevi Lenz Taguchi, dr.philos, sosiolog og dosent i
pedagogikk ved Stockholms Universitet.

13.15-15.30: DANNELSESROMMET
Kanon, verket og tekstens autoritet
Innlegg:
* Ove Korsgaard, professor dr ped, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

PROGRAMMET

Omsorg, selvbestemmelse og roller

* Ingrid Nielsen, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Kaffe
Torvet
Om tekst og minstekrav til dannelse. Hva er det ved
litteraturen? Korsgaard og Nielsen møtte hverandre og
publikum til diskusjon.
* Ordstyrer: Berit Bareksten, Stiftelsen Bergensklinikkene
16.15-18.30: BEHANDLINGSROMMET

Innlegg:

* Lars Qvortrup, professor i nye medier. Dekan, Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole.
* Inga Bostad, dr.philos og forfatter, viserektor ved Universitetet i Oslo.
Torvet
Åpent forum for tversgående refleksjoner og samtaler.
Lenz Taguchi, Qvortrup og Bostad møtte hverandre og
publikum til debatt. * Ordstyrer: Arne Klyve, Stiftelsen
Bergensklinikkene
12.30: Lunsj
13.45-16.00: TERAPIROMMET
Hvem får være autoritet?
Innlegg:
* Kari Lossius, psykolog, klinikksjef, Stiftelsen Bergen-

sklinikkene.
* Marco Elsafadi, basketballspiller, høvding / leder for
New Page.
Kaffe
Torvet
Forbilledlig utholdenhet? Om behandling av rusmiddel- og andre kjærlighetsavhengige. Lossius, Elsafadi og
publikum møtes.
* Ordstyrer: Svein Roald Olsen, Norsk Sykepleierforbund
16.30 – 18.45: AUTORITETSROMMET

12.00: Lunsj
13.30-15.45: FELLESROM
Kunnskap og makt, dilemmaer og muligheter
* Marianne Zibrandtsen, styreleder i Fondet for dansk-norsk
samarbeid, i samtale med Bertel Haarder, undervisningsminister og minister for nordisk samarbeid.
Havfruemorderens datter
24. april 1964 provoserte Jørgen Nash med happeningen
”Mordet på Den Lille Havfrue”. Det ble en gedigen medieføljetong, som utviklet seg helt til hans død i 2004.

Har vi de vi de siste tiår har opplevd en fornyet trang til
autoriteter som reaksjon på det store frigjøringsprosjektet?

Diktermalerens datter, skuespiller Cecilia Zwick-Nash, født i
selve opprørsåret 1968, tok oss med gjennom sin oppvekst
i en tid og et miljø hvor man ville skape en bedre og vakrere
verden med penselen, ordet og leken som våpen. En musikalsk one-woman tidsreise, hvor Nash’ poesi og Poul Halbergs
musikk ble ledsaget av et vell av fotos og anekdoter.

Innlegg:

Slutt

* Lilian Munk Rösing, forfatter, lektor, kritiker og kulturhistorisk kommentator.

Praksis ventet den enkelte - der ute, der hjemme.

Autoritetenes gjenkomst?

* Henrik Jensen, lektor i historie ved Roskilde Universitetscenter, forfatter.

TVIVL2009 ble gjennomført med støtte fra Bergen kommuneSeksjon for kunst og kultur og Bergens Riksmålsforening.

Torvet
Om autoritet både på familie- og samfunnsplan. Åpent
forum etter innleggene i Autoritetsrommet. Munk Rösing og Jensen møter høvding Marco Elsafadi fra NewPage og publikum til debatt.
* Ordstyrer: Lars Qvortrup, dekan, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
19.30: Middag
Fra 21.00: ROSA’S LETTER
Et verk av Pia Rønicke. Videovisning på storskjerm i auditoriet. Varighet: ca 45 min, i loop.
Aftenen for øvrig: Fri sosialitet, hvilket bl.a. innebar at
baren ble gjenstand for musikalske improvisasjoner med
Søren Siegumfeldt og Cecilia Zwick-Nash, breakdance
ved Aksel Randen Bostad - dagenes yngste deltaker, i
tillegg til performansk orkanlesning ved Øyvind Rimbereid og en overraskelseskonsert med Marte Valle, selv en
etablert musikkartist.

SØNDAG 26. APRIL

Om ledelse, språk og endring
Hva har konstruksjonen av fortellingen å si for maktspillet i en organisasjon? Og hvordan kan utvekslinger
mellom språk og makt få konsekvenser for økonomi og
levemåter?
* Med Mikkel Bogh, rektor ved Det Kongelige Danske
Kunstakademi, Ole Hope, mangeårig leder innen kultur
og næringsliv og forfatterne Øyvind Rimbereid og Ursula
Andkjær Olsen, begge nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2009.

PROGRAMMET

10.00: ENDRINGSROMMMET

PROGRAMMET

Marthe Valle

Bertel Haarder i samtale med Marianne Zibrandtsen

STEDET

TVIVL er en arena der møter mellom mennesker med ulik bakgrunn,
erfaringer og kompetanser utspiller seg. Både vedvirkende og deltakere
forøvrig er sammen hele tiden gjennom disse tre dagene.
Derfor har stedet stor betydning.

Schæffergården
STEDET

For tredje gang i tvilsdagenes 8-årige historie var arrangementet lagt til København og Schæffergården, dansk base for
Fondet for dansk-norsk samarbeid. I Norge eier og driver Fondet konferansestedet Lysebu, arena for TVIL2008: Adgang
til riket.
Schæffergårdens historie går tilbake til 1755, hvor hoffsnekkermester Diederich Schæffer oppførte den staselige hovedbygningen i en enkel senbarokk stil. Senere skiftet eiendommen hyppig eiere og nådde først sin fulle glans da den i
1909 ble overtatt av prins Harald, en bror til kong Christian X av Danmark og kong Haakon VII av Norge. I 1950 kjøpte
Fondet for dansk-norsk samarbeid Schæffergården og innredet bygningen til et dansk-norsk studie- og konferansested.
I mellomkrigstiden ble Schæffergården restaurert av Kaare Klint, et av de store navn i dansk designhistorie. Klint satte
den kvalitetsmessige standard for senere utvidelser av anlegget. En rekke kjente arkitekter har bidratt: Palle Suenson
med ombyggingen av sidefløyene, Wilhelm Wohlert med den nye restaurantfløyen fra 1972, Hans Henrik Olrik med den
nye konferansefløyen fra 1987, Klaus Wohlert med renoveringen av Villa Helene 2002.
I auditoriet foregikk det meste av arrangementet. Grupperommet P3 ble brukt til samtaleforumet Torget / Torvet, med
publikum sittende mot de store, åpne vinduene - på stoler, eller på podier og på gulvet. Under Tvivl var stedets kapasitet fullt utnyttet.

KUNST OG TVIL

Kunst er i sitt vesen eksponent for tvil. Og fordi tvilen er en kjernefaktor i
skapelsen og utøvelsen av kunst, er det nettopp kunstneriske uttrykk som
binder tvilsarrangementene sammen, som et organisk flettverk.

Under TVIVL09 ble to av de nominerte til Nordisk Råds Litteraturpris presentert, Ursula Andkjær Olsen og Øyvind
Rimbereid, i tillegg til musikeren og komponisten Søren Siegumfeldt (saksofon / tangentinstrumenter) og den dansksvenske skuespilleren Cecilia Zwick Nash, som i etterkant av arrangementet oppsummerer dagene på denne måten:
- Huset og rommene, den imøtekommende atmosfæren gjør at man føler seg velkommen. I år måtte jeg pga en teaterturné selv være litt til og fra, og savnet derfor det å kunne være med hele tiden. Det gir noe annet.
Koordinator: Kan man agere i tvil?
- På sitt beste er tvilen en kreativ kraft i skapelsesprosessen. En fruktbar tvil gjør deg sterkere, og du kan ta dine valg.
Men tar den overhånd, kan man bli destruktiv, eller også redd for å møte publikum – uten å være helt sikker.
Koordinator: Hva kan kunsten bidra med under et arrangement som dette?
- Man kan arbeide ut fra situasjonen, overraske – seg selv og andre, i øyeblikket. Gjennom kunsten kan vi se oss selv,
formidlet i et annet språk, vi kan også bidra til å slippe følelser fri. At både publikum og alle de medvirkende er der hele
tiden, skaper en egenartet atmosfære. Det at man er sammen, snakker og spiser tett på hverandre på tvers av bakgrunn og miljø, og ut fra en felles opplevelse – eller forventningen om en opplevelse som skal komme - alt dette gir en
åpenhet som tiltaler meg. Og i møte med deltakere fra ulike felt får man her se stadig nye sider av samfunnet.

KUNST

Koordinator: Hvorfor valgte du å gi deltakerne smakebiter fra en teaterforestilling som bl.a. tar for seg våre holdninger
til innvandring, hijab og et globalt samfunn som kryper oss stadig nærmere?
- TVIVL handler om å løfte frem ulike aspekter ved et tema, mindre om hvem som har rett. Det at disse monologene
slipper frem helt ulike røster, både dårlige sider ved ”oss” og velartikulerte trekk ved ”de andre”, understreker disse
dagenes poeng: her er ingen fasit, noe som også ansvarliggjør den enkelte sterkere.
Koordinator: Hvordan fungerer Schæffergården som arena?
- Her er mange gode rom, inkl. restauranten, hvor vi kan overraske, selv om lyden kan være en utfordring. I Pianobaren
ble programmet et virkelig overflødighetshorn lørdag kveld, dette er et fint midtpunkt. I auditoriet kan salen kanskje
gjøres mer visuelt overraskende, selv om rommet i seg selv jo er nydelig. Om jeg skulle ønske meg noe, kunne det
også være mulighetene for å arbeide mer med lyset. Det å kunne sette skiftende lys gir en form for scenografi, det gir
konsentrasjon og fokus uten å skape avstand, og det kan forsterke et ansiktsuttrykk, avsluttter Cecilia Zwick Nash.

Ursula Andkjær Olsen
Foto: Arne Solli

Cecilia Zwick-Nash

FORMIDLING

Planleggingshorisont
Lanseringen fant sted i etterkant av TVIVL2008, juni 2008. Arrangørgruppen ble dannet i løpet av sommeren, og var
klar høsten 2008. Programpresentasjon fant sted i januar 2009, og gjennomføring i april 2009.

Den trykte brosjyren
Mens det i 2004 ble besluttet at alt informasjonsmateriell for Tvilshelgen i København skulle gå i dansk språkdrakt, valgte man i likhet med i 2006 denne gangen å bruke norsk. Men i tråd med dansk språk ble arrangementet markedsført
under vignetten TVIVL.
Åse Huus’ grafiske uttrykk og fotos av Oddleiv Apneseth, ble benyttet også under TVIVL. Dette skapte gjenkjennelse og
kontinuitet. Folderen fulgte opp innarbeidet grafikk fra årene 2003-2008.
Brosjyren ble trykket i et antall av 7.000 stk, og forelå medio februar. I hovedsak ble den distribuert direkte gjennom
arrangørmiljøene i løpet av de neste ukene. For første gang valgte man å supplere ren tekst og bilde med to dikt, hhv
ved Øyvind Rimbereid og Ursula Ankjær Olsen, begge nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, og begge aktive bidragsytere under konferansen.

Elektronisk informasjon
En vesentlig del av informasjonen om arrangementet foregikk elektronisk med utgangspunkt i Fondets hjemmesider
www.dansk-norsk.no og dagenes egen www.tvil.no.
Det ble tidlig sendt ut nyhetsmail til tidligere TVIVL-deltakere, og etter at programmet var lagt ut på hjemmesidene ble
det med jevne mellomrom sendt ut elektroniske invitasjoner og nyhetsbrev til et aktuelle deltakere.
Det elektroniske påmeldingsskjemaet fungerte etter intensjonene, og alle deltakerne benyttet seg av denne påmeldingsmåten.

FORMIDLING

Plakat og annonsering
Man valgte denne gangen å ikke produsere en egen plakat. Annonsering slo inn via arrangørgruppens nettsider og
publikasjoner allerede fra januar av. Ut over dette ble ikke arrangementet markedsført gjennom annonser i aviser
eller blader. Men flere av arrangørene løftet frem tematikken i egne publikasjoner, både i for- og etterkant av dagene i
København.

Utstillinger
På kveldstid ble to andre kunstprosjekter åpnet for publikum:
ROSA’S LETTER - et verk av Pia Rønicke. Videovisning på storskjerm i auditoriet. Varighet: ca 45 min, i loop.
DEN LILLE PASIENT: en billedutstilling i P3, i samarbeid med Museet på Psykiatrisk Hospital og Johannes Nielsen, Risskov/Århus. Harald Nymark har tegnet en samling plakater som skildrer “Den lille pasient” i forhold til leger, sykepleiere,
apotekere, kommunekontorer mv.

DELTAKERE

Aasen, Beate Andersen Butikksjef Vivikes +47 99270451
aase.andersen@hjemme.no
Aaserud, Geir Førskolelærer Sogn Barnehage SIO +47
92242810 aageir@online.no
Abrahamsen, Randi psykolog / teamleder Stiftelsen Bergensklinikkene +47 91583348 Raab@bergensklinikkene.
no
Albertsen, Karen Vig Fondssekretær Fondet for dasknorsk samarbeid karen@schaeffergaarden.dk
Andersen, Aase Pensjonert Høgskolelærer +47 99270451
aase.andersen@hlemme.no
Andersson, Anne Fagkonsulent Oslo Kommune +47
90176412 anne.andersson@rme.oslo.kommune.no
Arneberg, Per seniorkonsulent Utdanningsakademiet
+47 42624135 per.arneberg@utdanningsforbundet.no
Auestad, Sonja Ruskonsulent Ytrebygda sosialtjeneste
+47 90992780 hilde.tveit@hotmail.com
Aunaas, Kirsten Seniorrådgiver NSF +47 91375737
kirsten.aunaas@sykepleierforbundet.no
Bareksten, Berit Sosiolog/spesialkonsulent Stiftelsen
Bergensklinikkene +47 48887000 biba@bergensklinikkene.no
Birknes, Ingunn H. ruskonsulent Sentrum sosialkontor
+47 97984718 Ingunnhenny.Birknes@bergen.kommune.
no
Bjelkarøy, Turi Avdelingsleder Stiftelsen Bergensklinikkene +47 92261366 gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no
Bogh, Mikkel Rektor Det Kgl. Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler +4541271240 mikkel.bogh@kunstakademiet.dk
Bostad, Inga Viserektor Universitetet i Oslo +47 93085191
inga.bostad@admin.uio.no
Diderichsen, Jørgen Lege +47 41274886 jorgen.diderich@gmail.com
Dønåsen, Mette Fagsjef Norsk Sykepleierforbund mette.
donasen@sykepleierforbundet.no

DELTAKERE

Eidhammer, Tove Karina lektor Rosenhof voksenopplæringssenter for flyktninger +47 90532250 tovekarina@
hotmail.com

fosse@svenskakyrkan.se
Haarder, Bertel Undervisningsminister Undervisningsministeriet Bertel.Haarder@uvm.dk
Hansen, Elin Britt S. Førskolelærer Utdanningsforbundet
Nord-Trøndelag +47 90993064 nordtrondelag@udf.no
Hartling, Ole Adm. overlæge Vejle Sygehus
Hatlehol, Birgit Frelance +47 45255962 bhatle@online.no
Herrem, Marit rektor Steindal skole +47 95263813 marit@
herrem.no
Hesselberg, Helle Styrer Toppenhaug barnehage +47
98041111 helle.hesselberg@baerum.kommune.no
Hope, Ole Forsker Norges Handelshøyskole +47
90192221 o.hope@nhh.no
Iden, Jessica sosialkurator Sentrum sosialkontor +47
41763873 Jessica.Iden@bergen.kommune.no
Irgens, Gerd Helene Avdelingssjef Stiftelsen Bergensklinikkene +47 47015890 gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no
Iversen, Trond Lærer Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag +47 97569478 nordtrondelag@udf.no
Jensen, Henrik lektor Roskilde Universitet +45 28180588
henj@ruc.dk
Jensen, Ruth universitetslektor Universitetet i Oslo +47
45411604 ruth.jensen@ils.uio.no
Jørgensen, Find Pedagogisk leder Vinterbro Barnehage
+47 64974290 cecilie.kolstad@as.kommune.no
Kessing, Svend Vedel Overlæge dr.med. Glaukom
klinikken Rigshospitalet +45 40339130 svend.kessing@
dadlnet.dk
Kjerstad, Laila Spesialpedagog Fannefjord vgs/Sagbakken skole +47 47318108 laila.kjerstad@mrfylke.noKlyve,
Arne Undervisningssjef Stiftelsen Bergensklinikkene +47
55908600
Klyve, Arne, arne.klyve@bergensklinikkene.no
Knoff, Randi Vartdal spesialkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene +47 99150518 randi.vartdal.knoff@bergenclinics.no
Korsgaard, Ove Professor DPU, Århus Universitet +45
30312616 ove@dpu.dk

Elsafadi, Marco Høvding New Page +47 99006666
marco@newpage.no

Kranmo, Astrid Lill leder Nesodden kommune +47
98585958

Erdvik, Turid Wiig Pensjonist/frilansformidler +47
98619190 twerdvik@online.no

astrid.lill.kranmo@nesodden.kommune.no

Ervik, Randi Høgskolelektor Diakonhjemmet høgskolesenter +47 92459412 ervik@diakonhjemmet.no
Falch, Heidi operasjonssykepleier Rikshospitalet +47
98045799 hei.fal@hotmail.com
Folkedahl, Even sosialkurator Sentrum sosialkontor +47
90087556 Even.Folkedahl@bergen.kommune.no
Fosse, Ove Prest Svenska Kyrkan +46705912562 ove.

Kristoffersen, Astrid sosialsekretær Sentrum sosialkontor
+47 99237642 Astrid.Kristoffersen@bergen.kommune.no
la Cour, Kari de Seniorrådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet +47 46615126 kari.de.la.cour@bufdir.no
Lilia, Margareta Lektor Holtet videregående skole +47
91721468 margali@frisurf.no
Lossius, Kari Klinikksjef Stiftelsen Bergensklinikkene +47
91558845 kari.lossus@bergensklinikkene.no

Matland, Katrine seniorkonsulent Stiftelsen Bergensklinikkene +47 97096585 katrine.matland@bergenclinics.no

Steenbuch, Inger Elisabeth Journalist Aftenposten +47
92288245 bethen.steenbuch@aftenposten.no

McGhie, Marit Ruud universitetslektor Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Univ. i Oslo +47 41 31 43 93
m.r.mcghie@iln.uio.no

Stenseth, Turid Rektor Åsveien skole +47 91760192 turid.
stenseth@broadpark.no

Melbøe, Merete Dyvik sosialkurator Sentrum sosialkontor
+47 91356432 MereteE.Melboe@bergen.kommune.no

Storesund, Øyvind Seniorkonsulent NTL +47 90083113
oyvind.storesund@statped.no

Metliaas, Ingrid lærer Verdal videregående skole +47
95762638 ingrid.metliaas@ntfk.no

Strømme, Sidsel Grøtting Klinisk pedagog Fannefjord
vgs/Sagbakken skole +47 95905688 sidsel.grotting.
stromme@mrfylke.no

Meyer, Lone speciallege Helsingør Kommune
+4533315995 lme25@helsingor.dk

Støle, Hilde Lærer Asker kommune, Borgen ungdomsskole +47 99713519 hilde.stole@epost.no

Midtbø, Ragnhild Avdelingssjef Utdanningsforbundet per.
arneberg@utdanningsforbundet.no

Sælen, Marianne sosialkurator Sentrum sosialkontor +47
20204336 Marianne.Saelen@bergen.kommune.no

Murel, Camilla cand.ed./ rådgiver Klostergården +47
97187034 klostergaarden@online.no

Søvik, Jane S sosialkurator Sentrum sosialkontor +47
95744917 Jane.Sovik@bergen.kommune.no

Nash, Cecilia Zwick Skuespiller +4525694140 zwicnash@
gmail.com

Taguchi, Hillevi Lenz Docent/Lektor i Pedagogik Stockholms Universitet +46707540183 hillevi.lenz-taguchi@
ped.su.se

Nielsen, Ingrid Førsteamanuensis Universitetet i Bergen
+47 48 24 52 10 ingrid.nielsen@lle.uib.no
Olsen, Svein Roald spesialrådgiver Norsk Sykepleierforbund +47 48225603 svein.roald.olsen@sykepleierforbundet.no
Olsen, Ursula Andkjær Forfatter +45 60828579 hej@
surfurs.dk
Pedersen, Erling Direktør Stiftelsen Bergensklinikkene
Pedersen, Turid Avdelinsleder Stiftelsen Bergensklinikkene
+47 99270138 turid.pedersen@bergensklinikkene.no
Petersson, Birgit lektor, speciallege København universitet
+4533 (21) 50 74 B.Petersson@pubhealth.ku.dk
Qvortrup, Lars Dekan DPU, Aarhus Universitet +45 (2784)
4005 lq@dpu.dk
Radlgruber, Ulrikke Spesialpedagog Fannefjord vgs/Sagbakken skole +47 93246323 ulrikke.radlgruber@mrfylke.
no
Randen, Aksel Bostad Elev inga.bostad@admin.uio.no
Rimbereid, Øyvind Forfatter rimber@online.no
Roth, Mette Fimreite Studiesjef Luftforsvarets Befalsskole
Kjevik +47 99092778 mroth@online.no
Ruud, Ingrid H. Psyk.sykepleier Akershus Universitetessykehus +47 97431588 ingrid.hedvig.ruud@ahus.no
Rösing, Lilian Munk Lektor Københavns Universitet
+4551274109 roesing@hum.ku.dk

Seim, Marit E. konsulent Stiftelsen Bergensklinikkene +47
97767474 mtes@bergensklinikkene.no
Siegumfeldt, Søren Musiker A Love Supreme
+4526366017 sse@comxnet.dk
Solli, Arne Redaktør Utdanningsforbundet +47 91 37 26 99
arne.solli@utdanningsakademiet.no

Thoresen, Ingeborg Tveter førstelektor Høgskolen i Vestfold +47 91325049 itt@hive.no
Tveit, Hilde Sosialkurator Ytrebygda sosialtjeneste +47
90992780 hilde.tveit@hotmail.com
Vaagland, Per Ivar Gen.sekr Fondet for dansk-norsk
samarbeid +47 40005130 fondet@dansk-norsk.no
Valderhaug, Vivi R. Lærer Bærum kommune (skole) +47
92664481 vivi.valderhaug@baerum.kommune.no
Valle, Marthe
Venstad, Tone S. Lærer Bærum kommune (skole) +47
45299684 tone.venstad@baerum.kommune.no
Vesterdal, Monica R. Lærer Utdanningsforbundet NordTrøndelag +47 99788160 nordtrondelag@udf.no
Wiig, Toril Barnehagestyrer Nadderudskogen barnehage
+47 472 878 97 toril.wiig@baerum.kommune.no
Wilhelmsen, Sverre Chr. Prosjektkoordinator Wilhelmsen
Kulturformidling +47 97181079 wilhelmsen@tvil.no
Willoch, Cecilie Ambassaderåd Den norske ambassade i
København +45 (25) 37 04 24 cw@mfa.no
Winsnes, Birgit lektor Oslo katedralskole +47 47254152
bwinsnes@online.no
Winterhus, Anne Elise Assisterende rektor Sandnes
videregående skole +47 97585735 anne_elise_winterhus@hotmail.com
Zibrandtsen, Marianne Formand Fondet for dansk-norsk
samarbeid +45 40540010 MZ@aurehoej.dk
Østrem, Unni Psykolog Stiftelsen Bergensklinikkene +47
48067346 unni.ostrem@bergenclinics.no

DELTAKERE

Sandgren, Egil Spesialkonsulent FOU, Rogaland A-senter
+47 90149094 egil.sandgren@ras.rl.no

Takle, Kjersti Spesialrådgiver/barnevernped. Stiftelsen
Bergensklinikkene +47 99 00 32 58 ktta@bergensklinikkene.no

DELTAKERE

Ursula Andkjær Olsen

TILBAKEMELDINGER

TILBAKEMELDINGER

Fra oppsummeringsmøte i den norske arrangørgruppen, Lysebu 14. august 2009:
- Dette er den beste Tvilskonferansen vi har hatt. Tverrfagligheten var reell, til forskjell fra den isolasjon mange kan føle
i sine profesjoner og fagmiljøer. Konferansen fungerte både sosialt og faglig. Romdelingen var fin, her ble det også
rom for tvil! Deltakerne er vår viktigste ressurs, og denne gangen ble det også tilstrekkelig ”luft” i programmet, og
dermed tid til mingling. I planlegging og gjennomføring hadde koordinator tett kontakt med Schæffergårdens tekniske sjef, noe som gav en betryggende kontakt og fin flyt.
Vi fikk mange nordmenn til Danmark denne helgen, og de ble også møtt med et bredt utvalg av danske foredragsholdere. Men også denne gangen slet vi med å få de danske miljøer til å bidra til rekrutteringen. 			
FONDET FOR DANSK-NORSK SAMARBEID

- For fagmiljøene i Stiftelsen Bergensklinikkene deltok i år med ti konferansedeltakere, samt én innleder (Lossius) og
to i programkomiteen (Klyve og Bareksten), var årets tvilsdager svært utbytterike. I tillegg til egne ansatte deltok også
en gruppe med sju fagpersoner fra Sentrum sosialkontor/Bergen kommune som Kompetansesenter Rus, region Vest
Bergen har mye samarbeid med. Disse melder også tilbake om faglig inspirerende og viktige dager for egen arbeidshverdag. Det var også viktig at arrangementet løftet frem brukerstemmen.
Den flerfaglige ”på tværs”-tenkningen som synliggjøres, diskuteres og leves ut under Tvilsdagene, viser til fulle hvor
sammensatte våre arbeidsoppgaver og hverdager er. Rusfeltet er tett knyttet opp til et større helsefaglig bilde, der
også pedagogikken har en naturlig plass. Hvilke tekster og fagtradisjoner vi forholder oss til faglig, danner også grunnlaget for våre jobbutførelser – og har i siste instans betydning for dem vi arbeider i forhold til, det være seg pasienter/
klienter, lærere, elever eller andre ”grupper”/instanser i samfunnet. Under TVIVL09 ble det dannet og videreutviklet
nettverk som får betydning for tenkning og praksis.
						

STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE

- Utdanningsforbundet er meget godt fornøyd med arrangementet. Oppdelingen i en foredragssal og et debattorg
var meget vellykket. Tverrfagligheten var godt representert og samtalene fortsatte langt ut over de formelle rammene.
At det var såpass mye luft i programmet var meget bra, det ga rom for de uformelle samtalene, for spontaniteten og
det impulsive. Videre meget positivt at alle var med på alt, dette fungerer mer samlende enn ved parallellsesjoner. Det
tverrfaglige perspektivet ble betydelig styrket ved denne organiseringen.
UTDANNINGSFORBUNDET

- Dette har vært mer enn en konferanse – også et sted for dannelse og læring. TVIVL2009 var en flott arena, både
faglig og personlig. Et velorganisert opplegg, med meningsfylt tverrfaglighet. Konseptutviklingen i forkant har vært
veldig viktig for sluttresultatet, og arbeidet i arrangørgruppen viste både smidighet og tålmodighet i denne prosessen, som bar preg av stor jevnbyrdighet i et stimulerende arbeidsfellesskap. 				
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

- En vellykket konference. Stemningen var fin, diskussionslysten meget tilfredsstillende, det faglige niveau tilstrækkelig højt og underholdningsværdien ligeså. Så mere kunne vi da næsten ikke forlange.
KGL. DANSKE KUNSTAKEDEMIER, BILLEDKUNSTSKOLERNE

ØKONOMI

Kursavgiften for TVIVL2009-AUTORITET var kr. 2.500,-. Dette inkluderte måltidene på Schæffergården fra lunsj fredag
til lunsj søndag. For overnatting i dobbeltrom var prisen kr. 4.500,- og for enkeltrom kr. 5.200,-.
Økonomisk sett kom man i mål med dette store fellesløftet, som også er et spleiselag for alle de involverte miljøer.
Arrangørenes bidrag er både humankapital, rene bevilgninger i kroner og øre eller kombinasjoner av dette. Nytt dette
året var at en av bidragsyterne i stedet for en rammebevilging på forhånd, heller garanterte for en tilsvarende sum til
dekning av et evt. underskudd. Og denne garantien ble det benyttet ca 60% av.

Regnskapsoppstilling
Tall i NOK

ØKONOMI

UTGIFTER
Oppholdskostnader deltakere, forelesere og arrangører 		

390.535

Foreleserhonorarer 		

36.324

Reiser forelesere 		

16.158

Arrangementsutgifter 		

11.006

Prosjektledelse, forberedende arbeid og møter		

126.654

Trykksaker og info 		

37.973

SUM:		

618.650

INNTEKTER
Arrangørbidrag
Fondet for dansk-norsk samarbeid, Utdanningsforbundet,
Norsk Sykepleierforbund, Kgl Norsk Ambassade

260.000

Bergen kommune

20.000

Bergens Riksmålsforening

10.000

Samlete bidrag:		

290.000

Deltakerbetaling		

279.900

SUM: 		

569.900

RESULTAT 		

48750

Underskuddsdekning Stiftelsen Bergensklinikkene 		

48.750

SLUTTRESULTAT:		

0

BASISOPPLYSNINGER

Bertel Haarder

BASISOPPLYSNINGER

BASISOPPLYSNINGER – KREDITERING
Arrangement:

TVIVL2009 - AUTORITET, et 3-dagers, tverrfaglig forløp

Tidspunkt:

Fredag 24. - søndag 26. april 2009

Arena:

Schæffergården, København

Arrangørgruppe:

Fondet for dansk-norsk Samarbeid, hovedarrangør
Per Ivar Vaagland , Karen Vig Albertsen
Stiftelsen Bergensklinikkene.
Berit Bareksten, Arne Klyve
Utdanningsforbundet
Per Arneberg, Arne Solli
Norsk Sykepleierforbund
Svein Roald Olsen
Kgl norsk ambassade, København
Cecilie Willoch
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)
Lars Qvortrup
Det Kgl danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne
Københavns Universitet
Lillian Munk Rösing

Idéhaver:

Mikkel Bogh

Tvilskonseptet, prosjektledelse:

Wilhelmsen Kulturformidling,
Sverre Chr. Wilhelmsen

Grafisk design:

Åse Huus

Fotograf:

Oddleiv Apneseth (brosjyre,), Per Ivar Vaagland (rapport, der ikke annet er opplyst)

Web:

Agathon Data / Per Ivar Vaagland

Teknikk

Harrie Knap

Deltakeravgift:

kr. 2.500,- eks overnatting.

Format:

100 deltakere. Totalbudsjett kr. 618.650,- (Balanse)

TVIVL2009 ble avviklet med støtte fra Bergen kommune - seksjon for kunst og kultur og Bergens Riksmålsforening.

BASISOPPLYSNINGER

Mikkel Bogh

Tvivl 2009
autoritet
k ø b e n h av n 2 4 . – 2 6 . a p r i l
w w w. t v i l . n o

