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TVIL 2008 
ADGANG TIL RIKET 

Wergelands tro og vår tvil 
OSLO 15.–17. MAI 

 

 
Foto: Oddleiv Apneseth 

 

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT ARRANGEMENT 
 
 
Innledning 
  
”Hva skal vi med dikterjubileene?” ble det spurt i pressen denne våren. Under Tvilsdagene 2008 var 
det Henrik Wergeland (født 1808) som stod sentralt. I året hvor vi spesielt markerer det kulturelle 
mangfold i Norge, ønsket vi også feire 200-årsjubileet for denne dikteren og samfunnsaktøren, og 
programmet i mai forsøkte å besvare og imøtegå tvilen på hans aktualitet. Wergelands sterke og 
optimistiske tro på mennesket og dets muligheter ble under disse dagene konfrontert av vår egen tids 
grunnleggende tvil.  
 
Henrik Wergelands kjernebudskap var dette: Ingen skal ekskluderes fra deltakelse i nasjonens liv; vårt 
språk, kultur, skole og andre fellesverdier. Han utfordret både statsapparatet og samfunnets 
oppfatninger av "innenfor og utenfor", og var en skarp skildrer av sosial nød og maktovergrep. Han 
talte blant annet jødenes sak, og overskriften Adgang til riket er hentet fra hans engasjerte arbeid for 
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ikke å stenge landegrensene for dem. Men i tillegg løftet han frem mange andre grupper som var 
utsatt for utestenging, voldshandlinger og sosial urettferdighet, og var i bred skala engasjert i 
opplysning, folkedannelse og at alle skulle ha tilgang til fellesverdier. Han var særlig opptatt av barn 
(Vi ere en Nation vi med!), arbeidernes tilgang til bøker og å åpne skriftspråket for alle.  
Men Wergeland hadde også en motsatt side, en dobbeltnatur, halvbroren Siful Sifadda. Siful var 
tvileren i Wergeland, og ham ble vi også kjent med på Lysebu.  
 
Dagene i mai 2008 hadde som mål å fokusere på ulike tolkninger av ”riket” – aspekter som 
arrangørkvartetten hver fra sitt ståsted ønsker å drøfte spesielt: Landet (nasjonalitet, språk, grenser, 
migrasjon), skolen (barn, utdanning, familie-hjem), boken (litteratur, kunst), velferd (rus, 
helsetjenester) og religion.  
 
Tvilsdagene 2008 kulminerte under den norske 17.-maifeiringen – i seg selv både en nasjonal rite og 
en manifestasjon av ”det nye Norge” – med en fullsatt Grotten som finalearena. 
 
 

Arrangørene 
En tverrfaglig arrangørkvartett og en bergensk kulturformidler stod bak  
TVIL2008 – ADGANG TIL RIKET:  
 

 
 
Arrangørgruppen og samarbeidspartnere samlet på Lysebu til planleggingsmøte, våren 2007: 
Fra venstre Tore Frost – filosof og tankeleverandør, Sverre Chr. Wilhelmsen – koordinator, Morten 
Jostad – skuespiller, dramaturgi, Per Ivar Vaagland – Fondet for dansk-norsk samarbeid, Arne Klyve – 
Stiftelsen Bergensklinikkene, Per Arneberg – Utdanningsforbundet, Monika Juul - Oslo Røde Kors, 
Randi Hammerstrøm – Oslo Røde Kors, Ingrid Hansson – Oslo Museum. 
Gisle Kavli – Telemark Røde Kors, og Aino Lundberg – Stiftelsen Bergensklinikkene, var ikke til stede 
da bildet ble tatt. 
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Fondet for dansk-norsk samarbeid 
Bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og 
Norge, med kultur og utdanning som kjerneområder. Fondet har bl.a. spesialisert seg på seminarer og 
konferanser, studieopphold, forskningsprosjekter og bokutgivelser. Fondets virksomhet er knyttet til 
Lysebu i Oslo og Schæffergården i København. Inntektene fra driften av disse to eiendommene 
benyttes til dette formålet.  
 
 
Stiftelsen Bergensklinikkene 
Regionalt og nasjonalt kompetansesener. 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. Stiftelsen deltok under Tvilsdagene i Bergen 2003, Tvivl i 
København i 2004 og 2006, Tvilsdagene i Hamar/Lillehammer 2005 og Zweifel 2007 – Anerkjennelse, 
Berlin. 
 
 
Oslo Røde Kors og Telemark Røde Kors 
Røde Kors er landets største frivillige, humanitære organisasjon. Sentralt i arbeidet står omsorg og 
beskyttelse for mennesker som ufrivillig er tvunget på vandring.  Millioner er drevet på flukt av krig og 
konflikt eller på grunn av katastrofer. Hvordan hjelper vi disse menneskene når de er i nød - og 
hvordan møter vi dem når de kommer til oss? 
 
 
Utdanningsforbundet 
Utdanningsforbundet er den største fagorganisasjonen i Norge for pedagogisk personale i 
utdanningssektoren. Forbundet arbeider for et solidarisk samfunn og for at barn, unge og voksne skal 
få et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Gjennom 
deltakelse i Tvilsdagene ønsket organisasjonen å inngå i tverrfaglige nettverk og være med på å 
drøfte samfunnsutviklingen generelt og kunnskapssamfunnet spesielt. 
 
 
Prosjektledelse: 
Wilhelmsen Kulturformidling 
Tvilsdagene 2002-2008 er utviklet og er blitt koordinert av Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen. Fra 
basen i menneskerettighetshuset Raftohuset 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 TVIL2008-Adgang til riket: 
  
Trond Bakkevig  
Prost i Vestre Aker prosti, Oslo. Doktorgrad med en avhandling om ordningsteologi og atomvåpen. 
Tidligere bl.a. generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Er kjent for et stort internasjonalt engasjement i 
områder som Sør-Afrika og Balkan, og har de siste 12 år i Jerusalem arbeidet med å tiltrettelegge for 
dialog og forståelse mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. 

Das Beckwerk 
I året 2001 ble den danske forfatter, dramatiker, performanceartist og musiker Claus Beck-Nielsen (f. 
1963) erklært død. Konsernet Das Beckwerk, som har hovedsete i København, forvalter og viderefører 
hans liv og verk. Mens kunstnerens personlige identitet altså er utslettet, møtte vi på Lysebu en 
representant for Das Beckwerk. 
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Inga Bostad  
filosof, førsteamanuensis, dr.philos og forfatter, siden 2006 viserektor ved Universitetet i Oslo. 
Magistergraden i filosofi med avhandling omkring Wittgenstein: Om språk, kunnskap og tvil. 
Doktorgrad 2004: Tvil eller tro? En rekonstruksjon av filosofisk skeptisisme. Leder av utvalget for ny 
formålsformulering for skole og barnehage. Aktuell med bøkene Dialog og danning, Det filosofiske 
grunnlaget for læring og Søk. 

Kristin Clemet  
Stortingsrepresentant 1989-1993, Arbeids- og  
administrasjonsminister 1989-90 og Utdannings- og forskningsminister  
2001-2005. Viseadm. dir. i NHO 1998 - 2001. Fra 2006 daglig leder i Civita - en liberal tankesmie. 

Inge Eidsvåg  
Forfatter, lektor ved Nansenskolen, Lillehammer, og bl.a. sentral i skolens dialogprosjekt knyttet til 
Balkan. Er som Wergeland opptatt av folkeopplysning, aktuell med boken Stille stemmer – indre bilder. 
Om lesningens velsignelser, farer og fryd. 

Bjørn Hjertnes  
Utdannet vernepleier, med mangeårig fartstid fra rusfeltet, bl.a. gjennom Oppsøkende tjenester i 
Rusmiddeletaten, som poliklinisk behandler ved Bymisjonseide A-Senteret og nå institusjonen H7. 
Aktiv i debatten rundt rus og ikke-vestlige migranter. 

Michael Hviid Jacobsen  
Lektor ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Arbeider med 
poetisk inspirert kreativ sosiologi, med vekt på den betydning og rolle kunst kan ha for 
samfunnsutvikling/-planlegging og innen ulike fag. 

Stein Husebø  
Overlege, leder av det internasjonale Verdighetsenteret – Omsorg for gamle, ved Bergen Røde Kors 
Sykehjem. Gjesteprofessor, Universitetet i Wien. 

Morten Jostad  
Skuespiller, dramatiker og litteraturformidler. Sentral i utviklingen av tvilsdagenes særegne dramaturgi. 
På Lysebu møtte vi ham bl.a. i forestillingen I Barne-kammerset, sammen med datteren Maria (10) og 
Ingrid Jostad (musikk).  

Bente Kahan  
Norsk-jødisk utøvende artist som formidler jødisk kultur og historie gjennom musikk og teater til et 
bredt publikum i inn- og utland. Siden 2005 har hun også engasjert seg i gjenoppbyggingen av Den 
Hvite Stork Synagogen i Wroclaw, Polen hvor hun har etablert stiftelsen "Fundacja Bente Kahan". 

Sunil Loona  
Cand.psycol, rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, med språk og 
begrepsutvikling, lese og skriveopplæring, arbeid med post-traumatiserte barn og rasisme/antirasisme 
som spesialområder. Også innleder på det åpne møtet i Utdanningsforbundet onsdag 14. mai. 

Aino Lundberg  
Spesialrådgiver i Stiftelsen Bergensklinikkenes Oslokontor. Har jobbet i kvinnetiltakene KROKUS 
(Rusmiddeletaten) og vært leder ved A-Senteret. Samfunnsvitenskapelig bakgrunn: kriminologi, 
medier/kommunikasjon, antropologi og rusbehandling.   

Sosan Asgari Mollestad  
Barnevernspedagog, med lang arbeidserfaring med og for flyktninger i Norge. Prosjektkoordinator i 
Flyktningehjelpen. Bruker i sitt formidlingsarbeid sin egen bakgrunn fra Iran i monologen "En flyktnings 
historie", som hun også fremførte under konferansen på Lysebu. 

Cecilia Zwick Nash  
Dansk skuespiller, siden 1994 knyttet til det Det Kongelige Teater, København. Også filmaktuell bl.a. i 
Vikaren. Har det siste året også spilt i Norge med Livet bliver ikke genudsendt - en forestilling med 
tekster av sin far, diktermaleren Jørgen Nash. 

Trygve G. Nordby  
Generalsekretær i Norges Røde Kors.  Tidligere generalsekretær i Flyktningerådet 1990-97, rådmann i 
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Oppegård kommune og flyktningpolitisk rådgiver i OSSEs sendelag til Kroatia. Til Røde Kors fra 
stillingen som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Ljubisa Rajic  
Professor i nordiske studier, skribent, tidligere avisredaktør, aktiv i samfunnsdebattene i Serbia og en 
brobygger på Balkan som leder av et blomstrende nordisk institutt i Beograd. Opptatt av at det finnes 
et annet Serbia enn Milosevicvarianten. Vinner av Fritt Ords Honnør 2007. 

Erik S. Reinert  
Siviliøkonom og sosialøkonom, forfatter av boken How rich Countries got rich... and why poor 
Countries stay poor. Professor ved Tallinn University of Tecnology og tilknyttet flere prosjektområder 
innen næringspolitikk og økonomisk utvikling. 

Tom Remlov  
Administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidligere bl.a. teatersjef ved Den Nationale 
Scene og direktør i Norsk Film AS. Styreleder for OCA - Office for Contemporary Art Norway og for 
Filmfondet FUZZ AS. 

Jon-Håkon Schultz  
Forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, med doktorgrad om innvandrerungdoms bruk av 
alkohol og narkotika, og nylig utgitt boken” Ungdom og rus” - om innvandrerungdoms møte med 
norske rusvaner. Stikkord for forskningen er rusbruk, marginaliseringsprosesser, kriser og traumer. 

Siful Sifadda  
Norsk dramatiker og satiriker. Debuterte i 1827 med farsen Ah. Skrev i alt 17 farser og en rekke 
polemiske artikler. Identifisert som Henrik Wergelands ”halvbroder”. Lite lest i våre dager. 

Geir Uthaug  
Forfatter og oversetter. Har gjendiktet en rekke verk fra engelsk litteratur, som Lord Byrons Don Juan 
og Keats' Endymion, og skrevet et omtalt verk om William Blake, Den kosmiske smie. I jubileumsåret 
kom Et verdensdyp av frihet - et verk om den visjonære, den religiøse og den frihetselskende Henrik. 

Kari Veiteberg 
Bymisjonsprest i Tøyenkirken i Oslo, utdannet innen teologi og teatervitenskap, med doktorgrad om 
iscenesettekse av liturgien: Kunsten å fremføre gudstjenester. Har tidligere bl.a. undervist ved Det 
teologiske fakultet (UiO) og vært prest i Trondheim.  

Under 17.mai-arrangementet i Grotten medvirket: 

Ellen Sejersted Bødtker  
Harpist, som utfordrer instrumentets klangaspekter gjennom lekenhet og fri improvisasjon, kjent for å 
ha et varmt hjerte for samtidsmusikken. Under programmet i Grotten improviserte hun i direkte dialog 
med den danske skuespiller Cecilia Zwick-Nash.  

Liv Dommersnes 
Skuespiller, debuterte på Nationaltheatret allerede under den 2. Verdenskrig, og har siden vært med 
på å prege norsk teater. Fremførte dikt av Wergeland i Grotten. Hennes utgivelse av hans dikt på CD 
inngikk også i Tvilsdagenes program, og ble presentert på Lysebu.   

Rannveig Getz  
Interiørarkitekt, som sammen med sin mann Arne Nordheim bebor denne Statens kunstnerbolig. Gav 
en innledning, hvor hun viste hvordan Wergelands nærvær bokstavlig talt "sitter" i veggene ennå. 

Einar Solbu 
Prosjektleder for Wergeland 2008. Holdt ale for dagen (se egen oppslag, side 11-12). 

Siri Torjesen  
Norsk sanger, fremførte bl.a. Den første sommerfugl i Arne Nordheims versjon. 
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Arenaer 
 

 
UTDANNINGSFORBUNDET, Hausmannsgate 17 

 
Som en del av Utdanningsakademiets tilbud, ble det onsdag 14. mai arrangert et åpent møte med tittel 
Barnehage -skole - samfunn: En ny språklig underklasse på vei? Om tale- og skriftspråklig tilegnelse 
hos elever fra språklige minoriteter. Dette var en av flere måter Tvilsdagene nådde frem til lærere og 
barnehagepedagoger i Utdanningsforbundet.   

 
 
OSLO MUSEUM 

I jubileumsåret 2008 har Oslo Museum, avdeling Bymuseet huset en utstilling og formidlingsopplegg 
om Henrik Wergeland. I den byhistoriske avdelingen ble det laget en rekke tablåer med tema knyttet til 
hans diktning og samfunnsinnsats. Utstillingen ble også lagt inn som en del av det åpne 
dagsprogrammet under Tvilsdagene 2008, med omvisning og samtale torsdag og fredag i 
arrangementsuken..  

 

 
Grevens kammer. Foto:Rune Aakvik/Oslo Museum  

 

En annen del av samarbeidet med Oslo Museum ble vist i Interkulturelt Museum (IKM), som har særlig 

fokus på å fremme forståelse og respekt for kulturelt mangfold.  I programmet her inngikk en utstilling 

om religiøse minoriteter i Norge, med rekonstruksjoner av hellige rom – fra en katolsk kirke, en 

ortodoks synagoge og en pakistansk moské, til et tamilsk hindutempel, et vietnamesisk 

buddhisttempel, og en sikh gurdwara. 

 
LYSEBU - Norsk base for Fondet for dansk-norsk samarbeid. 

Inne i skogen, oppe i lyset - ligger Lysebu, skilt fra verden og samtidig midt i Oslo, 30 min. med trikken 

fra Nationaltheatret. Lysebu er et idealtypisk uttrykk for den norske hovedstadens spesielle urbanitet: 

tilgangen til urørt natur. Lysebu er da også et ektefødt barn av nasjonsbyggingen til ”Lysakerkretsen” 
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ved det forrige hundreårsskiftet, tegnet av Magnus Poulsson etter inspirasjon av Erik Werenskiolds 

illustrasjoner, som kongsgarden i eventyret. Også slik sett var Lysebu et godt sted når vi drøftet 

utfordringer som selve portalfiguren til “det norske” tok opp.   

 

 
Foto: Fondet for dansk-norsk samarbeid              
 

GROTTEN 

  
  
 

TVIL 2008 – ADGANG TIL GROTTEN 17. mai 2008 
 

Lørdag formiddag:  her fant dagenes finale sted, se eget oppslag med talen til Einar Solbu, leder for 
Wergeland2008-jubiléet. 
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Program 
Programmet under disse dagene ble gjennomført etter planen, med følgende innslag:   
 
ONSDAG 14. MAI: ET FORANSKUTT LYN (Salig Henriks tjuvstart)  
Kl 15.00: 
I) "Hurra for Henrik Wergeland!"  
Omvisning i Bymuseets utstilling på Frogner. Fokus: pedagogikk og formidling.  
II) "Våre hellige Rom";  Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5. 
Seks minoritetsreligioner slik de praktiseres i Norge i dag. Omvisning.  
Samtale om tro.  
   
18.00: Gid jeg da snart maa blive stor! 
Barnehage -skole - samfunn: En ny språklig underklasse på vei? 
Tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter 
 Åpent møte i Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17. 

 
Sunil Loona holdt innlednings- 
foredraget under det åpne  
møtet i Utdanningsforbundet. 
Foto: Arne Solli / Første Steg. 

 
TORSDAG 15. MAI: ADGANG TIL RIKET 
  
09.00-09.50: Registrering, Lysebu 
  
11.30 - 16.00: For publikum som ikke fulgte konferansen: Hurra for Henrik Wergeland!  
Bymuseets utstilling på Frogner. Dialog om Wergelands betydning for barn. Publikum kunne fritt følge 
skoleklasser i utstillingen.  
 
"Våre Hellige Rom" Interkulturelt Museums utstilling på Grønland. Et møte med seks 
minoritetsreligioner i dagens Norge. Omvisning.  
 
10.00-17.30: Konferanse, Lysebu. Program i Kavalérsalen 
  
10.00. Morten og Maria Jostad: Hvor ofte skal Gud takkes?  
En far lærer sin datter om Wergeland. 
  
10.30. Erik Reinert: How rich Countries got rich.... and why poor Countries stay poor. Om tvilen på vår 
egen og vårt systems fortreffelighet.  
Etterfølgende kommentarer / spørsmål  v/ Kristin Clemet. 
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Erik S. Reinert.  
Foto: Arne Solli / Første Steg 

 
11.30. Geir Uthaug: Et verdensdyp av frihet. En Wergelandintroduksjon. 
  
12.30. Sandhedens Armée. Cecilia Zwick-Nash og Morten Jostad tolket Wergeland på to speåk.  
13.00. Lunsj 
  
15.00. Stein Husebø: En verdig alderdom? 
  
15.45. Ljubisa Rajic, Inge Eidsvåg og Trond Bakkevig – i samtale med Tom Remlov, helt til venstre 
(foto: Arne Solli / Første Steg): 
 

 
 
Dialogens muligheter og begrensninger. Hvordan kan dialogen brukes som redskap for å skape 
forsoning og fred? Erfaringer og refleksjoner. 
  
17.00: Arbeid med Poesiboken  
  
18.30. Middag 
  
20.30. Vandreprogram, med Wergeland som reisefølge.   
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FREDAG 16. MAI: ADGANG TIL RIKET 
  
For publikum som ikke fulgte konferansen: 
1."Hurra for Henrik Wergeland!" (som torsdag) 
2."Våre Hellige Rom" Interkulturelt Museums utstilling på Grønland. (som torsdag) 
  
09.00-18.30: Konferanse, Lysebu 
09.00. Kavalérsalen. Das Beckwerk: Claus Beck-Nielsen Memorial Morning. En iscenesatt “Lesung”, 
med musikk. 
10.15.-11.45: Parallellprogram, Panel 1 og 2. 
 

Panel 1, Sjælland: Om identitet,nasjonalitet og migrasjon. 
Koordinert av Oslo / Telemark Røde Kors. 
Innlegg: Trygve G. Nordby og Sosan Asgari Mollestad.  
Med i panelet: Ljubisa Rajic, Das Beckwerk og Rolf A. Vestvik. 
Ordstyrer: Gisle Kavli.  
 

Panel 2, Jylland: Om dannelse, utdanning, barn og språk.  
Koordinert av Utdanningsforbundet.  

 
Inga Bostad. 
Foto: Arne Solli / Første Steg 

 
Inga Bostad: Tvilen som døråpner - den søkende skeptiker.  
Inge Eidsvåg: Om lesningens velsignelser, farer og fryd. 
Med i panelet: Sunil Loona. Ordstyrer: Per Arneberg.    
 
12.00. Kavalérsalen. 
Bente Kahan: HOME - Jewish Soul from Europe - 
Enkvinnesforestilling / konsert med europeisk-jødiske sanger og fortellinger, basert på kunstnerens 
egen stamtavle, fra 1200-tallets Spania og opp til vår tid. 
  
13.15. Lunsj 
  
15.00. Kavalérsalen. 
Michael Hviid Jacobsen: Den poetiske fantasi. 
  
15.45-17.15: Kavalérsalen 
Begrenset adgang til velferdsriket - rus som inklusjons- og eksklusjonsmarkør.  
Koordinert av Stiftelsen Bergensklinikkene.  
Innlegg: Jon-Håkon Schultz og Aino Lundberg.  
Med i panel: innlederne, Bjørn Hjertnes og Ane Hammerø. Ordstyrer: Arne Klyve. 
  
17.30: Kavalérsalen 
Hva ville Wergeland tvilt på i dag? Får Siful Sifadda siste ordet? 
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Geir Uthaug var blant deltakerne i den avsluttende samtalen om Wergelands relevans i dag. 
Foto: Arne Solli / Første Steg 

 
Om øvrighet, Mammon og mediemakt.  
Med Geir Uthaug og Kari Veiteberg, i samtale med Tom Remlov. 
  
18.15. Til en Gran. Wergeland i naturen. Med bl.a. Trond Bakkevig og Morten Jostad. 
19.00: Middag. 
 
  
LØRDAG 17. MAI 
  
07.00: Flaggheising før frokost, Lysebu 
08.30: Bussavgang 
09.00: Damstredet 1. Vandring til Henrik Wergelands grav, Vår Frelsers Gravlund. 
  
10.00: Barnetoget 
 
11.30: Grotten. Et sammensatt Wergeland- program 
  
13.30: Godt Aar for Norge! Henriks farvel i Wergelandsveien. 
 
  

Tale i Grotten, 17. mai 2008 
Av Einar Solbu 
 
Kjære Tvilere, kjære Rannveig, kjære Arne! 
 
17. mai i Norge. Vi hører dåmen av glade hurrarop, av optimistiske trommevirvler, av Sønner av Norge 
og Ja, vi elsker. Vi hører ekkoene av en kakofoni av taler om frihet, Eidsvoll, grunnlov og fred. 
Nasjonen feirer seg selv og sin historie - de kloke og fremtidsrettede menn som skapte konstitusjonen. 
Noen feirer de modige menn som gav oss friheten tilbake etter fem år med okkupasjon. Henrik 
Wergelands navn nevnes – oftere og sterkere i år enn ellers – han som trosset kongemakten og feiret 
grunnlovsdagen. Han gikk motstrøms, også når det kostet. 
Vi hører glede og harmoni! 
Men lytter vi riktig godt, hører vi fjernt der ute – eller kanskje fjernt der inne i oss selv, en motstemme, 
et slags kontrapunkt som ikke vil innrette seg etter forgrunnens harmoniske forløp. Noen spiller i en 
annen toneart, en annen taktart, og noen resiterer en litt annen tekst enn den med frihet og grunnlov 
og fred.  
Det skjer en kamp der ute. Den er ikke alltid like lett å oppfatte. Slett ikke i dag når gledestrommene 
spiller opp med alt de har av overdøvende kraft. Men heller ikke alle andre dager når likegyldighetens 
smektende rytmer dominerer de fleste frekvenser. Men skrur vi opp våre høreapparater, og lar 
antennene våre ta inn hele bredden av frekvenser, vil vi oppfatte at harmoniene og den faste 
marsjtakten blir brutt av utfordrende dissonanser og motrytmer.  
 
Det skjer en kamp der ute. Det skjer en kamp der inne, i en del – kanskje mange mennesker. En kamp 
om verdier, en kamp mellom tro og tvil, en kamp mellom det som er oppnådd og det som burde 
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oppnås. I dag, på 17. mai, kan vi høre gnyet av kampen mellom den uforbeholdne gleden og 
takknemligheten over å leve i et fritt og demokratisk land med en konstitusjon som sikrer alle 
mennesker grunnleggende rettigheter, og tvilen som prikker oss på ryggen og spør om de valgene vi 
gjør – som enkeltmennesker og samfunn – er like fremsynte og kloke som de valgene 
Eidsvollsmennene gjorde. Som spør om vi tar ansvar for den arven de gav oss i en av de mest 
radikale grunnlover som var skapt til da. Som spør om vi står på barrikadene for å sikre alle 
mennesker i et samfunn preget av migrasjon, globalisering og rask teknologisk utvikling de rettigheter 
som konstitusjonen sier at alle skal ha. 
 
Grunnlovens seks år eldre bror, som han kalte seg, Henrik Wergeland, var seg tydelig bevisst at han, 
som dikter, som menneske, som medmenneske, selv var en arena for kampen mellom glede over det 
grunnlaget som var lagt for et demokratisk Norge, og den urett han så omkring seg. Det store, det 
virkelig store ved Henrik Wergeland, det som gjør ham til et fullt, helt og troverdig menneske, er at han 
verdsetter dikotomiene, motsetningene, tvilen – ja kampen mellom motstridende krefter. Han gir dem 
plass i sitt sinn, i sin diktning og i sine handlinger.   
 
Tvil2008 har valgt å møtes i Grotten når 17. mai skal feires i Wergelands jubileumsår. I huset som 
Henrik og Amalie Sofie lot bygge, som de gledet seg stort over, men som de måtte ofre som et resultat 
av Henriks kamp mot urett mot de svake. I huset, som senere ble landets kunstnerbolig, og som i 
snart hundre år har vært en symbolsk arena nettopp for tvilen, uroen, undringen – for en menneskelig 
virksomhet som, uten reservasjoner og sikkerhetsnett, søker ny innsikt og nye måter å fortolke liv og 
samfunn på. Dere har valgt den beste av alle tenkelige lytterposter for å høre gnyet av kampen, ja 
komme den så vidt nær at klangen både av gledens trommer og tvilens kontrapunkt får mening.  
 
Vi hører så ofte – ikke minst nå i år – at Henrik Wergelands diktning, hans tekster, er så vanskelig 
tilgjengelige. Det samme har ofte vært sagt om Arne Nordheims musikk.  
 
Naturligvis er både Wergelands diktning og Nordheims musikk vanskelig tilgjengelig. Kunst er ikke 
tilgjengelig – ikke tilgjengelig i den forstand at vi kan forstå den og forklare den. For kunst er ingen 
fasit, og har ingen fasit. Kunst er ingen bekreftelse på det vi allerede vet. Kunsten åpner ikke store 
dører på vid vegg inn til praktfulle rom. Den tar oss ikke på hyggelige rundturer og bringer oss trygt 
tilbake til utgangspunktet. Kunsten leter, den er urolig, den antyder, den lager små, ofte ganske små 
og uklare tittehull – ofte inn til de rommene vi helst ikke vil åpne dørene til i det hele tatt – rom fylt av 
utfordringer. Rom fylt av tvil! Hvis vi våger å la kunsten berøre oss, og vi møter den med en beredskap 
av selvstendighet, av normer, av etisk refleksjon, så blir den nettopp en finger som prikker oss på 
ryggen – 17. mai så vel som alle andre dager i året! 
 
Den store skulptøren ble spurt om hvordan han kunne lage så uttrykksfulle figurer av store 
steinblokker. Det er enkelt, sa han. Det er bare å fjerne det som er unødvendig! Det var kanskje det 
Eidsvolls-mennene ville ha svart også, hvis de var blitt spurt om hvordan de kunne lage en så 
fremtidsrettet grunnlovstekst.  
Å skape er å ta bort det unødvendige. Å skape er å drives av uro, av lidenskap, av troen på at det 
finnes en kjerne der inne som jeg vil avdekke gjennom hardt, risikofylt arbeid. Å skape er, som 
Wergeland er et like utfordrende som vakkert eksempel på, å la kampen mellom gleden over det som 
allerede er skapt, av Gud og av mennesker, og det som venter på å bli skapt – det som må skapes for 
at vi ikke skal henfalle til egoisme og selvgodhet – til et liv og samfunn uten tvil – å skape er å la den 
kampen leve. 
 
Det til dels disharmonisk klingende kontrapunktet til hurraropene og gleden som preger 17. mai i 
Norge, vokser nettopp ut av erkjennelse av at det hele tiden blir produsert så mye unødvendig som må 
tas bort dersom vi skal komme inn til kjernene; til der uttrykket er, der verdiene er, der den 
menneskelige verdigheten i all sin motsetningsfullhet er. For alle dem – for alle oss! – som forsøker å 
gå i det 17.mai-toget som gjennom tvil, uro, undring – og hardt arbeid – vil streve og kjempe for å ta 
bort alt det unødvendige, er Henrik Wergeland – og mange skapende mennesker etter ham – store 
forbilder.  
17. mai i Norge er en arena der sterke krefter bør få kjempe om plassen. Så lenge den kampen – der 
tvilen står sentralt – holdes levende, skal vi kunne glede oss uhemmet på nasjonaldagen vår! 
Gratulerer med dagen! 
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Oppsummering 

 
For første gang var Oslo valgt som vertsby for tvilsarrangementene, som har vært avholdt årlig siden 
2002. 
Arrangørene denne gangen – Stiftelsen Bergensklinikkene, Utdanningsforbundet, Fondet for dansk- 
norsk samarbeid og Oslo / Telemark Røde Kors – har grunn til å være godt fornøyde med det program 
som ble presentert i hovedstaden disse maidagene. Det hele forløp knirkefritt, og oppfylte 
intensjonene i mange fold.  Et smidig samarbeid med bruken av Utdanningsakademiet på overtüren 
den 14. mai, med Oslo Museum ang. omvisninger i museet på Bygdøy og Grønland og et flott lagspill 
med Rannveig Getz omkring festprogrammet i Grotten den 17. mai bidro til å gjøre tiltaket tilgjengelig 
for enda flere.  
Interessen for tiltaket var stor gjennom hele lanserings- og planleggingsperioden, og de 10.000 trykte 
folderne nådde sammen med nettsiden www.tvil.no bredt ut. Dette betyr at Tvilsdagene som idé og 
den enkelte arrangør og partners medvirkning, har hatt en lang eksponeringstid, som gjør et 
engasjementet er blitt lagt merke til i opinionen og i en rekke miljøer, i stor grad uavhengig av faktisk 
deltakelse og påmelding under selve arrangementet. Likevel kunne man ha ønsket seg – og ville også 
hatt plass til – et enda større publikum under konferansedagene på Lysebu. Intensjonen var på utnytte 
Henriks tilknytning til 17. mai. Men nettopp dette hadde faktisk motsatt effekt: mange som ellers ville 
kunne tatt turen til Oslo valgte nå heller å feire med sin familie på hjemstedet. 
 
Stemningen var meget god og dynamikken stor under samtlige deler av arrangementet. Følgende 
respons fra en av deltakerne, Frode Birkeland, er dekkende for de tilbakemeldinger arrangørledelsen 
fikk i etterkant:  
”Takk for verdifulle dager og storarta opplegg. Spektret strakte seg innenfor det som jeg og mine er 
opptatt av: kultur, kirke og medmenneskelighet, i Wergelands ånd. Jeg opplevde gode relasjoner, 
inspirasjon, og nyttig lærdom. ” 
 
Arrangørene vil benytte anledningen til å takke Tvilsdagenes bidragsytere: 
Oslo Museum, Bergens Riksmålsforening, Aschehoug forlag og Bergen kommune,  
Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett. 
 
Veien videre:  
Tvilsarrangementene er et nettverk i utvikling, og representerer en stadig pågående prosess. Neste 
utgave i denne serien er arrangementet TVIVL2009 – Autoritet, i København 24.-26. april 2009 – se 
www.tvil.no 
 
Bergen, september 2008 
 
 
 
 
Sverre Chr. Wilhelmsen 
Prosjektkoordinator 
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