
Blir vi mer berørt
  av orkideen
som nærer seg av potteplante–
jorden på UNION CARBIDE CORPORATION sitt kontor?
 Blåsvart jord
med mange munner, merkelige ord
og opp fra blomstens frukt
stirrer et svært smalt øye.
   Skal planten snart vannes av Telenor?
For en fart
 vi får i Nasdaqs
  lett nedadgående korridorer,
fra dør til dør og over golfklubbmedlemskaps-
             indeksen.
 Hvilken retning dette tar,
trenger bare de som løper først
   å vite.
  Eller har vi alt
    passert
og springer inne i en grotte?

ØYVIND RIMBEREID
Utdrag av «TULIPAN. Mani»

Fra Herbarium (Gyldendal 2008)



AUTORITET ETTER 1968

40 år etter ungdomsopprøret blir 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 autoritets-
tilbakegang, 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, øko-
nomi 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 skal vi analysere og diskutere spørsmålet om autoritet innen en rekke 
områder hvor denne åpenlyst har fått en mer tvetydig status. Hva har skjedd med vårt 
forhold til posisjoner og personer som tidligere var den uimotsagte øvrigheten – legen, 
læreren, politimesteren, presten? Hva er autoritetens ansikt i dag? Er det karismatikeren 
som har overtatt? Hvilke effekter har svekkelsen av autoritetsrollen hatt for profesjonene? 
Har den enkelte større muligheter enn før? Her vil bli 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
mellom helsearbeider og pasient: I hvilken grad er «den hvite uniforms» autoritet svekket?
Pasientene stiller med aktive nettsøk, stor kunnskap om mulige diagnoser og sterk bevisst-
het om egne rettigheter i sitt møte med et helsevesen og behandlingsapparat som mer opp-
fattes som en leverandør av tjenester. Og hva med kunsten, finnes det autoritet på dette 
området? Hva er bakgrunnen for at «kanoner» av ulike typer har fått slik interesse?  

For å innsnevre og presisere emnet, vil vi skille mellom det autoritative, forstått som det 
som innehar overbevisningskraft, og det autoritære: Det som gjennomtvinger
overbevisninger med makt. TVIVL 2009 skal handle om det første.

København/Oslo/Bergen, februar 2009:

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Fondet for dansk-norsk samarbeid
Kgl Norsk Ambassade, København

Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Norsk Sykepleierforbund

Stiftelsen Bergensklinikkene
Utdanningsforbundet

Wilhelmsen Kulturformidling



PER ARNEBERG
Cand paed og seniorkonsulent i 
Utdanningsakademiet. Aktiv fagbokforfat-
ter, sist «Fag og danning: mellom individ 
og fellesskap».

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 Kunst-
akademis Billedkunstskoler. Pedagog, 
kunstkritiker, kurator og forsker. Mag. art 
i kunsthistorie. Styremedlem i Fondet for 
dansk-norsk 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
Fagsjef i Norsk Sykepleierforbund (NSF), 
med 20 års klinisk erfaring fra spesialist-

helsetjenesten. Sjefssykepleier ved 
Radiumhospitalet. Videreutdanning i 
kreftsykepleie og mastergrad i helse-
administrasjon.

MARCO ELSAFADI 
Basketballspiller, høvding/leder for New 
Page, som driver forebyggende ungdoms-
arbeid i tett samarbeid med barnevern, 
foresatte og skole. «Årets forbilde» under 
Idrettsgallaen 2006.

OLE JOHANNES HARTLING 
Adm. overlege på Vejle Sygehus, formann 
Etisk Råd 2003-2007. 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 i Bergen, kultur-
huset Grieghallen og i ulike direktør-
stillinger innen forsikringsselskapet 
TrygVesta. Forsker innen ledelse av  
endring. Sjømilitær bakgrunn.

DISSE KAN DU MØTE UNDER TVIVL



BERTEL HAARDER 
Undervisningsminister og minister for  
nordisk samarbeid, representerer partiet 
Venstre. Har innehatt en rekke regjerings-
posisjoner de siste 25 år, bl.a. undervis-
ningsminister 1982–1993 og ministerpos-
ten for flyktninger, innvandrere og integra-
sjon 2001–05. Kjent som en skarp debat-
tant, som gjerne markerer seg i mediene.

HENRIK JENSEN 
Lektor i historie ved Roskilde Universitets-
center. Forfatter av «Det faderløse samfund» 
(2006) – om autoritets- og normtapet i 
det vestlige samfunn, 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 kompetanse-
hevingsprogram og internasjonale rusfore-
byggingsprogram.

OVE KORSGAARD 
Professor dr ped, Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole. Forfatter og medforfat-
ter av en rekke bøker, bl.a. «Dannelsens 

forvandlinger», om dansk og norsk utdan-
nings- 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 regjeringens 
ekspertgruppe i alkoholspørsmål 2003–05. 
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 forestillin-
ger, bl.a. «Havfruemorderens datter» – et 
musikalsk selvportrett.

INGRID NIELSEN 
Førsteamanuensis, Inst. for lingvistiske,  
litterære og estetiske studier, Universitetet 
i Bergen. Opptatt av språk og sansning i 
moderne europeisk litteratur. Dr.art.-grad 
med en avhandling om den poetiske 

skapelsen av dikt hos lyrikeren Paul Celan.

SVEIN ROALD OLSEN 
Spesialrådgiver innen rus og psykiatri i fag-
politisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund.  
I prosjektstyret for «Med pasientens 
øyne…», et nasjonalt kvalitetsprosjekt 
med fokus på å styrke brukerne.

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 dynamisk 
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 
Forfatter, nominert til Nordisk Råds 

Litteraturpris 2009 for «Herbarium», 
som han også fikk årets Bragepris for. 
Cand. philol. fra Universitetet i Bergen, 
med hovedfag i nordisk språk og littera-
tur. 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).

SVERRE CHR WILHELMSEN 
Kulturformidler. Prosjekt- og program-
leder for Tvilsarrangementene 2002–09. 
Også tilknyttet Raftostiftelsen og 
Verdighetsenteret – Omsorg for gamle.

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

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



ROM FOR AUTORITET

Vertskap: Fondet for dansk-norsk samarbeid. 
* Per Ivar Vaagland, generalsekretær * Karen Vig Albertsen, fondssekretær 
Konferansier alle tre dager: 
* Sverre Chr. Wilhelmsen, prosjektleder Tvilskonferansene 2002–09.

FREDAG 24. APRIL 
09.30 – 10.30: Registrering 

10.45: Åpning 

11.00 – 12.00: FELLESROMMET 
Monologer for motsigelser, dialoger for disputt. Spørsmål uten svar. 
Innlegg fra representanter fra arrangørene, supplert av ytringer fra publikum. 
* Innledning: Mikkel Bogh, rektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. 

12.00: Lunsj

13.15 – 15.30: DANNELSESROMMET 
Kanon, verket og tekstens autoritet 
Innlegg: 
* Ove Korsgaard, professor dr ped, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.  
* Ingrid Nielsen, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier, Universitetet i Bergen. 

Kaffe 

Torget 
Om tekst og minstekrav til dannelse. Hva er det ved litteraturen? Korsgaard og Nielsen 
møter inviterte samtalepartnere og publikum til diskusjon. 
* Ordstyrer: Berit Bareksten, Stiftelsen Bergensklinikkene.

16.15 – 18.30: BEHANDLINGSROMMET 
Omsorg, selvbestemmelse og roller 
Innlegg: 
* Mette Dønåsen, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund (NSF).   
* Ole Johannes Hartling, adm. overlege på Vejle Sygehus.

Torget 
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 møter hverandre og publikum til debatt. 
* Innledning ved Anne Elise Winterhus, assisterende rektor i videregående skole og 
pårørende innen psykiatrien i 20 år.
* Ordstyrer: Per Arneberg, Utdanningsforbundet.

19.30: Middag 

Aftenen for øvrig: PUSTEROMMET 
Upedagogiske fremstøt og kollektiv behandling for villfarne sjeler og andre trengende.
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LØRDAG 25. APRIL 
09.15 – 12.15: KLASSEROMMET 
Læreren som autoritet - fra barnehage til universitet 
Innlegg: 
* Hillevi Lenz Taguchi, dr.philos, sosiolog og dosent i pedagogikk, Stockholms Universitet. 
* Lars Qvortrup, dekan, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.   
* Inga Bostad, filosof, førsteamanuensis, dr.philos, viserektor ved Universitetet i Oslo.   

Torget
Åpent forum for tversgående refleksjoner og samtaler. Lenz Taguchi, Qvortrup og Bostad 
møter hverandre og publikum til debatt. 
* Ordstyrer: Arne Klyve, Stiftelsen Bergensklinikkene.

12.30: Lunsj

14.00 – 16.15: TERAPIROMMET 
Hvem får være autoritet? 
Innlegg: 
* Kari Lossius, psykolog, klinikksjef, Stiftelsen Bergensklinikkene.  
* Marco Elsafadi, basketballspiller, høvding/leder for New Page.  

Kaffe 
Torget 
Forbilledlig utholdenhet? Om behandling av rusmiddelbrukere og andre kjærlighets-
avhengige. Lossius, Elsafadi og publikum møtes. 
* Ordstyrer: Svein Roald Olsen, Norsk Sykepleierforbund.

16.30 – 18.45: AUTORITETSROMMET 
Autoritetenes gjenkomst? 
Har vi de siste tiår opplevd en fornyet trang til autoriteter som reaksjon på det store fri-
gjøringsprosjektet? 
Innlegg: 
* Lilian Munk Rösing, lektor ved Københavns Universitet, kritiker og kommentator.
* Henrik Jensen, lektor i historie ved Roskilde Universitetscenter, forfatter.  

Torget  
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, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 

19.30: Middag 

Aftenen for øvrig:  SCENEROMMET
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SØNDAG 26. APRIL

09.45 – 11.45: ENDRINGSROMMMET 
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. 
 
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. 
Diktermalerens datter, skuespiller Cecilia Zwick-Nash, født i selve opprørsåret 1968, 
tar 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 tids-
reise, der Nash’ poesi og Poul Halbergs musikk ledsages av et vell av fotos og anekdoter.

Slutt 
Praksis venter den enkelte - der ute, der hjemme. 

Med forbehold om endringer

ROM OG KUNST

Tvilen er på mange måter en 3-dimensjonal faktor. Og under årets arrangement vil vi 
altså  etablere ulike «rom» for tvil innen en rekke sammenhenger og profesjoner – og på 
tvers av disse.  Rent fysisk vil vi befinne oss i Schæffergårdens auditorium under samtlige 
foredrag. Og de etterfølgende samtalene og debattene på «Torget» finner alle sted i ett 
av de store grupperommene lenger ned i gangen.
Å ta rommene i besittelse kan kreve tid. Vårens tre Tvivl-dager er en arena for langsom 
tid og kunstnere med noe på hjertet. Skuespiller Cecilia Zwick Nash og forfatterne Ursula 
Andkjær Olsen og Øyvind Rimbereid vil være med og prege og «innrede» våre rom.
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AUTORITET
TvivL 2009

PÅMELDING

Du kan melde deg på TVIVL2009 – Autoritet via www.tvil.no

Frist for påmelding: 20. mars 2009
– eller så langt plassen rekker.

PRISER:
Fullpensjon, uten overnatting:    NOK 2.500,-
Fullpensjon, med overnatting i db-rom   NOK 4.500,-
Fullpensjon, med overnatting i e-rom (begrenset antall) NOK 5.200,-

Schæffergården ligger i Gentofte, nord for København. Enkel adkomst med flytoget til
Hellerup stasjon, og en kort taxitur videre derfra – alternativt lokalbane til Jægersborg
stasjon.  Adressen er Ermelundsvej 105, 2820 Gentofte.
For mer info, se www.dansk-norsk.no

For spørsmål om arrangementet: 
Tlf. +47 400 05 130/+45 397 72 808
fondet@dansk-norsk.no



Drøm at jeg er sød: her er så lunt. Er det nu
forkert at elske de lyse nætter og det. De gør ved os. Har jeg ret?

Grøn er en fristende farve. Se mig
blomstre. Se mig bladre på min gren se mig.
Blinke. Klistre. Kilde på
træerne

Se mig smitte i solen

Brede mig som ringe i græsset. Glide. Jeg vil altid
appellere til dig. Se mig
græde her er så lunt

Jeg skal ikke tage dig i hånden og
føre dig. Jeg vil ikke bruge den slags billige tricks. Jeg vil trække dig

Ved øret.

URSULA ANDKJÆR OLSEN
Utdrag av  «Du drømmer»

Fra Havet er en scene (Gyldendal 2008)



TVIL ER Å DELE

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. 

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 håper å utfordre ulike organisasjoner, institu-
sjoner og fags innforståtthet og ofte kodete budskap i møte med nye stemmer og nettverk. 
Liv og arbeid krever 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. 

Når vi tviler, flytter vi veggene og hever taket omkring oss, vi gir boltreplass til oss selv og 
til hverandre, vi deler kunnskap og kommer mennesker i møte. Men tvilen skal ikke være et 
endestopp, heller ikke en «vet ikke»-posisjon. Arrangørene i København 2009 velger å se 
tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta.

SchæFFERGÅRDEN

For tredje gang i tvilsdagenes 8-årige historie er arrangementet lagt til København og 
Schæffergården, dansk base for Fondet for dansk-norsk samarbeid. I Norge eier og driver 
Fondet konferansestedet Lysebu, som også var 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 side-
fløyene, 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 møbleringen er de fremste danske møbelarkitektene representert: Ole Wanscher, Kaare 
Klint, Palle Suenson og Hans Wegner. Tekstilene er ved Lis Ahlman, Gerda Henning, Vibeke 
Klint, Hanne Vedel og Kim Naver. Schæffergården har en stor kunstsamling. Bilder av Sven 
Havsteen-Mikkelsen (1912-1999) danner kjernen i samlingen. Andre kunstnere er Egill 
Jacobsen, William Scharff , Gerhard Henning, Haagen Müller, Jeppe Vontillius og Lars 
Nørgaard. På hotellrommene henger kunstverk deponert av Statens Kunstfond. 



ARRANGØRGRUPPEN

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE , AARHUS UNIVERSITET
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 tradi-
sjon for talentutvikling, billedkunstnerisk undersøkelse og praksis. Bachelor- og master-
programmer ledet av kunstnere og forskere fra Danmark og utlandet. 
www.kunstakademiet.dk 
Rektor Mikkel Bogh, Tlf. +45 337 44 601. Bks@kunstakademiet.dk

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 til 
norsk-danske 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

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, er et tverrfaglig institutt 
som omfatter fagområdene kunsthistorie, litteraturvitenskap, musikvitenskap og teater-
vitenskap. 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

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

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, studie-
opphold, 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

WILHELMSEN KULTURFORMIDLING, prosjektledelse
Arbeidet med TVIVL 2009 blir koordinert av en Bergensbasert brobyggervirksomhet, som 
utvikler 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
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ROM FOR AUTORITET
Schæffergården, arena for TVIVL2009

Dannelsesrommet • Behandlingsrommet • Klasserommet
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Endringsrommet • Fellesrommet 

Pusterommet • Scenerommet • Torget
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