
Kunst på forsiden

I forbindelse med at dette er Rapports femtiende årgang meldte vi

i nr 1 i jubileumsårgangen at vi ville ta sikte på en liten feiring med

å dedikere forsiden av bladet til kunst laget av kunstnere med

utviklingshemning.

Gjennom et utmerket samarbeid med Trastad Samlinger har vi fått

avtale med en rekke av de kunstnerne som er representert i Trastad

Samlingers galleri til å smykke Rapport med deres kunst.

Fra galleriets katalog «Uten hemning» kommer vi til å bruke

bilder til forsiden i, alle fall i jubileumsåret.

I katalogen skriver galleriet blant annet om seg selv: «Galleriet ved

Trastad Samlinger stiller ut en stor og spennende samling kunst

laget av psykisk utviklingshemmede. Denne utstillingen gir et godt

innblikk i utviklingshemmedes skapende evner, og viser et repre-

sentativt utvalg av de mange ulike stilarter de bruker i sitt billedspråk.

Gjennom kunstuttrykk formidler utviklingshemmede opplevelser

og tanker, drømmer og hverdagserfaringer. For mennesker med og

uten verbale begrensninger gir formidling av inntrykk gjennom

kreative uttrykk en økt mulighet for kommunikasjon.»

Gjennom det samarbeidet som er etablert får kunstnerne

mulighet til å kommunisere vis á vis et større publikum og Rapport

får et kunstnerisk løft.

UUttggiivveerr:: Stiftelsen SOR, 
Samordningsrådet  for arbeid for mennesker

med psykisk utviklingshemning

AAnnssvvaarrlliigg rreeddaakkttøørr:: Tor Visnes, 
Kronstadveien 2d, 5053 Bergen
Tlf: 55 29 65 70 etter kl. 17.00

E-post: sor.rapport@c2i.net
Manuskripter sendes ansvarlig redaktør.
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Generalsekretær: Tormod Mjaaseth

Postboks 1050, 4682 Søgne
Tlf.: 38 16 50 60, Fax: 38 16 50 61

E-post: sor@sor-nett.no
Nettadresse: www.sor-nett.no
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Rådhusveien 26 II,
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Rapport kommer ut med seks nummer pr år. 
Abonnementspris: kr 250 pr år.

Abonnement og adresseendringer 
håndteres av sekretariatet.

AAnnnnoonnsseerr::
Faktureringsservice sør as

Hotvedtveien 41b, 
PB 864, 3007 Drammen

Tlf.: 32 89 50 50, Fax: 32 89 54 47
E-post: faktserv@faktserv.no

GGrraaffiisskk pprroodduukkssjjoonn::
John Grieg Grafisk AS, Bergen

Tlf.: 55 21 06 60, Fax: 55 21 06 75
E-post: post@johngrieg.no

www.johngrieg.no

FFoorrssiiddee::
SOR eier rettighetene 

til Henrik Sørensens
tegning av de to barna

som skuer mot fremtiden. 
I tiden som kommer 

vil vi prøve å presentere
verker av kunstnere med

utviklingshemning på 
forsiden. På denne 

siden vil vi ha med en 
kort presentasjon 

av kunstneren.
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Olav Heier er født i Lunner i 1932. Han bor og arbeider i Lunner. Han
er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen i Oslo i 1950 – 53 og har et
kurs hos keramiker Laila Brenno på 1990-talet. Han har vært representert
på følgende utstillinger: Festspillene i Nord-Norge – 1999, Tastad Sam-
linger, Kvæfjord – 2000, Solvang i Lunner – 2000, Solvang, Lunner
kommunes 100-års jubileum – 2000, Galeri Krysset, Sørvågen – 2000.
I tillegg til at Heier har solgt svært mange bilder privat, er han er inn-

kjøpt av Lunner Trygdekontor og Moskenes kommune.
Olav Heier arbeider hovedsakelig med akvareller, men han liker å variere sitt uttrykk

og tar også i bruk forskjellige tegneteknikker ved hjelp av tusj og blyant. Han er svært pro-
duktiv og henten mage av motivene sine fra naturen. Foruten å skape bilder, arbeider denne
aktive og allsidige kunstneren med keramikk og silkemaling.

VVeerrddeennss rriikkeessttee ??
Hele tiden hører vi i ulike sammenhenger at vi
bor i verdens rikeste land. Det er sikkert sant. Det
beklagelige er bare at noen i dette landet ikke ser
noe til rikdommen. For eksempel er det slik at
mennesker med utviklingshemning ennå  ikke
har fått noen naturlig plass i vårt arbeidsliv.
Mange mangler derfor noe meningsfullt å ta seg
til i hverdagen.

I forbindelse med ansvarsreformen fikk
utviklingshemmede i den midlertidige loven
om avvikling av HVPU, rett til dagaktivitet.

Det er bare det at det er 13 år siden
reformen ble gjennomført. I løpet av disse årene
har Norge blitt rikere og rikere.

Samtidig har tilbudene til mennesker med
utviklingshemning blitt mer og mer utarmet.
Og det er gjerne dagtilbudene som får merke
utarmingen først.

Den 24. mars kunne Vestlandsrevyen fortelle
om Sogndal kommune som legger ned aktivi-
tetssenteret for utviklingshemmede og flytter
aktiviteten til det kommunale omsorgssenteret
der også sykehjem og aktivitetstilbud for de
gamle og syke er lokalisert.

Manøvren er selvsagt begrunnet med svik-
tende kommuneøkonomi.

I verdens rikeste land.
I verdens rikeste land må vi altså godta at det

ikke er penger nok til å gi de som aller mest
trenger det et anstendig tilbud om et menings-
fullt liv. De av våre medborgere som ikke selv
kan skaffe seg et arbeid og en inntekt.

Så samler man alle omsorgstrengende
sammen i det professor Johans Tveit Sandvin
for mange år siden kalte «omsorgsgettoer».

Rent bortsett fra at verdens rikeste land
sparer noen usle kroner, er dette en meget kort-
siktig politikk.

Mangelen på meningsfulle aktiviteter vet vi
slår ut i form av utfordrende atferd og dårligere
helse. Disse problemene må så håndteres på
annet vis.

Taperen er i alle fall det enkelte mennesket
som har omsorgsbehov.

Vi må spørre oss om dette er verdens rikeste
land verdig.

tvi

Tor Visnes
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Hvorfor skal vi bestemme 
at andre skal bestemme selv?
Helene Myklebustad

Erfaringsutveksling 
– konferansen «Fri tid for alle»
Peter M agnus

Personer med mentale handikap:
deltakere og objekter 
Gunnar Salthe
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Bokomtale: Inger Marii Tronvoll:
«Tone vil ha venner»

Bok omtale: M. Aalandslid, K. Bogen, (red.) 
M.Weitemeyer:
«Med downs gjennom livet» 

Bokomtale: Gunnar Salthe:
«Planning and deciding for people with
mental retardation»




