
Takk
Dette er den siste lederen undertegnede skriver
som redaktør av SOR Rapport.

«Takk» i overskriften betyr både takk til dere
og takk for meg.

Takk til dere som av ulike grunner interesserer
dere for livsvilkårene til mennesker med psykisk
utviklingshemning og som leser Rapport.

Mitt håp er at dere i de siste ti årene har
funnet stoff i bladet som har gitt kunnskap og
inspirasjon og som har fremmet interessen.

Takk til alle dere som gir livstegn fra dere
når det står noe i bladet som dere er enige eller
uenige i. Noen har gitt uttrykk for sine syns-
måter på trykk. Mange har bare ville si fra om
det ene eller det andre. Begge deler er verdifulle
bidrag til et «nisjetidsskrift» som vårt.

Takk til alle som har bidratt med stoff til
bladet.

Tidligere statsminister Lars Korvald ble
berømt for utsagnet «Norge er et lite land i
verden». Han hadde selvfølgelig helt rett! Enda
mindre er den delen av dette lille landet som
faller innenfor SORs interessefelt. Likevel er
Rapport seks ganger i året ute med fem–seks
artikler. På ti år blir det rundt tre hundre
skriftstykker. Ikke verst for et lite land.

Noen av dem som har skrevet er praktikere
som i en travel hverdag har tatt seg tid til å

tenke, systematisere og skrive. For å dele 
sine erfaringer, tanker og idéer med andre.
Imponerende!

Andre er forskere, akademikere som lever
både av og for å publisere. (Ingen av disse har
kunnet leve særlig godt av honorarer fra Rapport.
Herfra får man kun ære og berømmelse.) De
fleste av dem har røtter i praksis. Uansett – uten
dem ville vi mangle begreper og rammer for
tenkning og praksis.

Takk til alle dem som har holdt foredrag
eller innledninger på SORs konferanser, og som
har overlatt sine manus til undertegnede for
videre bearbeidelse og publisering. En flora av
innfall og utspill som kun har beriket fagfeltet.

Takk til medarbeiderne i redaksjonsutvalget
som har lest, kritisert, redigert, korrigert,
eliminert – og jeg hadde nesten sagt retusjert. Et
par hundre sider pr år er ingen enmannsjobb.

Takk til styret i Stiftelsen SOR som har gitt
bladet frihet og rammer til å vokse og utvikle seg.

Fra årsskiftet overtar Sølvi Linde som redaktør.
Hun skal få presentere seg selv.

Gamleredaktøren er helt trygg på at den nye
fører vår gode tradisjon videre i en ny form.
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Fagdager med stor bredde
Sølvi Linde

Aurora Verksted
Kunst med mennesket i sentrum 
– En annerledes arbeidsplass
Sølvi Linde

Den lokale praksis i bofellesskap 
for utviklingshemmede
Helge Folkestad
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Malopolskaprosjektet
Sølvi Linde og Tor Visnes

Hverdagstvang i private rum
Karen Christensen


