Skinnende
hvit vask

Frøydis
skal
tenke
framtid

Valborg Opsahl fra
Gausdal er vaskehjelp
med ren samvittighet.
Å få til et skinnende
hvitt arbeidsforhold er
egentlig grei skuring.
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Side 34 og 35
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Med bein av

stål
og vilje av

jern

Det handler
om å se
løsninger,
og ikke
hindringer.

n Geir Arne Hageland krysset
nordkalotten på kunstige bein
sammen med Lars Monsen.
n Nå kommer TV-serien om villmarksopplevelsene til hardhausen
fra Lillehammer.
Side 28, 29 og 30
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KAMPANJEUKER
Fra 8.3.-20.3.
SIMPLYCLEVER
CLEVER
SIMPLY

Siste åpningsdag i dag. kl. 17.00 - 20.00

v

NY Skoda Octavia 4x4 TDI stv.

296.200,-

Pris
Prisfra
frakr.kr299.900,-

Kvikstadhagen
76 036
Hatlenes, tlf.mob.
915951
32 884

En helaftens eventyrlig opplevelse for hele familien.
Med bl.a. årets snøhotell, Trollfallet, barnesnøscooter,
trollstien, kanefart, høydeparken m.m. Butikker og
servering. Trollsalen Restaurant åpen. Stort fyrverkeri.
Priser: Barn u. 120 cm gratis.
Fra 120 -139 cm: kr. 145,-. Fra 140 cm: Kr. 195,-

Unngå kø - kjøp billetter på
www.vinterparken.no

All
solavskjerming

÷20%

Tlf. 61 25 08 44
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VILL GJENG: Lars Monsen (med knyttet neve i midten) ledet Geir Arne Hageland (nr. 4 fra høyr

Ingen bei
Geir Arne Hageland mangler to
bein. Men i hodet
ser han bare
muligheter.

Snodigere turfølge har neppe ferdes i villmarka på Nordkalotten. Gudene vet hva
folk tenkte, hvis følget i det hele tatt møtte
noen på sin veg: 11 personer, blant dem to
rullestolbrukere, én blind og flere uten armer eller bein, forserer 500 kilometer
barsk natur, med Lars Monsen som ekspedisjonsleder og et kamerateam på slep.
Galskap? Muligens. God TV? Ganske sikkert. Første episode av «Ingen grenser» sendes på NRK i morgen, søndag. Geir Arne
Hageland (37) er en av deltakerne.

Tekst: Kari Utgaard
Foto: Silje Rindal og NRK

Han både gruer og gleder seg til gjensynet
med ulendt terreng og gode turkamerater
både foran og bak kamera.
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re) og de andre deltakerne gjennom barsk natur på Nordkalotten.

in, ingen grenser
- Jeg har ikke sett noen av episodene
ennå. Det blir sikkert litt rart. «Går jeg virkelig så vaggete», var det første jeg tenkte
da jeg så traileren. Men framstillingen er
jeg ikke redd for. Jeg har full tillit til at det
er gjort på en bra måte, og at vi blir behandlet med respekt. Sier jeg nå, i alle fall!
Geir Arne Hageland tror «Ingen grenser» blir en nedtur for TV-seere som søker
konflikter, konspirasjon og intriger. I denne
realityserien handler det om lagånd og samarbeid, og at viljestyrke og pågangsmot kan
kompensere for redusert fysisk kapasitet.
Startskuddet for den månedslange ekspedisjonen fra Norrbotten i Sverige til Helle-

mobotn i Nordland gikk i slutten av august.
Det ble en lærerik tur. Og da snakker vi ikke
om villmarksferdigheter som å tenne opp
bål uten fyrstikker, skremme bort bjørn eller fange sin egen middag. Fire ukers gruppereise på Nordkalotten kan være ganske
selvutviklende, for å si det slik.
- Jeg måtte blant annet lære meg å ta
mer hensyn til andres svakheter. Det er noe
jeg ikke har vært spesielt flink til, sier Hageland.
- Og det sier du, som mangler to bein?
- Alle vi som var med er selvstendige personer som er vant til å klare oss selv. Terskelen for å be om hjelp er høy. Nå måtte vi
være ydmyke og be om hjelp, slik at grup-

pen skulle komme seg fram. Ingen av oss
ville greide å gjennomføre denne turen
alene. Det var nyttig lærdom.
Men det var ikke veldig morsomt å måtte
ta imot tilbudet om rullestolskyss langs vegen, når gnagsårene på beinstumpene ble
for ille. Heldigvis knakk stolen etter en kilometer.
- Hvordan var Lars Monsen som gruppeleder?
- Jeg lurte litt på hvordan han ville takle å
dra på tur med 11 skravlebøtter som oss,
men det ble en positiv overraskelse. Han slo
riktig nok opp teltet sitt litt unna oss, men
var en dyktig leder, og tydelig på at det var
vi som skulle greie ting. Legen som var med

i teamet hadde aldri sovet i telt før. Det gikk
også bra.
Geir Arne Hageland ble født med deformerte bein og sammenvokste fingre. De første leveårene var han inn og ut av sykehus,
og avhengig av skinner for å bevege seg. Da
han var fem år gammel valgte legene å amputere begge beina like under kneet.
Han har både dårlige og gode minner fra
den store operasjonen.
- Jeg husker at de måtte henge et lodd på
gipsen, slik at den ikke skulle presse
mot stumpen. Jeg hadde mye
vondt.
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TEKNISKE UTFORDRINGER: Geir Arne Hageland synes han taklet strabasene greit. Det var verre for elektronikken...
Dyna ble holdt oppe av ei ramme,
slik at den ikke skulle ligge mot
kroppen. Det liknet en tunnel, og
jeg kjørte «Il Tempo Gigante» i sykehuskorridorene ...
Hjemme på Dovre, der han vokste opp,
kom han seg raskt på protesene. Han spilte
fotball i skolegården, klatret i trærne og gikk
på ski til han var 12 år. Det gikk bra helt til
protesen knakk. Forundringen var stor hos
dem som kom lenger ned i løypa, og plutselig
møtte en fot med ski.
- Jeg hadde en vanlig, aktiv barndom. Jeg
tror det var verre for foreldrene mine. Når du
får et funksjonshemmet barn ... du tenker jo
at det blir problemer, en større belastning.
Det var stadig sykehusopphold og avgjørelser
som måtte tas. Ikke minst da det ble bestemt
at de skulle ta beina. Det var nok tvil. Men for
meg har det bare vært positivt. Jeg kan ikke se
at alternativet hadde vært noe bedre.
Hvordan livet kunne vært med en helt normal kropp, tenker han ikke mye på.

- Ser du på deg selv som funksjonshemmet?
- Jeg har problemer med å se folk som
funksjonshemmet generelt. Jeg liker ikke
merkelappen, det er et ubrukelig begrep. For
hva er egentlig normalitet? Snakker vi statistikk, eller i forhold til kultur og normer? Det
er mange som faller utenfor «det normale».
Det kan gjelde både deg og meg.
Han mener hemningene i hodet er mer
problematiske enn de du har i resten av kroppen.
- Hvis du legger vekt på de tingene du er
hemmet på, så blir du hemmet. Jeg fant for
eksempel fort ut at det ikke var fotballspiller
jeg skulle bli. Du må gjøre som Nils Arne Eggen sier, utnytte de sterke sidene. Tenke over
hva du vil med deg selv.
- Hva er dine sterke sider?
- På turen fant jeg ut at jeg er mer utholdende enn jeg trodde. Jeg klarer å fokusere på
oppgavene, for eksempel å gå tre mil på asfalt
- og attpåtil nyte omgivelsene. Men det å akseptere andres svake sider ... Det er noe jeg
må jobbe mer med.
- Du burde kanskje være bedre rustet enn
mange andre til nettopp det?
- Det er personligheten som styrer slike
ting, ikke hva du er utsatt for.
Geir Arne Hageland var nesten voksen da
han gikk på sin første, store
smell i livet. Etter å ha fullført handel og kontor på
Otta med et smil, dro
han til Manchester i
England for å bli siviløkonom. Det ble et røft
møte med et krevende
miljø.
- Jeg dro hjem til jul, og
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KORT OG GODT: Geir Arne
Hageland bruker gjerne de korte protesene når han skal ta seg
fram i terrenget.

HARDE TAK:
Flere av deltakerne var avhengig av rullestol. - Ingen
av oss ville vel
greid turen
alene, sier Geir
Arne Hageland.
hadde vel egentlig ikke tenkt å reise tilbake.
Men da sa far at hvis jeg skulle være boms,
kunne jeg like godt bli det i England.
Så da var det bare å pakke kofferten igjen.
Det ble til slutt tre fine år i Manchester. Men
siviløkonom ble han aldri. Etter bachelor’en
skulle han bare ha en liten tenkepause. Den
har vart i 13 år.
I dag jobber han som it-konsulent, og driver en egen virksomhet under navnet «Funkibator». Forretningsideen er å hjelpe såkalte
funksjonshemmede med å starte for seg selv
hvis ikke andre gir dem jobb.
- Det er lett å stange hodet i systemet. Men
det er litt opp til deg selv også, sier Hageland.
- Å være funksjonshemmet kan også ha
sine fordeler.
- Ja vel?
- Jeg tviler på at jeg ville fått delta i VM i
vannski hvis jeg hadde hatt to bein!
Det var i 1991. Karrieren som handikaputøver på vannski ble imidlertid kort, han sto i tre
svinger. Da har han hatt større suksess i pulk
utfor og langrennspigging. I 2009 vant han
klassen sin i Ridderrennet. Konkurranseinstinktet er sterkt, og i noen tilfeller så framtredende at det gjør mor bekymret.
Egen familie har han ikke. Han har vært gift,
men er i dag singel.

- Er det å være funksjonshemmet en ekstra utfordring i et forhold?
- Det kan gjøre det vanskeligere. Men
igjen, det handler om å se løsninger, ikke hindringer. I mitt tilfelle er det kun litt fysisk tilrettelegging som skal til.
Selvtillit kan være et større problem.
- I ungdomstida var jeg ekspert på å være
avstandsforelsket. Jeg var usikker på hvordan
den andre ville reagere. Dessuten var jeg litt
lat på ungdomsskolen, og ble litt av en smørbukk. Da jeg kom til England mistet jeg 20
kilo i ren mistrivsel, hehe.
Som voksen er han mer sjenert over de
krokete fingrene sine, enn beina som ikke er
der.
Geir Arne Hageland synes egentlig han er
ganske heldig. Den kroppen han har, fungerer godt. Han er nesten aldri hos legen, og er
ikke plaget av smerter. Protesene hans - ett
sett lange og ett sett korte - tar ham over alt,
også over Nordkalotten (selv om været gikk
hardt ut over elektronikken). Hageland var
faktisk den første i hele verden som tok i bruk
denne typen proteser på begge bein. Siden
har det bare gått framover, bokstavelig talt.
- Det er i alle fall én ting vi kan takke amerikanernes krigføring for. Det er den teknologiske utviklingen innen proteser.

Jeg måtte blant annet lære meg å ta mer hensyn til andres svakheter. Det er noe jeg ikke har
vært spesielt flink til.
Geir Arne Hageland

