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Sjølv om Geir Arne Hageland 
ikkje sprett som troll ut av 
eske, likar han å utfordre oss 
på alle boksane vi puttar folk i.

- Utfordringa for alle er å bli gode på det 
du gjer, og alle treng å utfordre seg sjølv, 
seier han. 
Å putte folk i ulike boksar etter som det 
passar i eit system tykkjer han ikkje bidreg 
i den retninga.

- Eg har av og til sagt at omgrepet funk-
sjonshemma har sin funksjon i Nav-syste-
met. Men så blir ein ofte i båsen fordi det 
utløyser stønad, og blir kanskje meir sjuk 
enn ein treng å vera, seier han.
Han meiner omgrepet funksjonshemming 
ikkje har noko å gjera med kven ein er, 
men kva ein gjer med dei moglegheitene 
ein har. 

Å vera med
Geir Arne Hageland kom til verda i 1972. 
Samanvaksne fingrar, nedsett knefunksjon 
og at eine leggbeinet på føtene mangla, 
gjorde at det vart stilt på fødestova med 
det same. Han vart teken med ut og reiva 
på hendene, medan mor hans vart fortald 
at han måtte i kuvøse.

- Det var ein litt spesiell start. Eg hugsar 
jo ikkje noko sjølv, naturleg nok, men har 
vorte fortalt om det seinare. Det syner kor-
leis legar og sjukehuset tenkte, eg skulle 
gøymast bort, seier han. 
Sjølv voks ikkje karen frå Ilka opp som 
funksjonshemma, men som seg sjølv.

- Eg har støtt levd med dette, det er min 
naturlege tilstand, så noko anna veit eg 
ikkje om. Og eg har vakse opp i ein familie 
som ikkje har sett grenser for aktiviteter. 
Eg fekk vera med på det eg ville, på fotball 
og på ski. Slik var eg ein del av det na-
turlege miljøet utan å bli sett til sida. Om 
eg hadde vorte sett på sidelina ville det 
nok vore vanskelegare å vise at eg kunne 
fungera, seier han. 

Normal-mal
Medan han var liten vart det mange ope-
rasjonar og sjukehusopphald, som forsøk 
på å ”normalisera” Geir Arne.

- Jobben gjekk mest ut på at eg skulle 
sjå mest mogleg normal ut. Men kva er 
normalt? Ein set ein statistikk og lagar 
rammer rundt det, men er det det beste for 
den enkelte, spør han.
Statistikken som Geir Arne passa inn i 
forandra seg då foreldra hans tok avgjerda 
om at føtene skulle bli amputerte. Han var 
då fem år gamal. 

- Eg reknar med at det var ei vanskeleg 
avgjerd for dei, men eg ser det som ei 
av dei beste avgjerdene dei har teke. Det 
gjorde nok at eg vart spara for enno fleire 
operasjonar, for etter amputasjonen sto det 
berre att nokre operasjonar på hendene. 
Difor trur eg også dei fekk mindre uro 
med det i etterkant av avgjerdsla, seier 
Geir Arne.

- Som dei fleste andre
Sidan barndommen med ski og fotball på 
Dovre har ikkje Geir Arne gått den van-

Ut av boksen
legaste vegen, og han har i alle fall ikkje 
teke enklaste faret. 
I ungdomsåra var han ganske reservert 
seier han, og frå ungdomsskulen, då han 
gjekk frå stutte til lengre bein, at vart han 
meir synleg som litt utanfor malen. 

- Det syntes nok meir for lærarane, og så 
er det noko med alderen og, ein er meir 
viss på slike ting. Og så var eg som dei 
fleste ungdommer, ein finn noko ekstra 
som dei andre ikkje har; korleis kunne 
nokon vera interessert i meg, liksom. I 
ettertid har eg tenkt at det var nok ganske 
normalt, seier han. 
Etter vidaregåande reiste han til Man-
chester for å studere. Det var ikkje berre 
enkelt. 

- Då eg kom til England var eg verdsmeis-
ter. På vidaregåande gjorde eg det bra, 
og var viss på å flyte vidare. Problemet 
var berre at der møtte eg alle dei andre 
verdsmeistrane. Det vart vanskeleg mest 
av at alt var annleis enn eg hadde forventa 
meg, fortel han. 
Dette var før internett og mobiltelefon og 
Facebook. Brev og tele-
fon var einaste kontakta 
heim att. 

Motbakker
- Eg hadde eigentleg ikkje 
nokon grunn til å van-
trivast, eg budde saman 
med sju andre og hadde 
det eigentleg ganske bra. 
Likevel brukte eg den 
motgangen eg møtte til 
å skape negative tankar, 
seier han.
Vantrivnaden førte også 
til at Geir Arne gjekk ned 
i vekt såpass at protesene 
datt av.
 - Eg brukte det nok mot 
meg sjølv som unnskyld-
ning for å koma heim til 
det trygge. Det fekk eg 
ikkje ordna der eg var, 
tenkte eg, seier han.
Seinare fann han ut at pro-
tesemakarane i England er 
utdanna i Manchester.
Då han ringte heim til fa-
ren og fortalde at han ville 
hoppe av og koma heim, 
fekk han klår beskjed.

- Du treng vel ikkje heim 
for å vera boms, det går vel 
like greitt der, fortel han.
Han reiste heim og var 
heime ein periode, men 
fann ut at dette var utru-
leg kjedeleg, og tok fatt 
på nytt. Ein bachelor i 
økonomileiing vart det av 
opphaldet i England.

- Eg hadde planer om å 
studera vidare i England. 
Det var på den tida mobil-
telefonen kom, men den 
hadde vegleiaren ikkje 
tru på, det ville berre bli 
eit redskap for hallikar og 
narkolangarar, meinte han. 
Bank på internett dreiv eg 
å tenkte på og, synd eg 
ikkje gjorde meir med det, 
ser eg no, ler han.

Heime
Dovringen Geir Arne manglar mange av 
dei vanlege karakteristikkane, dialekta er 
fråverande, ikkje er han interessert i jakt, 
og no bur han heller ikkje her. Men likevel 
definerer han seg sjølv som dovring.

- Eg har jo vakse opp nedanfor Jetta. Fyrste 
gongen eg var der tok turen to dagar, med 
overnatting på opp- og nedtur, seier han.
Då var han 11-12 år. Faren var fjelloppsyn, 
og det var mange turar, og kanskje også 
noko overdose. 

- Jakt vart ikkje det som fenga, heller ikkje 
bror min har jakta, seier Geir Arne. 
Men fjellturar med det som høyrer med er 
enno ein stor del av livet.

Funkibator
Akkurat no er Funkibator, eit selskap han 
starta sjølv, både arbeid og fritid.

- Dei blir av og til viska ut skilla mellom 
arbeid og fritid, slik som eg driv no. Det 
blir ei utfordring å passe på å ikkje berre 
tenkje jobb, seier han. 

Han trivst best utan fast jobb, seier han, 
sjølv om han var 11 år på førre arbeids-
plassen. 

- Det er noko med å ha den fridomen, at 
du veit det er ein sluttstrek, ei prosjekt-
periode. Eg er nok ikkje ein ni til fire-fyr, 
seier han. 
Funkibator byggjer på grunntankane han 
har om å leva livet, og om å tøye grensene. 
Gjennom turar, opplevingar, foredrag og 
undervisning vil han gje andre inspirasjon 
til å tøye eigne grenser. 

- Akkurat no jobbar eg fram mot Camp 
Funkibator til våren. Det er eit arrange-
ment for folk med funksjonsnedsetjingar 
som vil ta ei utfordring ute i naturen. 
Til slutt har Geir Arne har ei setning som 
dei fleste kan strekkje seg mot.

- Det viktige er å finne kva du er god på, og 
så bli best. Du kan bli verdsmeister om du 
definerer verda sjøl, konkluderer han.
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