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På denne turen er det
ikke egne grenser han
tester, men et par helt
nye bein.  

Av Kari Utgaard
kari.utgaard@gd.no

Mobil 900 15 734

LILLEHAMMER: Det er ikke

fritt for at folk glaner litt når Geir

Arne Hageland vandrer i gågata.

Der shortsen slutter er det stål.

Mange kjenner ham kanskje

igjen fra tv-programmet Ingen

grenser, der han var på villmarks-

ekspedisjon med Lars Monsen.

Nå er han også på en slags ek-

spedisjon. Målet er å finne ut om

det kan ha noe for seg å bytte de

gamle beinprotesene.

Formel 1

Det er sagt at han gikk på beinpro-

tesenes Rolls-Royce. Nå er det

snakk om å rykke opp til Formel 1.

Produsenten er den samme, men

teknologien er nyere og mer avan-

sert. De nye protesene har til og

med GPS-teknologi, som beregner

retningen du går og stabiliteten i

beina. Mykere gange og bedre

kontroll over bevegelsene er resul-

tatet.

– Det kjennes veldig bra ut, sier

40-åringen entusiastisk.

Så bra at han allerede har lagt

inn en bestilling på et par Otto

Bock Genium. Leveringstiden er 8

uker. Pris: 350.000 kr per stykk.

– Men det er inkludert service-

avtale. Slitasjen er også mindre.

Så i sum blir det ikke dyrere.

Viktig

Det høres ut som det er ny bil han

skal ha. For Hageland er nyinves-

teringen viktigere enn som så.

Dårlige proteser er som å gå med

dårlige sko. Belastningen blir stør-

re, og på sikt blir det mer skade og

sykdom på hofter og rygg.

Dessuten blir det fint å slippe

det evige problemet med at beina

Gik  

Rol  

Fer  
Først i Euro  

UT PÅ TUR: Og ikke sur. Ny teknologi gjør det lettere og mer komfortabelt å gå. Geir Arne Hageland kjenner forbedringene direkte på
kroppen. Alle foto: Torbjørn Olsen



5
Onsdag 30. mai 2012   Gudbrandsdølen Dagningen

k fra

ls til

rari
  pa på high tech bein

„

siger når du står på transport-

båndet fra perrongen på Oslo

S...

– Før var det trykkbelastning-

en som løste ut kneleddet. Nå er

det mer elektronikk. Det er flere

innstillinger, for eksempel for

ski, sykling, golf... Omprogram-

mering skjer ved hjelp av en

fjernkontroll. Batterikapasiteten

er også mye bedre enn på de

gamle.

– Kan du gå på Snøhetta med

disse?

–Vi får se. Jeg må holde ba-

lansen, også. Og de går ikke så

bra sammen med vann...

Først ute

Det amerikanske forsvaret er en

viktig sponsor for utviklingen av

proteser, og de er tidlig ute med

å ta dem i bruk. Hageland blir

den første i Skandinavia, og

sannsynligvis også i Europa, som

får den nyeste generasjon prote-

ser på begge bein. Sist var han

alene i verden. Ikke alle får mu-

ligheten.

– Ny teknologi er også kre-

vende. Du må være en aktiv bru-

ker, og villig til å investere i å

lære å bruke dem, sier Geir Arne

Hageland.

FAKTA
� Geir Arne Hageland

(40) ble landskjent da

han deltok i første 

sesong av TV-suksessen

Ingen grenser.

� Han ble født med 

deformerte bein og

sammenvokste fingre. Da

han var fem år ble begge

beina amputert.

� Hageland har gjort

grensesprenging til leve-

brød gjennom selskapet

Funkibator.

Det er flere innstillinger, for eksempel for ski,
sykling, golf... Geir Arne Hageland, grensesprenger

Vassføringa i Finna i pinsa 
i fjor var som ein 500-års-
flom, og Vågåmo vart berga
takka vera ei meter høg eks-
tra sikring til 3,9 millionar
kroner i 2008.

Av Ketil Sandviken

VÅGÅMO: – I 1995 var vassfø-

ringa på 265 kubikkmeter, i fjor

vart det målt 395. Det er faktisk

større enn ein 500-årsflom, og

meir enn den 200-årsflommen

som Finna er dimensjonert for. Vi

skal vera glade for at det heldt og

at det vart lagt på ein meter ekstra

i 2008.

Det var sjefingeniør Roar Øvre

i Norges vassdrags- og energiverk

(NVE) som sa dette til 25 lettare

sjokkerte på informasjonsmøtet

om tiltak for å bøte på skadene

som oppstod i pinseflommen som

Øvre meiner var like stor som i

1938. Finna har opp gjennom ti-

dene fløymd over, teke seg nye far,

og danna ei flomvifte som Vågåmo

ligg på. Etter storflommen i 1938

og 1958 vart det omfattande sik-

ring, dette vart renovert i 2008. 

Nå er alle tersklane skadd og

må reparerast på nytt, likeeins ein

del flomverk og det må til mas-

seuttak. 

– Neppe noko anlegg vil motstå

så stor flom utan skader, sa Øvre,

han lova å ta innspel om betong-

mur og annleis plassering av ter-

sklar med i vurderinga. Det er for-

venta at sikringsarbeida vil skje på

etterjulsvinteren.

Permittert ordførar Rune Øy-

gard foreslo for nokre år sia kraft-

utbygging,  men Finna er varig

verna og dette vart heller ikkje

vurdert som tilstrekkeleg flomsik-

ring. 

Tidlegare kommuneingenør

Erik Holø gjentok kravet om opp-

demming og regulering med dam

og viste til effekten dette hadde i

Tessa. Øvre sa seg samd i at dette

vil ha avbøte fare for flom.

– 500-års flom  i Finna

INNSPEL: Sjefingeniør Roar Øvre i NVE fekk mange inspel om Finna av sambygdingane Ragnar Bjert-
næs, Ola Håkenstad og Jostein Smedsmo. Foto: Ketil Sandviken

Boksigneringer og  

drøssevis av bøker til  

festivalpriser
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Besøk vårt boktelt  
i Storgata!

FESTIVAL- 
BOKHANDEL!

815 00 570

Se alle produkter og NYHETER 
på www.kjellsmarkiser.no 

Kontakt oss for gratis besøk 
og uforpliktende tilbud
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