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VERN AV DE gamle byggene er
Domkirkeoddens primæroppgave

og eksistensgrunnlag. Detter husene ned,
er også hele museet borte.

LEDER side 2

■ Fem år har gått siden albanske Mirjan Gruda mistet begge armene. I går
tok han noen i hånda for første gang siden arbeidsulykken. Håndtrykket
fikk Falk Bakke, som sammenmed Norsk Teknisk Ortopedi i Ottestad har
skaffet 39-åringen et helt nytt liv. NYHETER side 4 og 5

GLEDE:MirjanGruda satt fullstendig isolert, etter å hamistet armene da disse tomøttes første gang for fire år siden. Fra venstre: far Shemsi Gruda,Mir-
janGruda, TrondSchonhowd, Bjørn Ludvik Lien og Falk Bakke. FOTO: DAGW. GRUNDSETH

–Tusen takk
for armene!

Men til enhver tid er det 60
alvorlig syke personer som
venter på institusjonsplass
i Hamar.

NYHETER side 2 og 3

■ HAMAR

Ruth får bli
på Finsal

FOTO: STIAN F. STEINSVIK

Følg nyhetene videre på h-a.no

Kommunen
harmottatt
rekordhøye
søknad-
summer
fra festival-
arrangørene
i Hamar.
KULTUR
side 34 og 35

■ KULTUR

Søknadsboom
fra festivalene

–Dette kan gi andre håp,
sier Bjørg Lilly Kaspersen,
etter å ha blitt tildelt Peter
Skredder-prisen for 2015.

NYHETER side 7

■ HAMAR

Fikk
hederspris

Storhamar slet seg til
3-2-seier overVålerenga
på Jordal Amfi i går kveld.
–Dette var viktig for hele
laget. Vi tarmedossmye
sjøltillit, sier trener
Aleksander Smirnov.

SPORT side 14 og 15

■ SPORT

Snudde
trenden
på Jordal

FOTO: FREDRIK OLASTUEN
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■ OTTESTAD
Hege Engdal Rusten
90255502/her@h-a.no

– Just relax. Look in themirror, sier
ortopediingeniør Trond Schonhowd, og
via tolken får han spurt hvordan den
venstre armprotesen kjennes.
Det er to år sidenMirjanGruda sist var

hosNorsk TekniskOrtopedi (NTO) i Ot-

testad. Den gang fikk mannen uten ar-
mer tilpasset en høyrearmmed klo, lik
denCato Zahl Pedersen har, på hjelpeor-
ganisasjonen Kiwanis regning. Denne
gangen skal han få en venstrearm, spon-
set av NTO selv.
– Vi vil hjelpe ham! Vi fårmange

telefoner hvermåned, fra folk som ber
om penger, og vi kan ikke si ja til alle.
Vi fant ut at vi ville bruke penger på
noe vi kan. Det er jo en dråpe i havet,
men dette er vårmåte å gjøre litt

veldedighet på, sier teknisk sjef Bjørn
Ludvik Lien i NTO.

VAR FULLSTENDIG ISOLERT
Mirjan er full av undring over at noen
langt oppe i Norge vil hjelpe ham, når
ingen i Albania gjør det.
– Jeg er så taknemlig! Da ulykken

skjedde var jeg i fullstendigmørke. Nå
ser jeg endelig lys og håp igjen, sier
Mirjan, og siterer et gammelt albansk
visdomsord, som lyder omtrent slik når
det er oversatt fra albansk til engelsk til
norsk: «når livet er sommørkest,
kommer hjelp og støtte gjerne fra helt
uventet hold».
At president Falk Bakke i Kiwanis

Albaniahjelpen tilfeldigvis fikk høre
historien om hvordan fabrikkarbeider
Mirjanmistet begge armene imaskinen
som lager innmat til dyner og puter, er
startskuddet for støtten fra dette
uventede holdet. Mirjan satt da
fullstendig isolert i leiligheten. Kona og

datteren hadde forlatt ham, ogMirjans
far var den eneste som hjalp ham,med
alt fra spising til dobesøk.

HAN VILLE BARE DØ
–Mirjan var langt nede! Da han våknet
opp på det sykehuset, og begge armene
var amputert nedenfor skulderen, ville
han bare dø. Det er så godt å se at han
har fått et gnist av håp igjen, sier Falk
Bakke.
Med den ene armen harMirjan

kunnet bruke pc igjen, og snakke i
mobilen. Kiwanis har sponset både pc
ogmobiltelefon, og nå kanMirjan
holde kontaktenmed venner, ogmed
datteren, som har flyttet til Italia. At
Mirjan har fått tilbake gnisten synes
godt på demorsomme lenkene han
deler på Facebook.
– Den ene armen har gjort underver-

ker for hans sosiale liv, sier Bakke.
Men to armer er utroligmye bedre

enn én, ogmed en venstrearmsprotese

TO ARMER:MirjanGruda prøvde protese på begge armene for aller første gang i går. Far Shemsi Gruda (73) ermed til Norge. Faren erMirjans eneste hjelper, siden kona og datteren flyttet fra hametter

Veldedighet: AlbanskeMirjan Gruda
(39) syns det er et mirakel at folk i
Ottestad gir ham nye armer. Om få
dager kan 39-åringen kaste sugerøret
og løfte kaffekoppen selv.

Nå følerMirjansegklar til å løpeut i verden
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på plass også, åpner nyemuligheter
seg.

EN SKAM I SAMFUNNET
– Jeg vet jegmå øve,men jeg håper jeg
skal kunne få armene til å jobbe
sammen, slik at jeg kan løfte en kopp,
for eksempel. Jeg håper jeg kan bli mer
selvstendig, og hjelpe bådemeg selv og
andre, sier Mirjan. Han syns det er flaut
åmåtte lene seg fram over bordet, og
drikke kaffe gjennom sugerør når vi
sitter på pauserommet til NTO og
venter på at ingeniørene skal bli ferdige
med prøveprotesen. Men et kaffeslab-
beras i Norge er ingentingmot skam-
men han kjenner når han går ut i
offentligheten i Albania.
– Da vi landet på Gardermoen så vi

en dame i rullestol som reiste alene.
Det kunne aldri skjedd i Albania!
Handikappede blir gjemt bort, sam-
funnet er ikke tilrettelagt for dem. Vi
har en lang veg å gå, sier Kastriot Faci.

Han er lokal kontakt for både Norsk
Nødhjelp og Kiwani i Albania, og denne
uken er hanmed til Norge som tolk og
reiseleder.

FÅR 80 EURO I MÅNEDEN
Facis daglige jobb er å gjøre livet bedre
for barna i sigøynergettoene, for
utviklingshemmede, som tradisjonelt
blir kastet stein etter på gata, og for
handikappede, som ikke har noen

offentlige støtteordninger i Albania,
slik vi er vant til her hjemme.
– Det er ikke engang jobber å få for

normale folk i Albania, sier far Shemsi
Gruda, når vi kommer inn på mulighe-
tene for at sønnen Mirjan kan ha noen
muligheter på jobbmarkedet med to
armproteser.
MenMirjan trenger desperat en lønns-

inntekt. Hans uførepensjon er på 80 euro
(cirka 720 kroner) imåneden, og det be-
tyr at han er fullstendig avhengig av sin
73 år gamle far, for å få penger til mat og
elektrisitet.

KANSKJE HAN KAN JOBBE
–Hvis Mirjan får armprotesene til å
fungere, kan han kanskje få jobb i et av
våre nødhjelpsprosjekter. Vi prioriterer
dem som er vanskelig stilt, og som
slitermed å få jobb andre steder, sier
Kastriot Faci.
Så det ermye som står på spill når

armprotesene lages av ortopediingeni-

ørene i Ottestad. De har tatt gipsav-
støpning av armstumpen, og koblet de
to protesene sammenmed en sele
bakpå ryggen. Mirjan får en klo på
venstre hånd, og en protese som ser ut
som vanlig hånd på den høyre, etter
Mirjans eget ønske.
– De grepene vi gjør i Norge nå kan gi

Mirjan tilbake litt av den verdigheten
som gikk tapt i denmaskinen for fem
år sida, sier Falk Bakke, idet test-prote-
sen bæres inn i rommet for aller første
prøving.
– Oi, det var uvant! Jeg har bare vært

vant til å bruke en arm, og nå har jeg to,
sier Mirja, ogmens ingeniørene
strammer inn selen litt her, og tarmål
der, brer et sjeldent smil seg i Mirjans
ansikt.
Går alt etter planen, får Mirjanmed

armene hjem på fredag, men han er
allerede overlykkelig.
– It feels good, very good! Nå er jeg

klar til å løpe ut i verden!

arbeidsulykken for femår siden. ALLE FOTO: DAGW. GRUNDSETH

ULYKKE:Mirjan satte fast jakka si imaskinen som lager innmat til dyner og
puter, ogmistet begge armene. TrondSchonhowd i NTO lager ny protese.

DOBBEL: Teknisk sjef Ludvik Bjørn Lien i NTOhar prøveprotesen klar. Ar-
mene styresmed skulderbevegelser.

EN HÅND:Denhøyre armen får påmontert hånd, i stedet for klo. Det hjelper
veldig på selvfølelsen at hånda ser normal ut.

Nå følerMirjansegklar til å løpeut i verden

FAKTA

■ Norsk Teknisk Ortopedi A/S (NTO)
ble etablert i 1989 på Hamar av
TommKristensen i samarbeid med
to andre verksteder.
■ Bakgrunnen var å samle kunn-
skap på et sted og øke kompetanse-
nivået innen armproteser.
■ Selskapet flyttet senere til Otte-
stad for å komme nærmere Syke-
huset Innlandets rehabiliteringsav-
deling, som også gir informasjon til
armprotesebrukere.

Norsk Teknisk Ortopedi

Egentlig jobber den internasjonale huma-
nitær organisasjon av frivillige for barn
og unge. President Falk Bakke i Kiwanis
Albaniahjelpen gjorde et unntak forMir-
jan Gruda.

■ OTTESTAD

DaFalkBakke fra Lillehammer traffMir-
janGruda første gang for fire år siden, var
han på jobb i Albania, der Kiwanis har
flere nødhjelpsprosjekter rettetmot barn
og ungdom.
– Mirjan faller egentlig litt utenom

våre vanlige prosjekter, så dette startet
som et privat initiativ. Likevel er det ab-
solutt i Kiwanis ånd, så organisasjonen
ønsket å hjelpe ham, sier president Falk
Bakke i Kiwanis Albaniahjelpen.
Kiwanis har drevet nødhjelp i Albania

siden kommunismen kollapset i 1992.
– Vi har kjørt nedover 38 trailerlass

med klær, sko, sykler, sykehusutstyr og
alt mulig. Vi har startet korps for utvi-
klingshemmede, og fire fotballag for
barnehjemsbarn og andre unge som ikke
har det bra hjemme, sier Bakke.
Kiwanis siste prosjekt var å ruste opp

skolegården til en barneskole i sigøyner-
gettoen for 50.000 kroner.
–Det så ut somen steinrøys. Nå har de

både basket- og volleyballbane, somgjør
det mer gøy å gå på skolen. Frammøte-
prosenten har steget betraktelig.

Annen type
nødhjelp

Vi prøver å gi
Mirjan tilbake litt av den
verdigheten som gikk
tapt i den maskinen for
fem år siden.

FALKBAKKE I KIWANIS ALBANIAHJELPEN
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