
Ordfører og ihuga Liverpool-supporter 

LIVERPOOL OG POLITIKK: Her poserer Ole Erik med et bilde fra Champions league finalen 2019 

med ordførerkjede i bakgrunnen. Foto: Pauline og Stine 

Ole Erik Hørstad (54) er ordfører i Åmot, men han er også ivrig Liverpool-

supporter. Den største minne som tilhenger av de røde fra Liverpool kom i 

2005, da Hørstad satt ringside i den legendariske Champions League-finalen 

mellom Liverpool og AC Milan i Istanbul. 

Av Pauline og Stine 

-Det er jo en kamp som har gått inn i historien som “Mirakelet i Istanbul”. Liverpool lå under 0-3 ved 

pause, men kom tilbake og vant til slutt kampen på straffer. Jeg og noen kompiser fra Rena hadde 

tatt turen, og det ble en helt fantastisk opplevelse.  

Ole Erik trekker også frem familien når han tenker tilbake på sine beste minner med Liverpool frem 

til i dag. 

- Ja, å reise til Liverpool og Anfield sammen med barna mine var stort. Da fikk de et innblikk i noe av 

det jeg brenner for. 

Sønnen Harald (14) er også ivrig Liverpool-supporter. 

-Hva var grunnen til at det ble nettopp Liverpool? 

-Det er vel kanskje litt tilfeldig at det ble Liverpool. Jeg likte de røde draktene og fikk fort en favoritt 

som heter Kevin Keegan. Allerede da jeg var seks år ble det Liverpool selv om pappa holdt med helt 

andre lag. 



STOLT SUPPORTER: -Alltid vært Liverpool for meg, sier Ole Erik mens han forteller hvor stolt han er 

over Liverpool. Foto: Privat 

 

Ingen ungdomspolitiker 

Ole Erik fikk rollen som ordfører i 2019. Han forteller at han aldri har vært noen ungdomspolitiker. 

Men at han med årene ble mer og mer interessert i lokalpolitikken. 

- Det var vel egentlig lokalpolitikken jeg var mest engasjert i da jeg ville påvirke for at Åmot skulle bli 

et enda bedre sted å bo. 

Ole Erik hadde aldri som mål å bli verken ordfører eller politiker. Når han var yngre, drev han med 

helt andre ting. 

-Det var nok ikke denne jobben jeg så for meg som ung, men jeg trives veldig med jobben min og 

synes det er spennende å være borti noe nytt hver dag. 

 

Liker at Høyre setter mennesket i sentrum  

Som medlem av Høyre forteller han at han liker at menneskene settes i sentrum framfor systemet. 

- Jeg liker at Høyre er et parti der du kan formene veldig mye forskjellig og at menneskene settes 

mer i sentrum enn systemet og at man har valgfrihet. 

- Hva er en ting du tenker kunne blitt gjort eller forandret i Åmot for å skape et enda bedre samfunn? 

- Hvis det er noe jeg skulle ønske vi var enda bedre på, så er det å få til flere arbeidsplasser. Kanskje 

spesielt for medflyttere som kommer til Rena og jobber innenfor forsvaret så har vi litt for få andre 

arbeidsplasser. 

 



Kan være krevende å skille mellom ordfører og pappa 

Ole Erik er far til tre barn og fikk spørsmålet om han synes det var vanskelig å skille mellom rollen 

som ordfører og rollen som familiepappa. Han forteller at det kan være krevende, men at han elsker 

å bruke tid på å følge opp barna sine. Derfor klarer han å balansere det veldig bra til tross for 

kveldsmøter og perioder med mye jobbing. 

- Jeg liker å tilbringe tid med barna mine, det er noe av det beste jeg vet. 

- Føler du folk flest kjenner deg som ordfører, liverpool-supporter eller pappa? 

-Det tror jeg kommer veldig an på hvem du spør, men akkurat nå tror jeg folk flest kjenner meg som 

ordfører, ler han. 

 

FAMILIEFAR: Ole Erik med de tre barna. Harald (14), Fanny (20) og Frida (22). Foto: Privat 

 

God oppvekst på Rena  

Ole Erik vokste opp på Rena, han flyttet hit da han var 2 år og kan ikke huske noe annet enn at han 

har vokst opp her. 

-Rena var et trygt og godt sted å vokse opp på, og jeg hadde mange gode kamerater. 

Ole Erik var veldig aktiv i barndommen. Det gikk mye i idrett og han var spesielt glad i å gå på ski. 

-I tillegg til ski var jeg også med i speideren, noe som var populært på Rena den gangen og det var 

jeg veldig glad for. Jeg var også innom mange andre aktiviteter, blant annet svømming, friidrett, 

badminton og tennis. Jeg var kanskje mest interessert i fotball. 

Ole Erik tar seg en kort tenkepause. Mens han mimrer tilbake i tid kommer han på flere ting de 

pleide å gjøre under hans oppvekst, men noe av det han husker best er turer. 



- Vi var på mye turer. Foreldrene mine var flinke til å ta meg og mine søstre ut i naturen. 

-Hvis du kunne gitt unge deg et råd. Hva ville det vært? 

Han tar seg en liten tenkepause før han svarer. 

- Hoppe litt mer ut i ting, bare gutse på, gjøre det jeg har lyst til uten å tenke på konsekvenser av alt, 

men bare gå for det istedenfor å angre på at jeg ikke gjorde det.  

- Var du rampete som ung? 

- Nei, var nok ikke den mest rampete, men kunne ha litt temperament. Jeg har alltid godt humør, og 

tror det er en av mine styrker. Jeg er jo veldig glad i folk og ta en spøk innimellom er jo gøy. 

 

GLADBARN: Bilde fra barndommen til Ole Erik. Foto: Privat 

 

Alltid vært glad i naturen 

-Som sagt var jo foreldrene mine veldig flinke til å ta oss med ut på tur og det tror jeg har gjort at jeg 

er så glad i naturen som det er nå. Jeg elsker å være i naturen og å oppleve nye ting. 

Ole Erik har flere andre interesser og de fleste innebærer å være ute på både fjell og i skogen. 

-Jeg elsker å jakte. Jeg går også mye på ski, truger og begynte for en liten stund siden å teste ut 

randonee. Det synes jeg er veldig gøy. 

Det å følge opp barna er viktig for Ole Erik og han er veldig opptatt av at de skal oppleve noe av det 

han selv interesserer seg for. Han er derfor flink til å ta med barna på turer og andre ting. 



 
JEGER: Glad og fornøyd jeger. FOTO: privat.  

 

-Oppveksten var også en grunn til at jeg ble medlem av Høyre 

Som ung fikk Ole Erik noen politiske forbilder. Han var ikke ordentlig interessert i politikk, men 

hadde noen han så opp til deriblant Kåre Willoch. Han forteller at det var oppveksten som gjorde at 

han ble medlem av akkurat høyre, på grunn av blant annet disse forbildene han fikk. 

-Kåre Willoch var statsminister på 80-tallet og jeg begynte allerede som tenåring å se opp til han. 

Han var et forbilde for meg, men jeg var likevel ikke veldig interessert i politikken.  

-Krigen preger oss nordmenn 

- Hva tenker du om krigen som er i Europa nå? 

- Det preger oss veldig. Selv hadde jeg jo aldri trodd at det skulle bli den typen krig som vi ser nå i 

Europa, igjen. Det jeg vil trekke frem her er det voldsomme engasjementet som er blant folk også 

her i Åmot. Det er mange som har tatt kontakt og lurer på hvordan de kan hjelpe i denne 

situasjonen. Jeg tror vi føler på nærheten i denne krigen, og at det er nabolandet til Norge som er i 

krig, så jeg tror dette preger nordmenn veldig mye. 

Ole Erik og flere andre gjør seg klare til å ta imot ukrainere som flykter fra Krigen. Han forteller at 

dette er noe som må balanseres med det at vi har en stor NATO-øvelse på gang. Han fikk spørsmål 

om krigen påvirker hans rolle som ordfører. Han nikker før han svarer: 

- Ja, det gjør jo på en måte det. Nå gjør vi oss klare til å ta imot ukrainske flyktninger her i Åmot, og 

har jobbet veldig mye med det. Vi må også balansere det med at vi har en stor NATO-øvelse som 

foregår her i Åmot blant annet. Så vi må se viktigheten av at vi skal ha et sterkt forsvar og være en 

god NATO-alliert samtidig som vi hjelper på den humanitære siden, og det påvirker jo rollen som 

ordfører. 



Han er veldig fornøyd med jobben som blir gjort av nordmenn og åmotinger for å hjelpe ukrainerne 

på best mulig måte. Han håper også at alt kommer til en slutt om ikke lenge og synes det er en stor 

tragedie. 

Spent på ligainnspurten 

Selv om Ole Erik har mye å gjøre som ordfører, følger han godt med på ligainnspurten i England.  

-Blir det Manchester City eller Liverpool som vinner til slutt? 

- Det må bli Liverpool, smiler ordføreren i Åmot. 

 

 

 

 


