
Ivrig lærer og Arsenal-supporter 
I snart 28 år har Geir Hjermstad (52) jobbet som lærer ved Åmot ungdomsskole på Rena. På fritiden 

er han spesielt opptatt av fotballklubben Arsenal. - Jeg har sesongkort på Emirates Stadium 

(Arsenals hjemmebane), forteller han.  I løpet av våren passerer han 80 turer til London for å se 

favorittklubben. 

Av Judy, Annika og Sven Einar, 4. april 2022 

 
ARSENAL-SUPPORTER: Geir er lærer og ivrig Arsenal supporter. Foto: Judy 

Supporter:  

Hvorfor Arsenal ble klubben er han ikke helt sikker på, men hans brøder som er fire og fem år 

elder   var nok en grunn. - De var jo interessert i fotball, så da ble jeg også dratt med. 

Geir forteller ivrig om Arsenal og alle kampene han har vært på. Nesten hvert vår bestiller han 

seg en tur til London for å se på favorittlaget Arsenal. Han og samboeren Hanne har begge 

sesongkort på Emirates. Han har vært der 78 ganger, og i slutten av april blir det 80 ganger. 

Har du en favorittspiller? 

-Akkurat nå er det jo han Martin da. Martin Ødegaard! Har blitt arsenalspiller. Selv om 

favorittspilleren hans er Martin Ødegaard har han også hatt flere favoritter. Geir forteller om 

en gang han var i London og møtte Thierry Henry.  - Han møtte jeg forresten i London. Han 

var en av verdens beste fotballspillere på den tiden og verdensmester for Frankrike. Han spilte 

for Arsenal fra 1999 - 2007 og har målskåringsrekorden i Arsenal. Geir forteller at det var stort.  



DYREBAR SIGNATUR: Geir har tatt vare på autografen til Thierry Henry. Foto: Privat. 

 

-Hva var det du gjorde da du så han? 

-Jeg   var på ett sted som heter Selfridges i Oxford street i London, et stort kjøpesenter, 

plutselig fikk jeg se han der sammen med en kamerat. da fikk jeg helt panikk vet du. Det 

eneste jeg tenkte var at jeg må få autografen hans i hvert fall Jeg løp bort til en disk og 

kjøpte jeg meg ei sånn lita notisbok, mens jeg hele tiden holdt øye med han. Så tok jeg mot 

til meg og gikk bort.  Jeg var kjempenervøs vet du, dødsnervøs.  Også spurte jeg om jeg 

kunne få autografen hans. Ja, også ønsket jeg han lykke til med kampen mot Liverpool. -

Thank you, svarte han. Da jeg kom ut på gaten måtte ring hjem til broren min og fortelle 

hvem jeg hadde møtt.  

 
STEIN UTENFOR EMIRATES: Geirs familie har egen stein lagt ned i bakken utenfor Emirates 
stadium i London. Foto: Privat. 



Ikke bare fotball.. 

Geir synes det er morsomt med fotball, men han er ikke bare på fotballkamper. Han er også 

lærer på Åmot ungdomsskole og fotballtrener for jenter 08. Som lærer har han i mange år 

vært engasjert i Ungdomsreporterne for Nobelprosjekt og Birkebeinerrenn og ritt. Han synes 

det er morsomt å se hvordan elever utvikler seg når de er med. Her får de utfordret seg på 

mange måter som journalister både foran og bak kamera. Han begynte med det i 2001. 

-Vi har hørt at du var med å starte Nobelprosjektet, hvordan begynte det? 

-Det begynte egentlig med noe som het Ungdomsavisa, forteller Geir. Det var 

Mediebedriftene i Oslo som drev Ungdomsavisa. Og da var det slik at en skole hadde ansvar 

for Ungdomsavisa en måned av gangen. Vi hadde desember. Et år så var det noen av våre 

elever som dro innover til Oslo og da fikk de lov til å komme inn på pressekonferansen til 

Nobelkonserten. Etterpå skrev de en sak om det. Så tenkte vi at vi kunne gjøre noe mer ut av 

det. Kanskje vi rett og slett skulle dra inn og dekke hele Nobels fredspris i desember. Så da 

gjorde vi det! De første åra skrev vi for Mediebedriften og Ungdomsavisa. Da de slutta, kjøpte 

vi opp domene og nå eier vi ungdomsavia.com. Så nå kan vi publisere året rundt hvis vi vil, 

men vi bruker desember til Ungdomsavisa og Nobelprosjektet.  

Geir innrømmer at det er ganske mye jobb, det tar å planlegge et så stort prosjekt. Selv om 

det er litt ekstra jobb, har han aldri angra på å starte det. 

Han har også vært med å starte Birken prosjektet. Det startet egentlig som en skoleoppgave 

som Geir og en tidligere kollega, Arne Vegar Sveen, skulle gjøre. De skulle skrive om 

Birkebeinerrennet og intervjue de som skulle delta i rennet. Etter en stund så tenkte de at de 

kanskje skulle gjøre det til en liten greie. Så de kjøpte opp et domene på internett som het 

birken.no. Internett var veldig nytt da de startet det. Men etter hvert begynte folk å blande 

mellom det og birkebeiner.no.   

Liker å reise 

-Hvorfor synes du det er så morsomt å reise? 

- Jeg synes det er artig og se noe annet enn Rena, men det er alltid fint og komme hjem” Geir 

liker å reise. Men har ikke fått reist så mye de to siste årene på grunn av Corona. Han har 

besøkt mange land i Europa, og har også reist til Beijing, Los Angeles, San Fransisco, New York, 



Egypt for å nevne noe. Han har vært mye rundt i Mellom-Europa og er spesielt glad i Sveist og 

Alpene. - Sveits, der synes jeg det er superflott, sier Geir, og han begynner å ramse opp alle 

tingene han elsker med Sveits. Han har bare vært der på sommeren, selv om han har blitt 

anbefalt å stå på ski, har han takket nei. -Sveits er et land der du kan kjøre fra “Syden” eller 

et varmt sted, til et sted med fjell og snø forklarer Geir. Han anbefaler alle og ta er kjøretur 

igjennom Europa. -Ta fly, leie bil og kjør, sier Geir med et smil 

Utdanning  

-Hvor lenge har du jobbet som lærer? 

-Nei, jeg begynte her i august 1994. Det er lenge siden! ler Geir. Han hadde egentlig ikke tenkt 

å bli lærer, men kunne tenke seg å bli journalist. Han har snart jobbet på Åmot ungdomsskole 

i 28 år. Geir forteller at han skulle egentlig bare vikar i tre måneder, men skolen trengte flere 

lærere. Så etter en stund ble han fast ansatt lærer på Åmot ungdomsskole. Akkurat nå driver 

Geir med å utdanne seg videre i norsk. Han sier også han har tatt en data utdanning. 

Oppvekst/familie 

-Selv om jeg bor og jobber på Rena er det i Hernes jeg har mine røtter, ler Geir. Hernes var et 

fint sted å vokse opp. Da jeg var yngre drev jeg med ski, løp og spilte fotball. Jeg er fra en sånn 

idrettsfamilie. Da er jeg jo arvelig belasta. Jeg har spilt fotball helt siden jeg var sju år og helt 

til jeg var rundt 36 eller 37 år. Ski sluttet jeg med når jeg var rundt 18, 19 år. For tre år siden 

løp jeg maraton i Amsterdam. Første og eneste gang jeg har løpt maraton.  

Nå er Geir snart klar for nye eventyr. Allerede fredag 22. april setter han seg på flyet til 

London. Da venter tur nummer 80. 


