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Da Odd Kristian Reme henvendte seg
til meg på vegne av Erling Høiland
om å si noen ord fra arbeiderbevegelsen
i forbindelse med hans bisettelse, ble jeg
både stolt og rørt. Når historielaget ber
meg om å skrive minneord om Erling,
er det med ydmykhet og også med
stolthet, at jeg vil gjøre et forsøk på å
bidra til at en av våre hedersmenn og
tillitsvalgte gjennom en  mannsalder
skal få et verdig minne i vår årbok.

« En gang i fjerne tider trellet i
andres jord, fedre som møtte sulten
uten et ord. Nådeløs lå en vinter
over vårt nakne land. Da så de våren
komme kvinne og mann.

Den gang da far min løftet fanen i tro og tross  sådde han
korn og frihet, sådde for oss. Over han sprang en stjerne,
under han sang en jord. Slik ble en mann en såmann for
barn og mor.

Over deg sprang en stjerne, dypt i
deg sang et hav! Dyr var din
drøm om freden som krigen gav.
Du er den unge skaper, kornet
ditt våpen bror. Så la din sang få
klinge vidt over jord.

Barn skal bli født og vokse inn i
en ufødt tid. La dem da modig
møte den gode strid! Landet ble
ditt, og kornet duver i sol og vind.
Nå skal de unge slekter høste det
inn.»

«De unge slekter» var en av Er-
lings favoritter i vår rike flora av
arbeidersanger. Den ble skrevet i

1957 av Kåre Holt og tonesatt av Jolly Kramer-Johansen.

Erling var 27 år og hadde allerede vært formann i maler-
svennenes fagforening et par år. Han arbeidet hos Næss

Erling Høiland 
(1930-2013) til minne

Foto: Privat
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hvor også den yngre broren Birger var ansatt. På seksti-
tallet begynte han hos  Braathens SAFE, ble organisert i
Transportarbeiderforbundet og valgt til forretningsfører  i
forbundet i Stavanger i 1967.

Erling kan på mange måter identifisere seg med sangen.
1957 er et høydepunkt i arbeiderbevegelsens innflytelse i
landet. Arbeiderpartiet, som har hatt regjeringsmakta
siden krigen, får fornyet tillit med rekordstor oppslutning
under stortingsvalget det året. Medlemsveksten i LO har
aldri vært større. Mange mener at kampen stort sett er
over, og at nå skal den virkelige høsten starte for større
rettferdighet og jevnere fordeling.

Erlings far var rallar og hadde et relativt turbulent
arbeidsliv til han ble ansatt i Stavanger Elektrisitetsverk.
Erling og hans fem søsken var ikke selv rammet av den
kvelende og destruerende, langvarige arbeidsledigheten
som rammet mange familier i de harde trettiåra. Det satte
imidlertid sine merker hos også de som ikke ble hardest
rammet. 

Krigen kom og ødela mye av Erlings barndom og første
ungdomsår. Han fikk senere ved selvsyn sett følgene av
krigen som okkupasjonssoldat i det krigsherjede Tyskland.
Som så mange andre var Erling i den såkalte Tysklands-
brigaden. Herrefolket, som hadde satt dagsorden i Erlings
oppvekstår, hadde sannelig måttet betale for sine gjer-
ninger.

Et hardt slag rammet Høiland-familien da moren døde i
1945. Erling var ikke fylt 15, og det var tre yngre søsken
som ble morløse i skolealder. Han kom seg tidlig ut i

arbeid, ble skomaker og rakk også et par turer som kokk til
sjøs før han avtjente sin verneplikt.

Hjemme fra Tyskland begynte han i malerlære. Han giftet
seg med Ragnhild, og da Erling som den yngste noen-
sinne ble valgt til formann i Malersvennenes forening  i
1955, hadde de fått to barn – Terje og Wenche – Sigbjørn
kom i 1960. Erling og Ragnhild opplevde den tragedie det
er når barn går bort før foreldrene da datteren døde for ni
år siden. Ved siden av de to sønnene er det i dag ni
barnebarn og sju oldebarn som lever etter Ragnhild og
Erling.

Etter noen år som forretningsfører i Transport gikk Erling
over i AOF, og derfra ble han ansatt som LOs distrikts-
sekretær i Rogaland fra 1977 til han gikk av med pensjon i
1995. Som pensjonist la Erling ned et betydelig arbeid i
Arbeiderbevegelsens Historielag.

Hvordan gikk det så etter 1957. Hvilken høst ble det for
de unge slekter.

Arbeidstiden, som hadde ligget fast siden 1919 med 48
timer pr. uke, ble redusert til 45 timer i 1959, til 42.5 timer
i 1968 og til 40 timer pr uke i 1977 ved innføringen av
Arbeidsmiljøloven, og ved tarifforhandlingene i 1986 til
37.5 timer. 

Arbeidsmiljøloven ga lovmessige føringer for ansattes inn-
flytelse på mange områder og spesielt på sikkerhet og
trygghet i arbeidssituasjonen og ansattes medvirkning i
sikkerhets- og vernearbeid på arbeidsplassen.
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Folketrygden, som var forberedt av arbeiderpartiregje-
ringen, ble innført i 1967 av den borgerlige regjeringen.
Vårt motto var fra « forsorg til rettighet». 

Arbeidstakerne fikk plass i bedriftenes styrer gjennom
loven om demokrati i arbeidslivet.

Ferien er betydelig lengre enn i 1957, og likestillings-
arbeidet som ble sterkt fokusert fra 1970 årene, har bl.a.
resultert i økte permisjonsrettigheter ved graviditet. Og et
sterkere innslag av kvinner i arbeidslivet enn noe av de
landene det er naturlig å sammenligne oss med. Selv om
mye gjenstår, f.eks. mht kjønnsfordeling innen ledersjiktet,
så er det milevis fra det klassiske femtitallsmønsteret med
den hjemmeværende husmor.

Sykelønnsordningen har gjort livet lettere for mange
arbeidstakere som før presset seg på arbeid av økonomiske
grunner med helsemessige konsekvenser for den enkelte.
Erling fikk være med på denne utviklingen, men fikk også
føle at gode tider  har sine utfordringer. Mange har etter
hvert tatt det vi har oppnådd som en selvfølge og blitt så
opptatt av egen økonomisk utvikling at grunnlaget for den
friheten vi har fått, er stuet bort.  Stein Ove Berg advarer
mot dette …»De vil smi for seg selv tror på evner og hell.
Slike folk har vår framtid forrådt» når han appellerer til
alle i visa «Ta hverandre i handa og hold».

Erling var engasjert i dette, noe som gjorde han særdeles
opptatt av vårt historiske grunnlag, og ikke minst det som
ligger skjult i våre sangtekster. Erling kunne bli svært en-
gasjert når disse temaene ble utfordret. Men en egenskap
ved han må nevnes i dette minneordet. Jeg har hørt få om

noen som noen gang opplevde Erling som hissig og opp-
farende. Han var kjent for sin rolige og formidlende form,
noe som gjorde han til en respektert forhandler og
ivaretaker av medlemmenes interesser.

Denne bautaen av en tillitsvalgt var ikke kjent for å slå i
bordet, men for å vinne fram ved sitt forsonende og venn-
lige vesen.   Det gjorde at når han først satte foten ned, så
var det alvor.

Personlig vil jeg nevne at Erling tiltrådte distrikts-
sekretærstillingen samme året som vi stiftet NOPEF.

Som leder av NOPEF besto mitt samarbeid med Erling i
første rekke i skolering av våre mange nye tillitsvalgte.
Han bidro til at de fikk en solid skolering spesielt i
Hovedavtalen, som gjorde våre tillitsvalgte klar over deres
rettigheter og plikter. Det var med på å legge grunnlaget
for den organisasjonen som  vi bygde, og som har gitt oss
de rettigheter og avtaler som er blitt ledende i verdens-
sammenheng. 

Sammen med mange andre er vi Erling stor takk skyldig. 

Lars Anders Myhre
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