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Minneord 

 

Det var med sorg Elektroarbeidernes Fagforening mottok budskapet om vår tidligere 

fagforeningsleder Olaf Gjesdal sin bortgang. 

 

Olaf ble medlem i LO og den gang Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund rett i etterkant 

av krigen, 14.12.1945. Og hadde 72 års medlemskap i fagbevegelsen ved sin bortgang. I disse 

72 årene var Olaf en engasjert talsmann for vårt fellesskaps idealer. 

 

Olaf ble tidlig aktiv og ble gitt ansvar og tillit til å ivareta en rekke oppgaver og verv - og 

gjennom et langt yrkesliv ble han en høyt betrodd tillitsvalgt og respektert fagmann. 

 

Olaf fikk sitt første verve i foreningen allerede i 1950, da som foreningens representant i 

Norsk Folkehjelp. Tidlig på 50 tallet hadde også Olaf en periode i styret, men trakk seg som 

følge av et politisk oppgjør mellom fløyene i foreningen. 

 

Olaf ble valgt til leder I den gang Elektromontørenes Forening i 1975, etter å ha vært 

viseformann i årene i forkant. Han var leder frem til 1977. 

 

Olaf var også aktiv i Haandverksvendenes forening i en årrekke og var også leder der i noen 

år. 

 

Som tillitsvalgt og leder i fagbevegelsen kom Olaf sine sterke egenskaper tydelig og markert 

fram.  Faglig dyktig, rolig, samlende og inkluderende i sin arbeidsform som han var, og alltid 

forsøkte å se nytt på ting. 

 

Olaf var aktiv med verv i fagforeningen helt frem til 2013, som styremedlem i Kalfarveien 71 

AS, selskapet vårt som står som eier av våre lokaler.  

Olaf var også aktiv som viseformann i foreningen når lokalene ble kjøpt i 1974, og ble valgt 

inn i det første husstyret i 1974. Dermed fulgte han huset tett gjennom nesten 40 år. 

Dette beskriver hans brennende engasjement for fellesskapet på en god måte. 

 

Olaf var alltid talsmann for et sterkt felleskap - også ved å etterleve vårt gamle slagord ”Yt 

etter evne og høst etter behov” var han og opptatt av en fagbevegelse som ikke bare tenkte på 

individ – men også et helt samfunn. 

 

Gjennom sitt virke som elektriker og tillitsvalgt – fulgte han tett den store utvikling fra 

gjenoppbyggingen av landet etter krigen – industrireisningen på Vestlandet i 60-70 årene – og 

videre inn i oljealderen fra tidlig i 1970 årene. 

I disse 10-årene ble hovedelementene i dagens Norge og Velferdsstaten slik vi kjenner den 

bygget – fagbevegelsen var en viktig pådriver i dette arbeid. 

 

Olaf var opptatt av å jobbe akkord, noe som vil si at arbeidslaget får betalt likt og etter 

innsats. Han hadde i lengre tider arbeidsdagen sin på utbyggingen av Haukeland Sykehus og 

var blant annet med å legge opp provisorisk strøm på 60 – tallet. 

Olaf var ikke redd for å forsøke nye ting og i godt voksen alder reiste han i Nordsjøen. 

 



Han var sterkt opptatt av felleskapet i fagforeningen også etter han gikk av som pensjonist. I 

styret til pensjonistgruppen i fagforeningen tok han sin vakt og fant sin naturlige plass på turer 

og fellesarrangement. Han var også en du kunne regne med var tilstede på 1. mai 

arrangementet i fagforeningen.   

 

Og like til det siste var har fast tilstede på disse arrangementene. 

 

I fagbevegelsen er våre faner et sterkt symbol – det er bak den og vårt lederskap vi samles når 

vi trenger å samle styrke og vise vårt felleskap. 

 
I vår historie har Olaf Gjesdal skrevet seg tydelig inn – der vil Olaf også være når nye 

generasjoner fører arven videre. 

 

Ved Olaf sin båre her i dag er vår fagforeningsfane markert med sørgebånd – for å vise at vi i 

fellesskapet sørger over tapet av en god fagforeningskamerat og en lojal forsvarer av våre 

idealer. 

 

Våre tanker går til familie og venner som vi deler sorgen med. 

 

Fra Elektroarbeidernes Fagforening legges fram en krans i våre røde og hvite farger – den 

ønsker vi skal symbolisere minner om fargerike dager med Olaf som medlem, tillitsvalgt og 

leder –og som En siste hilsen fra vårt felleskap. 

 

Vi lyser fred over Olaf Gjesdal sitt minne. 

 

Elektroarbeidernes Fagforening 

Hordaland, Sogn og Fjordane 

 

Atle Rasmussen 

 

Bergen, den 30. august 2018 

 


