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 Utstilling 
 ✔ «Hold fanene høyt!» 
– Arbeiderfaner fra Tele-
mark, varer fra 23.april til 
29.mai, på Telemarksgalleriet 
– Norsk Industriarbeidermu-
seum, på Notodden.

 ✔ Utstillingen støttes av LOs 
kulturfond.
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Revolusjonsfanen fra Rjukan er 
en del av Unescos verdensarv. Fa-
nen ble lagd på bestilling fra den 
lokale Jern- og Metallarbeiderfore-
ningen. Kunstneren var mekaniker 
Oscar Løvaas, som arbeidet ved Så-
heim kraftstasjon på Rjukan. Løv-
aas malte � ere lokale faner. 

Fanen ble mye brukt i tida etter 
1918 og 1919, og Rjukans sentrale 
rolle i arbeiderbevegelsen har gitt 
fanen en særlig plass i arbeiderhis-
torien. 

Nå stilles Revolusjonsfanen ut 
for første gang etter konserverin-
gen og ligger i en lukket monter 
med stabil temperatur, slik at støv 
ikke kommer til. 

Malekunsten og kunstmaleren
Tidligere var fanemalerne kunst-
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På Telemarksgalleriet på Notodden 
kan du i disse dager besøke utstil-
lingen «Hold fanene høyt!» - Arbei-
derfaner i kamp. Her vises det både 
kampfaner og fagforeningsfaner. 

8-timersdagen 
Det var på Notodden og Rjukan at 
8-timersdagen ble kjempet igjen-
nom, inspirert av den russiske re-
volusjon i 1918. Samme år i 1. mai-
toget, var kravet 8-timers arbeids-
dag, og allerede dagen etter gikk 
Hydro-arbeiderne hjem klokka 
� re om ettermiddagen. De skulle 
ha vært på arbeidet til klokka seks. 
Året etter, i 1919, � kk de gjennom 
kravet – 8 timers arbeidsdag og én 
ukes ferie. 

Restaurert revolusjon
– Vi er svært stolte av å kunne 
vise fram «Revolusjonsfanen» ny-
restaurert, så frisk og � n som det er 
mulig å få den, smiler kurator Su-
sanne Grina Lange. 

– Dessverre har den noen � ek-
ker vi ikke har fått bort, men den 
har vært mye i bruk, og det bærer 
den preg av. 

Fanene for-
vitrer nær-
mest mel-
lom fi ngre-

ne våre.

Susanne Grina 
Lange,
kurator

FANEMALER: Silje Storme Fredriksen, bil-
ledkunstner og fanemaler, bærer beste-
far Sverre Fjerdingstads tradisjoner videre. 
Denne fanen har bestefaren malt. 
 

1939: Tinfos kjemiske Arbeiderforenings 
fane fra 1939. 

Arbeiderbevegelsen har gjennom hundre år brukt faner og fl agg når de viser styrke. 
Telemarksgalleriet er stolte over å vise fram den nyrestaurerte Revolusjonsfanen fra Rjukan.

Kampfanene og

faglig utdannet, men i dag � nnes 
ikke utdanningen lenger. Da LO-
Aktuelt intervjuet fanemaler Sver-
re Fjerdingstad fra Kongsberg, var 
han 83 år, og fremdeles stø på hån-
da. Han hadde begynt å lære opp 
barnebarnet Silje, som hadde gått i 
hælene på morfaren gjennom hele 
barndommen. I dag er billedkunst-
neren Silje Storm Fredriksen den 
eneste igjen i landet som kan kalle 
seg fanemaler. Hun har beholdt pa-
letten til morfaren, og fører kunn-
skapen og tradisjonen videre. 

Fanene forvitrer
Mange av de gamle kampfanene er 
regelrett i ferd med å smuldre opp. 
De oppbevares i utette montere, 
i loft og kjellere, med ujevn tem-
peratur og fuktighet, forteller Su-

kunsten
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REVOLUSJONSFANEN: Nyrestaurert og klar i tett monter. Revolusjonsfanen stilles ut på Telemarksgalleriet. 

DET BRUKNE GEVÆR: Arbei-
derne på Rjukan sies å være 
de mest antimilitaristiske i 
Norge, noe borgerskapet ikke 
likte. Politiet ville nekte ar-
beiderne å marsjere med «det 
brukne gevær» i 17. mai-toget 
i jubileumsåret 1914. På tor-
get endte det med voldelige 
opptøyer og massearresta-
sjoner, som senere ble omtalt 
som «Rjukan-affæren». Høs-
ten 1914 ble 14 av 15 tiltalte ar-
beidere dømt på Rjukan, noen 
til fengsel og noen til å beta-
le bot.

sanne Grina Lange, som har satt 
sammen faneutstillingen «Hold fa-
nene høyt!» ved Telemarksgalleriet. 

– Med denne utstillingen ønsker 
vi å vise fram fanene, ikke bare som 
politisk symbol, og status som kul-
turminner, men også i det kunst-
neriske perspektivet. Fanemaker-
faget er i ferd med å forsvinne. Fa-
nene bør tas bedre vare på, sier Gri-
na Lange. 

Dyre silkemalerier
Å skulle lage en ny fane i dag er så 
kostbart at svært mange ikke tar 
seg råd til det. Det er silke, sying, 
flater som skal fylles med nøyakti-
ge penselstrøk. Derfor er det flere 
restaureringsoppdrag enn ny pro-
duksjon Silje Storm Fredriksen gjør 
når hun driver med faner i dag. 

– Det er tidkrevende og dyrt. 
Merkelig nok er ikke folk vant til 
å betale prisen det egentlig koster 
for å få lagd ting for hånd, mener 
Storm Fredriksen. 

Grina Lange forteller at mange 
faner gikk i arv når foreninger ble 
nedlagt, eller slo seg sammen. Da 
ble navnet malt over. 

– Vi kan se det når fanene blir slit-
te og deler av malingen skaller av. 
Da kommer det gamle navnet fram.

Ofte var det en egen fanekomi-

te som stod for anskaffelsen av fa-
nen til foreningen. En ny fane, som 
ble utformet og malt av en profe-
sjonell fanemaler, kunne koste fra 
500 til 1000 kroner rundt år 1900. 
I dagens kronekurs vil det tilsvare 
mellom 30 000 til 50 000 kroner.  a


