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To oppgaver til Lysbuen.

1. Individuell oppgave: Bruk mobilen og ta bilde av 5 elementer/gjenstander i museet Lysbuen. Skriv en
bildetekst til bildene. Disse skal du legge inn i en rapport om temaet seinere.

2. Gruppeoppgave: Bildeanalyse Dere danner grupper og leverer som gruppe i Fronter. Vurderingsform:
Godkjent.
Fakta om «Svælgfos-serien»: Eventyrtegneren Theodor Kittilsen beundret Sam Eyde og det han hadde fått til av
industriutvikling på Notodden og Rjukan. Sam Eyde bestilte derfor 5 akvareller av kunstneren i 1908.
De inngår i en serie som kalles «Svælgfos-serien»
Bilde 1: «Fossen»
Kittilsen skriver om bildet: Dette er Svelgfossen i sin opprinnelige velde. Ansiktene i fjellet sover sin dorske
søvn. Følget på stien til venstre er utvandrere til Amerika, som mangler næringsgrunnlag i bygdene. Eyde
er Askeladden som av en fe får ideen til å temme uhyrene som raser i fossen, og i stedet får dem til å tjene
menneskene.
a) Hvor mange troll kan du finne i bildet, og hva kan disse symbolisere?
b) Hvorfor blir Sam Eyde sammenliknet med Askeladden?
c) Hvorfor er utvandrere med i bildet?

Bilde 2: «Nisser og dverge» beskriver anleggsarbeidet i Svelgfossjuvet på Notodden.
a) Beskriv arbeidsoppgavene til nissene.
b) Kan dere finne årsaker til at anleggsfolkene er blitt malt som nisser?

Bilde 3: «Svælgfos»
Kraftstasjonen som lå i Svelgfossjuvet var i 1907 Europas største. Den ble dessverre revet for mer enn 30 år siden,
her er den malt som et Soria Moria slott. Kittilsen skriver at ansiktene er følgesvennene som fulgte Sam Eyde
gjennom livet: Dumheten og misunnelsen.
a) Hvorfor ble kraftstasjonen malt som et Soria Moria slott?
b) Hvem tror dere Kittilsen mente det var i samfunnet som representerte dumheten og misunnelsen?
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Bilde 4: «Dammen på Kloumannsjøen»
a) Hvordan vil dere tolke bildet?
b) Hva kan trollet symbolisere? Hvilken fjelltopp ser vi ?

Bilde 5: «Markens grøde»

a) Hvordan er industribyen Notodden beskrevet i dette bildet?
b) Hva tror dere feen skal symbolisere?
c) Hvorfor vokser kornet så frodig?
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