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Tilvera
Sýningar

DV
Söfnin okkar

Minjasafn Orkuveitu Reykjavíkur

Rafha-eldavélar björguðu virkjunum í Soginu
segir Stefán Pálsson safnvörður

Undir stiganum

Sara María Skúladóttir opnar sýningu 1 Gallerl i8 á morgun, laugardag,
kl. 16. Nánar tiltekið i rými undir stiganum í galleríinu. Sara María er ungur listamaður sem útskrifaðist fyrir
tveimur árum frá Listaháskóla íslands. Síðan hefur hún unnið á ýmsum sviðum, meðal annars við kvikmyndagerð, auglýsingar og leikmyndir. i8 er opið þriðjudaga til laugardaga
klukkan 13-17 og er á Klapparstig 33.

Kínversk list

Sýningin Kínversk samtímalist
verður opnuð á morgun kl. 14 í
Listasafhi Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum. Þar eru til sýnis 26 verk úr
einkasafni Ferdinands Leferink sem
var búsettur hér á landi um nokkurt skeið og hefur um árabil safnað
málverkum eftir unga, kínverska
málara. Verkin eru áhrifamikil og
litsterk en ólík hefðbundinni kínverskri myndlist.

Skipulögð
hamingja

Sýningin
Skipulögð hamingja, rússnesk
myndlist
1914-1956 verður opnuð í
Listasafninu á
Akureyri. Hún
fjallar
um
átakatímabil 1
sögu
Rússlands.
Samhliða sýningunni verða kynntar kvikmyndir eftir þrjá rússneska höfunda í
samvinnu við MÍR, Menningartengsl
íslands og Rússlands. Myndirnar
verða sýndar kl. 14.30 alla daga nema
mánudaga. Einnig er hægt að óska eftir sérstökum sýningum.

Sögur í Kompunni

Karen Leening opnar sýningu í
Kompunni, Kaupvangsstræti 23, Akureyri kl. 14 á morgun, laugardaginn
13.4. Karen er Hollendingur og er búsett í Rotterdam.Hún hefur nýtt sér
ýmsa miðla til listsköpunar og í þetta
sinn notar hún tölvu og myndbandstækni til að segja skemmtilegar sögur.
Sýningin ér opin alla daga frá 14-17
fram til 25. apríl.

Pastelmyndir
á Mílanó

.>,

• Vilhjálmur G. Vilhjálmsson hefur
opnað sýningu á 25 myndverkum í
Café Mílanó í Faxafeni. Um er að
ræða olíu-pastelmyndir, flestar frá
Reykjavík en einnig frá Nesjavöllum,
Þingvöllum og Þórshöfn í Færeyjum. Vilhjámur er grafískur hönnuður
hjá auglýsingastofunni Taktik. Hann
nam við Myndlista- og handíðaskóla
íslands 1973-77 og Skolen for
brugskunst í Kaupmannahöfn 1978-80.
Áður hefur hann sett upp sex einkasýningar og tekið þátt í samsýningum
hér á landi og í Danmörku.

„Hér hefur verið safn í 12 ár. Frá
1990," segir Stefán Pálsson í Minjasafni Orkuveitu Reykjavikur við Elliðaár um leið og hann gengur með útsendurum DV upp á aðra hæð hússins. Hann heldur áfram frásögninni:
„Markmið safnsins er að rekja rafvæðingar- og raforkusögu Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Við eigum mikið magn af ljósmyndum og
lika gripum sem eru bæði í geymslu
og til sýningar. Þó erum við íslendingar óskaplega fátækir af tækniminjum.
Á tuttugustu öldinni má segja að öllu
hafi verið skipt út á fimm ára fresti og
hent áður en það varð fornminjar. Svo
dæmi sé tekið þá var gasstöð sett upp
árið 1910 við Hlemmtorg í Reykjavík
og fram til 1920 voru velflest hús í
Reykjavík með gasljósum. Þó held ég
að ekki hafi nema tveir lampar varðveist. Rafmagnsveitan byrjaði þó um
1971 að halda hlutum eftir, þannig að
við stöndum betur að vígi en margir
aðrir og Guðmundur Egilsson, dyggur
starfsmaður veitunnar, byggði safnið
að miklu leyti upp."

Talandi eldavél
Fyrir nokkrum árum var salurinn
á neðri hæð hússins gerður að
fræðslusal fyrir skóla. Rafheimar heitir hann. Rafheimar voru vígðir í lok
1998 af forseta íslands,
Ólafi Ragnari. Þangað
kemur einn
bekkur á dag
úr
skólum
Reykjavíkur
yfir veturinn
og stoppar í
tvo klukkutíma. Nemendur fá góðan fyrirlestur,
vinna
verkefni og
gera tilraunMinjasafn og Rafheimar
ir.
Þennan
daginn er þar Á neöri hæö hússins var aöveitustöð en er nú fræðslusalur.
hópur
frá Efrí hæðin var upphaflega byggð fyrir aðalstjórnstöð raforkukerfis borgarinnar en tækninni fleygði fram og farið var að
Vesturbæjarstjórna öllu gegn um tölvur. Salurinn var því tekinn undir
skólanum í
minjasafn Orkuveitunnar.
Reykjavík.
Annars
er
safmð opið á veturna á sunnudögum
—
milli 15 og 17 og eftir samkomulagi (í
síma 567 9009.) Á sumrin er opið eftir
hádegi alla daga nema mánudaga.
Stærsti safngripurinn á þessum slóðum er sjálf Elliðaárstöðin frá 1921 sem
keyrð er í upprunalegu horfi og dregur árlega að sér fjölda tæknifólks úr
rafmagnsgeiranum erlendis. Við
göngum um safnið og Stefán staðnæmist hjá svörtu bákni i einu horninu. „Hér má sjá eina elstu rafmagnseldavél landsins. Hún kom hingað um
miðjan 3. áratuginn, löngu áður en almennt var farið að elda hér við rafRafmagnstafla úr Hótel Borg
magn. Hún tilheyrði Steingrimi
Borgin var óvenjuvel upplýst bygging
Jónssyni, forstjóra fyrirenda var miklu til tjaldað þar svo
tækisins, og
hægt værí að taka á móti tignum
hefur
gestum í sambandi við afmælissennilega
hátíðina 1930.
verið tákn |
þess
Í
hann hefði
vatn þar sem Rafveitan
trú á sinni afþurfti að fylgjast með
urð. Um miðjan
vatnsrennsli. Þá kom í
4. áratuginn var eldavélin send
ljós nokkuð óvenjulegt: í
upp að eftirlitshúsinu við Elliðagóðum og kyrrum veðrum
heyrðist muldur í vélinni
Blússlampi.
en ógerningur var að
Lengi vel var við alls konar vandaheyra orðaskil. í fyrstu
mál að stríða í orkuframleiðslunni
datt mönnum að sjálfsem tengdust vondum veðrum og
, * 0 sögðu í hug að reimfrosthörkum, t.d. frusu lokurnar á
leikar væru í gangi.
stiflunum í Elliðaánum oft
Það var ekki fyrr en
fastar. Blússlampar voru notmun síðar sem kom í
aðir til að bræða klakann;
ljós að í vélinni var plata sem
stýribúnaöinum sem stjórnendurvarpaði
útvarpsbylgjum
aði lokunum og losa þannig
því þetta var steinsnar frá útum þær.
varpsmöstrunum á Vatnsenda-

Stefán Pálsson safnvöröur
Við eina elstu rafmagnseldavél landsins.
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hæðinni. Þar fékkst skýringin á
draugaganginum."

að höfða til þegnskyldu fólks. Menn
áttu að kaupa rafmagnseldavél af því
að það væri svo hagkvæmt fyrir RafFyrsta stóriðjan
magnsveituna, enda bjargaði orkusalVið göngum að næstu eldavél, sem
an til eldavélanna virkjunum í Soginu
er af Rafha-gerð og slikar sáust um
frá gjaldþroti," skýrir Stefán frá.
tíma á öðru hverju
Nú eru nemheimili í land
endur frá
inu. Þær voru
Vesturframleiddar
bæjarí Hafnarskólanfirði. „Þetta
um farnir
voru
afar
að dreifa
sterkar
og
sér
um
góðar vélar og
húsið með
það má kalla
blöð og ritþær fyrstu stórfóng. Verkiðjuna á íslandi
efnavinnan er
því þegar Ljósahafin og í tilfossvirkjun var
raunabásum
reist var farið í
á neðri hæðmassíft söluátak
inni fá þeir
á
eldavélum.
að spreyta
Siemens rafmagnseldavél
Hægt
var
að
sig.
Um leið
Framleidd í Þýskalandi upp úr 1920 og
kaupa Rafha-eldaog
Stefán
kom
til
Reykjavíkur
á
3.
áratugnum.
Var
i
vél í gegn um Raffylgir
DVeigu
Guðjóns
Jónssonar,
kaupmanns
sem
mangsveituna og
fólki
til
dyra
borga af henni á lengst af bjó á Hverfísgötu 50 og rak þar fræðir hann
umfangsmikla sveitaverslun.
ársgrundvelli með
það á því að
rafmagnsreiknfyrirhugað sé að
ingnum. Þannig tókst á fimm árum að
byggja við húsið og koma upp stóru
koma rafmagnseldavélum inn á um
alhliða orkusafni í félagi við Landshelming heimila 1 Reykjavík með því virkjun.

Nemendur úr 5. S í Vesturbæjarskóla
Sölvi Magnússon og Hrafnkell Guðmundsson gera magnaðar tilraunir í Rafheimum.

