2.28.2008

2.28.2008

Ritnefnd Prentarans:

Hrafnhildur Ólafsdóttir,
ritstjóri og ábyrgðarmaður.
Guðný Lára Jónsdóttir
Hrönn Jónsdóttir
Jakob Viðar Guðmundsson
Ábendingar og óskir
lesenda um efni í blaðið
eru vel þegnar.
Leturgerðir í
prentaranum:

Fairfield LH
Avenir
ITC Stone Informal
Umbrot og hönnun:

Árni Pétursson, Oddi ehf.
Plötuútkeyrsla:

Prentun: Prentmet ehf.

bls

3
4
4
4
5
6
6
7
8
9
10
11

12
14
15
15
16
20
21
22
23

Efnisyfirlit

Samdráttur í prentiðnaði
Hraðskákmót FBM 2008
Briddsmót FBM
Jólakaffi FBM 2008
Áfram Ísland – fyrir ungt fólk og
framtíðina
Miðdalsmótið
Litlaprent sigraði á
Knattspyrnumóti FBM 2008
Prentgripur frá Prentmeti vinnur
ein virtustu prentverðlaun í heimi
Orlofsmál FBM
50 ár á traustum grunni
Tækniskólinn
Loksins hefur verið opnað
logosafn á Íslandi, eða réttara
sagt á vefnum
Brákarsund í Borgarnesi
Jöfn laun – jöfn réttindi
Ársfundur Nordisk Grafisk Union
Ástarævintýrin gerast í Miðdal
RGB vinnsluflæði
Trúnaðarráð 2008–2010
AF : Ein-stök-brjóst
Raunfærnimat
Starfsmannafélag Umslags

Forsíðuna gerði
Guðný Þórarinsdóttir.
Hún var framlag hennar í
forsíðukeppni Prentarans
2008.



2. tbl. DESEMBER 2008

látnir félagar
Björgvin Jónsson, fæddur
26. ágúst 1929.

† Varð félagi 10. júlí 1950.
Björgvin hóf nám í Ísafold
arprentsmiðju 10. ágúst 1945
og lauk þar námi með sveins
prófi í setningu 2. apríl 1950.
Hann vann áfram í Ísafoldar
prentsmiðju til 1955, í Prentsmiðju Þjóðviljans
1955–1956, Prentsmiðjunni Hólum 1956–1966,
Prentsmiðju Alþýðublaðsins 1967–1968, á Hólum
1969–1972 og í Ísafoldarprentsmiðju 1973–1974.
Eftir það starfaði hann í Prentsmiðjunni Odda frá
ársbyrjun 1976 til 1. maí 1993. Björgvin lést þann
30. apríl 2008.

Sigríður Guðmundsdóttir,
fædd 26. nóvember 1933.

† Varð félagi 18. janúar 1982.
Sigríður starfaði í Formprenti
við aðstoðarstörf. Hún lést
þann 19. júní 2008.

Hreinn Pálsson prentari,
fæddur 5. júní 1937.

Hörður Óskarsson,
fæddur 26. mars 1923.

† Varð félagi 3. janúar 1944.
Hörður hóf nám í Prentsmiðj
unni Eddu 15. ágúst 1939
og lauk þar prófi sem setjari
12. september 1943. Hann
starfaði í Víkingsprenti frá 1.
desember 1945 sem verkstjóri og síðar sem prent
smiðjustjóri. Hörður var meðstjórnandi í Hinu
íslenska prentarafélagi 1949–1951 og í skemmti
nefnd 1948–1953. Hann lést 24. ágúst 2008.

Sigurður Pétursson,
fæddur 8. maí 1925.

† Varð félagi 30. júní 1947.
Sigurður hóf nám í Gutenberg
2. nóvember 1942, lauk námi
í setningu og tók sveinspróf
15. maí 1947. Hann starfaði
í Gutenberg til ársins 1964,
Prentsmiðju Jóns Helgasonar til ársins 1973, frá
1973 í Gutenberg aftur eftir að Gutenberg hafði
keypt Prentsmiðju Jóns Helgasonar, og starfaði,
þar til 1992 er hann lét af störfum vegna aldurs.
Sigurður var í trúnaðarráði HÍP, var í allmörg ár
trúnaðarmaður á vinnustað bæði í PJH og Guten
berg. Sigurður lést 20. október 2008.

† Varð félagi 1962. Hreinn
hóf nám hjá Gutenberg
1. nóvember 1958 og lauk
sveinsprófi í prentun 7. júlí
1962. Hann starfaði í Prent
smiðjunni Hilmi, Prentsmiðj
unni Prentun og Steindórsprenti, og stofnaði
Gúmmístimplagerðina og Prentsmiðjuna Roða.
Hreinn var í skemmtinefnd HÍP 1965 og í stjórn
Miðdalsfélagsins 1970. Hann lést 24. júlí 2008.

Jakob

Segi af mér ef ég
verð fundinn sekur!

Leiðari

Samdráttur í prentiðnaði

Þ

ær efnahagsþrengingar sem gengið hafa yfir
landið í kjölfar bankahrunsins hafa haft mikil
áhrif á greinina og þar er ljóst að auglýsinga- og
blaðamarkaðurinn hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum. Ljósu punktarnir eru þeir að verkefni sem hafa
átt undir högg að sækja þegar krónan hefur verið sterk
hafa sótt í sig veðrið að undanförnu samhliða því að
erfitt hefur verið að stunda viðskipti við erlenda aðila.
Samkeppnisstaða prentiðnaðarins gagnvart erlendum
samkeppnisaðilum hefur batnað við veikingu krónunnar. Aukning hefur verið í prentun og vinnslu á plast
og aðrar umbúðir. Einnig er ljóst að mikil aukning hefur
verið í bókaprentun undanfarið. Það hefur verið áralöng
barátta félagsins og iðnaðarins að halda sem mestu af
vinnslu og þar á meðal bókaprentun innanlands. Þjóðin
þarf að standa saman og verja störf á Íslandi sem aldrei
fyrr. Nú er svo komið að bókaútgefendur vekja sérstaka athygli á því ef bókin er unnin á Íslandi. Það hefur
einnig verið baráttumál FBM til margra ára að vekja
athygli neytenda á því að bókin sé unnin á Íslandi til að
viðkomandi geti gert upp hug sinn um hvort hann vill
styðja við íslenska framleiðslu.
Á haustmánuðum hefur uppsögnum í prent- og auglýsingaiðnaði fjölgað mikið. Uppsagnir frá 1. mars á þessu
ári, sem FBM hefur fengið vitneskju um, eru um 80 talsins og einnig hafa um 175 starfsmenn fengið tilkynningu um skert starfshlutfall. Ef skerta starfshlutfallið er
reiknað út í heil störf eru þau um 30 talsins. Frá mars
til nóvember hefur félagsmönnum sem skráðir eru á
atvinnuleysisskrá hjá Vinnumálastofnun fjölgað úr 7 í 22.
Ef allar þær uppsagnir sem komið hafa fram ganga
eftir og ekki rætist úr á allra næstu vikum má búast við
að mikið atvinnuleysi verði í greininni eftir áramót. Það
verður mjög slæmt og þegar haft er í huga að endurnýjun í greininni hefur verið með minnsta móti undan
farin ár er áhyggjuefnið hvort fólk skilar sér aftur inn
í prentiðnaðinn þegar jafnvægi kemst á að nýju. Mitt
mat er að fyrir þennan mikla samdrátt hafi ekki verið
umframvinnuafl í greininni og því megi gera ráð fyrir að
þegar jafnvægi kemst á verði þörf fyrir flesta sem hafa
starfað í prentiðnaðinum. Það er því afar mikilvægt að
fyrirtæki gangi ekki lengra en nauðsyn krefur varðandi
uppsagnir og jafnframt er það úrræði, sem opnað var
fyrir með bráðabirgðalögum, sem varðar hlutastörf og
hlutabætur í atvinnuleysistryggingasjóði skárri leið en
að fjölga uppsögnum. Það er möguleiki sem dregur

úr áfallinu sem fylgir því að verða atvinnulaus og getur
verið úrræði til að brúa tímabil á meðan séð verður
hvernig mál þróast í efnahagslífinu.
Samningar FGT-deildar gagnvart Samtökum íslenskra
auglýsingastofa sem runnu út 31. desember 2008 hafa
enn ekki verið endurnýjaðir. Erfiðlega hefur gengið að
fá fulltrúa SÍA að samningaborðinu og þrátt fyrir að búið
sé að vísa deilunni til ríkissáttasemjara hefur ekki tekist
að ná saman fundi. Unnið verður að því af öllum krafti
að ná samningum sem allra fyrst.
Afar mikilvægt er að standa vörð um heimilin og atvinnu
félagsmanna og jafnframt er unnið að því á vettvangi
Alþýðusambands Íslands að fjölga úrræðum sem bjóð
ast einstaklingum sem lenda í greiðsluerfiðleikum vegna
efnahagskreppunnar.
Mjög mikilvægt er að félagsmenn leiti til félagsins ef til
uppsagna kemur til að fá upplýsingar um hvernig staðinn verður vörður um réttindi félagsmanna við aðstæður
sem þessar.
Sérstaklega er mikilvægt að skrá sig hjá vinnumiðlun, til
að réttur til atvinnuleysisbóta sé virkur frá fyrsta degi.
Það á einnig við ef um skert starfshlutfall er að ræða.
Desember 2008, Georg Páll Skúlason.

prentarinn · www.fbm.is



Sk ák

Jólakaffi FBM
2008

Hraðskákmót FBM 2008
Árlegt skákmót FBM var haldið sunnudaginn 23. nóvember.
Sjö þátttakendur mættu til leiks. Georg Páll Skúlason sigr
aði mótið með 10½ vinning af 12 mögulegum, í öðru sæti
varð Eggert Ísólfsson með 8½ vinning og Birgir Sigurðsson
varð í þriðja sæti með 8 vinninga. Tefldar voru fimm mínútna
skákir, allir tefldu við alla, og umferðirnar voru tvær.
■

Bridds

Briddsmót FBM
Rúnar Gunnarsson og Ísak Örn Sigurðsson sigruðu í árlegri
tvímenningskeppni FBM sem haldin var sunnudaginn 30.
nóvember sl.
Sjö pör mættu til leiks. Keppt var um rétt til þátttöku í
briddshátíð Bridgesambands Íslands.
Í fyrsta sæti urðu Rúnar Gunnarsson og Ísak Örn Sig
urðsson með 93 stig, í öðru sæti urðu Guðjón Garðarsson
og Kristján Albertsson með 89 stig og í þriðja sæti urðu
Sigurður Sigurjónsson og Guðmundur Sigurjónsson með 88
stig. Spilastjóri var Rúnar Gunnarsson.
■

F.v.: Sigurður Sigurjónsson, Guðmundur Sigurjónsson, Rúnar Gunnars
son, Ísak Örn Sigurðsson, Guðjón Garðarsson og Kristján Albertsson.
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Árlegt jólakaffi eldri félaga var haldið fyrsta sunnudag í
aðventu, þann 7. desember sl.
Lúðrasveit verkalýðsins tók á móti gestum með jóla
lögum.
Einnig kom Þráinn Bertelsson rithöfundur og las upp
úr seinþroskasögu sinni, Ég ef mig skyldi kalla.
Sæmundi Árnasyni, sem kjörinn var heiðursfélagi á
aðalfundi félagsins 19. apríl sl., var veitt heiðursskjal í
jólakaffinu.
Að lokum söng Skólakór Hlíðaskóla nokkur jólalög við
mikinn fögnuð gesta í jólakaffinu, sem var vel sótt.
■

Áfram Ísland – fyrir ungt
fólk og framtíðina
Á

ársfundi Alþýðusambands Íslands í október sl. var sam
þykkt stefna í málefnum ungs fólks undir yfirskriftinni
Áfram Ísland – fyrir ungt fólk og framtíðina. Þar beinir ASÍ
sjónum sínum sérstaklega að stöðu ungs fólks og hlutverki þess
í samfélaginu og á vinnumarkaði. Í ljósi þeirra aðstæðna sem
nú ríkja í íslensku efnahagslífi hefur sjaldan eða aldrei verið
mikilvægara að huga að þeirri framtíð sem bíður ungs fólks og
því mikilvæga verkefni að tryggja að ungar kynslóðir velji ekki
fremur að fara úr landi en að taka þátt í þeirri uppbyggingu
sem hér er framundan.
Verkalýðshreyfingin hefur í yfir 90 ár barist fyrir því að
öllum sé tryggður aðgangur að grundvallarþáttum eins og
menntun, húsnæði og heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Miklar
og örar samfélagsbreytingar kalla á ný verkefni og nýjar leiðir,
samhliða því sem standa þarf vörð um og efla þau réttindi sem
þegar hafa áunnist. Ungu fólki bjóðast í dag fjölbreyttari tæki
færi en nokkru sinni fyrr. Það er hlutverk samfélagsins að búa
alla undir að geta nýtt sér þessi tækifæri. Verkalýðshreyfingin
hefur þar verk að vinna. Framtíð hreyfingarinnar byggist á að
virkja ungt fólk til þátttöku í að leysa þessi verkefni og til að
taka þátt í starfi og stefnumótun hennar á komandi árum.
Áherslum í stefnu ASÍ í málefnum ungs fólks má skipta í
fimm hluta: vinnu og einkalíf, menntun, velferðarmál, kjaramál
og atvinnumál. Skal nú gerð stuttlega grein fyrir hverjum þess
ara flokka, en nánar má lesa um þetta málefni á www.asi.is.
Vinna og einkalíf

Ungt fólk sem er að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði gerir
aðrar kröfur um lífsgæði en þær kynslóðir sem eldri eru. Stór
hluti ungs fólks telur mjög mikilvægt að því sé gert kleift að
skapa jafnvægi milli vinnu og einkalífs og að eiga innihalds
ríkt líf utan vinnustaðarins. Þegar ungt fólk stofnar fjölskyldu
verður þetta jafnvægi enn þýðingarmeira. Tryggja þarf að
ungar fjölskyldur geti með góðu móti samræmt atvinnuþátttöku og fjölskyldulíf, m.a. með meiri sveigjanleika,
styttri vinnutíma, bættum réttindum foreldra á vinnumarkaði
og aðgengi að góðri dagvistun. Kjarasamningar eru ein helsta
leið stéttarfélaga til þess að hafa áhrif á aðstöðu allra á vinnu
markaði og því er mikilvægt að ASÍ fylgi eftir þeim árangri sem
náðst hefur í kjarasamningum undanfarinna ára.
Menntun

Þróttmikið og framsækið menntastarf er ein af grunnstoðum
velferðarsamfélagsins. Markmiðið á að vera að öllu ungu fólki
séu sköpuð skilyrði til góðrar menntunar sem býr það undir
þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði. Þetta þarf að gera
með traustri og góðri grunn- og framhaldsmenntun og virkri síog endurmenntun. Öflug og markviss menntastefna er þannig

helsti lykillinn að framsæknu og samkeppnishæfu atvinnulífi
sem tryggir næga atvinnu, góð störf og félagslegan jöfnuð.
Það er samfélaginu mikilvægt að nýta allan þann mannauð
sem býr í ungu fólki. Því er mikilvægt að ungt fólk sem ekki
hefur fengið næga grunnmenntun fái annað tækifæri til náms
sem eflir það og styrkir og opnar nýjar gáttir til aukinna lífs
gæða.
Velferð fyrir alla

Velferðarkerfið á að jafna kjörin á milli kynslóða og létta þannig
undir með ungu fólki, á því æviskeiði þegar framfærslubyrði
er þung, við að koma sér upp húsnæði og ala upp börn. Öflugt
barna-, vaxta- og húsaleigubótakerfi er því mikilvægur þáttur
í þeirri jöfnun. Einnig er mikilvægt að tryggja góðan aðgang
að grunnstoðum velferðarkerfisins, s.s. heilbrigðisþjónustu og
skólakerfi. Húsnæðismál eru grundvallarþáttur í velferð hverrar
fjölskyldu og því er nauðsynlegt að tryggja ungu fólki aðgang að
góðu og öruggu húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Kaup og kjör

Í kjarasamningum er samið um laun og ýmis réttindamál, s.s.
orlofs-, veikinda- og slysarétt. Laun og réttindi aukast oftast
með líf- eða starfsaldri. Í kjarasamningum síðustu ára hefur
verið lögð áhersla á að koma til móts við yngra fólk á vinnumark
aði með því að hækka byrjunartaxta sérstaklega og flýta rétt
indaávinnslu. Mikilvægt er að halda áfram á þeirri braut að flýta
réttindaávinnslu ungs fólks í kjarasamningum en jafnframt er
nauðsynlegt að nýta velferðarkerfið til að jafna betur kjör og rétt
indi á vinnumarkaði. Einnig þarf að halda áfram umræðunni um
samspil almannatryggingakerfisins og lífeyrissjóðanna og hver
verk- og kostnaðarskipting á milli þeirra skuli vera.
Vinnumarkaðs- og atvinnumál

Fyrir ungt fólk skiptir miklu að geta gengið að góðum og áhuga
verðum störfum sem tryggja fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar.
Hóflegur vinnutími og gott vinnuumhverfi er ekki síður mik
ilvægt þegar ungar fjölskyldur eru að koma undir sig fótunum
og ala upp börn. Mikilvægir hagsmunir eru í því fólgnir fyrir
einstaklinginn, atvinnulífið og samfélagið að allir hafi atvinnu
og séu virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Í velferðarsamfélagi
eiga allir að njóta lífsgæða. Mikilvægur þáttur í því sambandi
lýtur að umgjörð vinnunnar. Markmið okkar er að allir eigi kost
á góðu starfi, búi við góðar vinnuaðstæður, hóflegan vinnutíma
og líði vel í vinnunni. Gera verður ungu fólki kleift að skapa
jafnvægi milli atvinnuþátttöku og einkalífs. Mikilvægt er að
vinnumarkaðurinn taki vel á móti ungu fólki sem er að kynnast
atvinnulífinu og að það fái tækifæri til að eflast og þroskast og
skapa sér framtíð án hindrana.
■

prentarinn · www.fbm.is
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Anna Þorkelsdóttir sigraði í kvennaflokki með forgjöf á 75
höggum. Í öðru sæti varð Sigurlaug Björk Guðmundsdóttir á
75 höggum og í þriðja sæti varð Bjarney S. Sigurjónsdóttir á
77 höggum.
Púttmeistari varð Guðmundur Sigurjónsson með 24 pútt.
Lengsta teighögg karla á þriðju braut átti Einar Gunnlaugsson
og lengsta teighögg kvenna á þriðju braut átti Sigurlaug Björk
Guðmundsdóttir. Næst holu á 5. braut var Theodór Guð
mundsson og næst holu á 8. braut var Jón Þór Erlingsson.
Auk þess var dregið úr skorkortum, þannig fengu allir kepp
endur viðurkenningu fyrir þátttökuna. Næsta Miðdalsmót
verður í ágúst 2009.
■

Miðdalsmótið
Miðdalsmótið fór fram 9. ágúst. Guðmundur Sigurjónsson
vann mótið með forgjöf og Páll Arnar Erlingsson sigraði án
forgjafar. Anna Þorkelsdóttir sigraði í kvennaflokki. Mótstjóri
var Páll Þ. Ólafsson og um framkvæmd sáu Óskar Jakobsson
og Georg Páll Skúlason.
Aðalstuðningsaðili mótsins var Hvítlist, sem veitti fjölda
verðlauna. Færum við Hvítlist bestu þakkir fyrir stuðninginn.
Fyrstu verðlaun með forgjöf og farandbikar FBM hlaut
Guðmundur Sigurjónsson með 70 högg. Í öðru sæti varð Einar
Gunnlaugsson með 71 högg og í þriðja sæti varð Sigurdór Stef
ánsson með 73 högg.
Postillon-bikarinn, fyrstu verðlaun án forgjafar, vann Páll
Arnar Erlingsson með 81 högg. Í öðru sæti varð Einar Gunn
laugsson með 84 högg og í þriðja sæti varð Jón Þór Erlingsson
með 84 högg.
■

Verðlaunahafar, efri röð f.v.: Guðmundur Sigurjónsson, Páll Erlingsson,
Einar Gunnlaugsson, Sigurdór Stefánsson, Jón Þór Erlingsson og Gunnar
Jóhannsson frá Hvítlist. Neðri röð f.v.: Bjarney S. Sigurjónsdóttir, Sigur
laug Björk Guðmundsdóttir og Anna Þorkelsdóttir.

Knat tspyrna

Litlaprent sigraði á Knattspyrnumóti FBM 2008

Sigurlið Litlaprents
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Knattspyrnumót FBM var haldið laugardaginn 19. apríl sl. í
Fífunni í Kópavogi.
Tíu lið mættu til leiks og spilað var í tveimur riðlum.
Liðin voru skipuð sex leikmönnum ásamt varamönnum.
Leiknir voru 10 mínútna leikir og léku allir við alla í riðlakeppn
inni. Þá fóru fram átta liða úrslit, undanúrslit og að lokum var
leikið til úrslita um 1. og 2. sætið og 3. og 4. sætið. Litlaprent
sigraði nýliða 24 stunda í úrslitaleiknum, 1–0. Lið Hvíta hússins
lagði lið Vörumerkingar, 3–2, í leik um þriðja sætið. Litlaprent
lék vel í vörninni og fékk aðeins eitt mark á sig á öllu mótinu.
Ekki fór þó mikið fyrir markaregni af hálfu liðsins en fimm
skoruð mörk dugðu til sigurs á mótinu! Morgunblaðið var hins
vegar á skotskónum og var markahæst á mótinu með 15 mörk.
Aðaldómari mótsins var Ómar Bruno Ólafsson og móts
nefnd skipuðu Georg Páll Skúlason, Þorkell S. Hilmarsson og
Óskar Jakobsson.
■

Prentgripur frá Prentmeti vinnur
ein virtustu prentverðlaun í heimi
Árlega stendur SAPPI (South African Pulp and Paper Industries Corp.) fyrir samkeppni prentgripa sem unnir eru úr pappír framleiddum í verksmiðjum þeirra.
Þessi samkeppni fer fyrst fram í hinum ýmsu heimsálfum snemma árs og síðan
eru vinningsverkin í hverri heimsálfu tilnefnd til alheimsverðlauna SAPPI í lok árs.
Texti: Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir

A

lls voru um 6.000 prentgripir víðsvegar
úr Evrópu frá yfir 800 prentsmiðjum
sendir inn í keppnina. Keppt er í níu flokkum
og verðlaun eru veitt fyrir efstu þrjú sætin.
Þau fyrirtæki sem vinna gullverðlaun fara
síðan áfram í alheimskeppnina þar sem áfram
er keppt í þessum níu flokkum. Í fyrra vann
Evrópa í sjö af níu flokkum sem sýnir hversu
gríðarleg gæði eru hjá evrópskum prentfyrir
tækjum.

en skýrslan var hönnuð af H2 hönnun og rit
stýrt af AP almannatengslum ehf.
Forsvarsmenn og eigendur Prentmets, Guð
mundur Ragnar Guðmundsson og Ingibjög
Steinunn Ingjaldsdóttir, tóku við verðlaun
unum við hátíðlega athöfn í Hamborg laug
ardaginn 31. maí sl. ásamt Guðjóni Sigurðs
syni, framkvæmdastjóra Hvítlistar hf., sem er
umboðsaðili SAPPI á Íslandi.
■

Að þessu sinni hlaut Prentmet ehf. silfurverð
laun evrópsku dómnefndarinnar í flokknum
„Annual reports“, en verkið var ársskýrsla
Alfesca fyrir 2006. Gullverðlaun í þessum
flokki hlaut ársskýrsla Hugo Boss 2006,
prentuð af Raff í Þýskalandi. Þessi flokkur
er talinn einn sá erfiðasti í keppninni þar
sem flest fyrirtæki senda inn verk í honum.
Árangurinn er því gríðarleg viðurkenning fyrir
Prentmet og starfsfólk þess.
Dómnefnd keppninnar samanstendur af sex
sérfróðum einstaklingum frá jafnmörgum
þjóðlöndum en hver og einn gefur innsendum
verkum einkunn á sínu sérsviði.
SAPPI mun vera stærsti framleiðandi mynda
pappírs í heiminum. Það er því mikið afrek að
vinna til verðlauna í þessari keppni og ástæða
til að nefna að fjögur ár munu hafa liðið frá
því að verk frá Norðurlöndunum vann síðast
til verðlauna þar til nú að verk frá Prentmeti
og annað frá Svíþjóð hlutu náð fyrir augum
evrópsku dómnefndarinnar. Árið 2004 hlaut
prentsmiðja frá Svíþjóð bronsverðlaun.
Silfurverðlaunin eru íslenskum prentiðnaði og
hönnun til mikils sóma í svo harðri samkeppni
sambærilegra verka alls staðar að úr Evrópu,

Á myndinni Winners on stage eru f.v.: Guðmundur Ragnar Guðmundsson, Prentmeti, og
fulltrúar frá Raff í Þýskalandi og Grasl Druck & Neue Medien í Austurríki.

prentarinn · www.fbm.is



Orlofsmál FBM
Texti: Hrafnhildur Ólafsdóttir

G

óð nýting var allt árið 2008 á sum
arhúsum, tjaldsvæði í Miðdal og
íbúðum á Akureyri. Íbúðir félagsins í
Furulundi á Akureyri hafa báðar verið
endurnýjaðar að fullu og eins var húsið
sjálft endurnýjað að utan, verönd var
hellulögð og stækkuð og hvert bil fyrir sig
girt af, þannig að nú nýtist bakgarðurinn
betur en áður. Fjölmenni lagði leið sína
í Miðdalinn að venju og var tjaldsvæðið
mjög vel sótt, fjöldi tjalda á svæðinu var
með meira móti, um 500 tjöld og felli
hýsi og gistinætur voru 1088. Þar hefur
verið keppst við að gera alla aðstöðu sem
besta. Ný hoppdýna á leiksvæðinu vakti
mikla ánægju hjá yngstu kynslóðinni
sem og hjá foreldrum. Unnið er að því að
fá þriggja fasa rafmagn á svæðið þar sem
notkun þess hefur aukist mjög mikið
með tilkomu fellihýsa á tjaldstæðinu.
Hús 1 í Miðdal hefur verið lokað það
sem af er vetri og verður sennilega fram
eftir vori. Endurnýja þarf klæðningu,
glugga, þakkant og þak. Að mestöllu
leyti er þetta frá því að húsið var reist
árið 1956. Viðgerðir hafa dregist nokkuð
á langinn vegna þess að erfitt reyndist
að fá efni til verksins eftir að kreppan
skall á. Vonir standa til að verkið klárist
sem fyrst svo hægt verði að taka húsið í
notkun aftur.
Eitt dularfullt mál kom upp í húsi
2 síðasta vor. Þegar farið var í árlega
hreingerningu kom í ljós að allar gard
ínur í stofunni voru horfnar. Enginn af
umsjónarmönnum kannaðist við að hafa
tekið gardínurnar niður og því var lagst í
spæjaravinnu. Sú vinna bar engan árang
ur og því var tekin sú ákvörðun að kaupa
nýja gardínur í húsið fyrir næsta vor.
Hús FBM í Ölfusborgum skemmdist
lítið þegar jarðskjálfti reið yfir Suðurland
29. maí 2008. Mestar urðu skemmdir
á leirtaui og öðrum lausamunum sem
duttu úr skápum í eldhúsi. Leirtauið
sem datt úr skápunum rakst í takka



2. tbl. DESEMBER 2008

borð eldavélarinnar og kveikti á henni.
Umsjónarmaður kom fljótlega í húsið
að kanna skemmdir og varð þá var við
hitalykt, og má þakka honum að stór
tjón varð ekki á húsi félagsins. Inni
hurðir og eldhúsinnrétting skekktust,
sprungur komu í langvegg við sólpall
og einnig kom sig á sólpallinn og heita
pottinn. Tjónið var metið á um 600.000
kr. Telja má að það hafi verið mikil
heppni að ekki fór verr þar sem önnur
hús í orlofsbyggðinni skemmdust tals
vert meira. Sérstaklega fóru húsin sem
eru í sameign illa, en þrjú af fimm eru
mikið skemmd, þar með talin þjónustu
miðstöðin. Heildartjón af völdum jarð
skjálftans í orlofsbyggðinni allri nemur
um 130 milljónum kr.
Félagið hefur fest kaup á 50% eign
arhlut í orlofsíbúð í Reykjavík ásamt
Félagi málmiðnaðarmanna á Akureyri.
Íbúðin er um 100 fm og er staðsett mið
svæðis í Reykjavík, í Ljósheimum 10.
Hún verður auglýst fljótlega til leigu.
Á aðalfundi FBM 2005 var eftirfar
andi tillaga lögð fram:
„Tillaga til aðalfundar Félags bóka
gerðarmanna, þann 9. apríl 2005, um
kaup eða leigu á íbúð fyrir landsbyggð
arfólk. Aðalfundur samþykkti að vísa mál
inu til stjórnar FBM og skal niðurstaða í
þessu máli liggja fyrir næsta haust.“
Á þessum tíma var fasteignaverð hátt
í Reykjavík og úr varð að gert var sam
komulag við Félag málmiðnaðarmanna
á Akureyri um aðgang að íbúðum þess
í Reykjavík (Ljósheimum) og skipti á
vikum í orlofshúsum FBM að sumri til
í staðinn. Þannig hafa samtals fimm
vikur á ári í Miðdal og Ölfusborgum
verið lagðar fram af hálfu FBM í þessum
samningi.
Akureyringar sem lögðu tillöguna
fram hafa sýnt biðlund í þessu máli, en
engu að síður látið vita reglulega að þetta
fyrirkomulag leysi ekki allan vanda. Til
viðbótar var gerður samningur við gisti
heimili um afslátt fyrir félagsmenn sem
vildu nýta sér þann kost.
Stjórn og trúnaðarráð FBM sam
þykktu nú í haust, í ljósi þess að fast
eignaverð hafði farið lækkandi, að kaupa
50% eignarhlut í íbúðinni í Ljósheimum
10 og uppfylla þannig samþykkt félags
ins frá aðalfundi 2005. FMA á enn íbúð
sína og hefur því bætt við sig hálfri íbúð
í Ljósheimum 10.
■

50

ár á traustum grunni

Plast miðar og tæki ehf. (Pmt) á rætur sínar í Plastprenti og
síðar Plastos, en stofnandi Pmt byrjaði að framleiða plastpoka í bílskúrnum heima
hjá sér fyrir 50 árum. Í dag er Pmt eitt öflugasta fyrirtæki landsins í heildarlausnum
í pökkun, vigtun og merkingu fyrir smærri og stærri fyrirtæki.

Texti: Oddur Sigurðsson

Á

síðustu tveimur árum hefur Pmt flutt
inn 6 pökkunarsamstæður frá Kína og
sett upp fyrir pökkun á sælgæti, kaffi, fersku
salati, harðfiski, þurrkuðum ávöxtum og bök
unarvörum. Í hverri pökkunarlínu er samvals
vog, pökkunarvél, tékkvog, málmleitartæki og
færibönd. Einnig voru á árinu settar upp Ulma
flæðipökkunarvélar, t.d. til skinnpökkunar á
fiski í bitum eða heilum flökum.
Pmt hefur flutt inn bæði óáprentaðar og
áprentaðar filmur til notkunar í þessum vélum.
Með nýrri prentvél getur Pmt prentað á filmur
fyrir þessar vélar í stað þess að flytja þær inn.
Jafnvel er hægt að prenta á örþunna krumpu
filmu fyrir skinnpökkun. Það opnar mögleika
á að prenta vörumerki framleiðanda á filmuna
og upplýsingar um að varan sé íslensk eða vott
unarmerki.
Tækninýjungar í bleksprautuprentun

Pmt er umboðsaðili Videojet sem er leiðandi
fyrirtæki í merkingum beint á umbúðir með
bleksprautuprentun. Nýlega var kynnt nýj
asta kynslóð Videojet-prentara VJ 1210 -1510.
þeir eru búinn ýmsum nýjungum og hannaðir
með það að markmiði að vera nánast við
haldsfríir. Fyrir þá sem vilja frekar halda sig
við límmiðana býður Pmt upp á límmiðaprent
ara frá Zebra, sem er einn stærsti og reyndasti
framleiðandi slíkra tækja í heiminum. Pmt
býður viðskiptavinum sínum upp á forprent
aða límmiða, sem síðan er hægt að prenta inn
á með Zebra límmiðaprenturum eða Ishida og
Espera tölvuvogum.
Ný og fullkomin prentvél

Stærsta verkefni Pmt í ár var að taka í notkun
nýja prentvél Omet X-Flex, sem er ein full
komnasta UV Flexo-prentvél sem völ er á.
Hún var valin vél ársins 2007 á virtustu
límmiðasýningu í Label Expo Brussel. Þá
vann hún til FTA-tækniverðlaunanna 2008 í
Bandaríkjunum fyrir tækninýjungar. Til þess
að koma vélinni fyrir varð að stækka hús
fyrirtækisins um 250 fermetra. Prentvélin er

algjörlega tölvustýrð. Í staðinn fyrir gíra eða
drifsköft eru servo-mótorar. Vélin er búin full
komnu „Vision“ kerfi til að tryggja fullkomna
prentun. Vélin stillir verkefni sjálfkrafa í „reg
ister“ og heldur því út alla prentunina þótt
prenthraði sé aukinn eða minnkaður. Vélin
er hlaðin aukabúnaði, svo sem til að prenta á
límið aftan á límmiðanum, gera flettilímmiða,
fólíugyllingu, lamineringu o.fl. Vélin getur
notað hvort heldur sem er UV-prentliti eða
vatnsliti og er með nýjasta búnað til að tryggja
jöfn gæði. Til að tryggja skjóta þjónustu fram
leiðanda vélarinnar þá er vélin tengd við Inter
net og því í raun hægt að stjórna vélinni frá
höfuðstöðvum Omet á Ítalíu. Vélin er ekki
eingöngu til að prenta límmiða.
Hægt er að prenta í henni allt frá örþunnum
plastfilmum upp í þykkar vakúmfilmur. Vegna
þess hversu fljótlegt er að skipta um verkefni í
vélinni og hversu lítið fer til spillis við innstill
ingu býðst prentun á plastfilmur í mun minna
upplagi og með styttri afgreiðslutíma en áður
var hægt með innflutningi.

Gunnar Eymarsson, Oddur Sig
urðsson, Jón Einar Eysteinsson,
Þór Agnarsson

Nýja vélin komin í hús.

Þröstur bílstjóri og Óli
aðstoðarmaður.

Fullkominn forvinnslubúnaður

Pmt hefur endurnýjað forvinnslubúnað í
hönnunar-og klisjudeild á undanförnum árum.
Í byrjun 2009 verður tekin í gagnið fullkom
inn RIP hugbúnaður til forvinnslu límmiða.
Hugbúnaðurinn er sérhannaður fyrir flexo
límmiðaprentun. Hann er byggður á nýjustu
tækni frá Adobe, APPE (Adobe PDF Print
Engine) og styður jafnframt Postscript 3. Hug
búnaðurinn heldur utan um alla stansa og
framkvæmir sjálfkrafa leiðigjörn verkefni svo
sem að fjölfalda límmiða fyrir stansa, setja inn
blæðingu, teygju, krossa, borða og „register“
merki. Jafnframt sér hugbúnaðurinn um að
stilla liti sjálfkrafa í samræmi við „dot gain“
kúrfur serm gerðar eru fyrir hverja prentvél.
Hugbúnaðurinn minnkar því líkur á mann
legum mistökum og tryggir betri forvinnslu.
Plast miðar og tæki ehf. býr yfir miklum
mannauði sem hefur starfað lengi hjá fyrirtæk
inu. Prentarar hafa mikla reynslu að baki og
það sama á við aðra lykilmenn í framleiðsluferl
inu, svo sem í hönnunar-og prentmóta deild. ■

Gunnar Eymarsson í höfuð
stöðvum Omet

Þóra og Kolla í frágangi.

Ítalarnir leggja lokahönd á upp
setningu á nýju vélinni.

prentarinn · www.fbm.is



muni fólk með réttindi í þessum greinum,
ef ekki fást nemendur í þær.
Ég nefndi áðan að við skólana starfa
fagráð með fulltrúum úr atvinnulífinu.
Við höfum nú þegar haldið nokkra fundi
og strax eru komnar fram áhugaverðar
hugmyndir um hvernig við getum kynnt
námið betur.

Tækniskólinn
Texti: Jakob viðar Guðmundsson

Síðasta sumar sameinuðust Iðnskólinn í Reykjavík og Fjöltækniskólinn
undir nafninu Tækniskólinn, skóli
atvinnulífsins. Prentarinn ræddi við
Bjargeyju G. Gísladóttur skólastjóra
um þessar breytingar og ýmislegt
annað varðandi skólann.

S

kólinn er einkarekinn og er rekstr
arfélagið í eigu aðila atvinnulífsins,
Landssambands íslenskra útvegsmanna,
Samtaka iðnaðarins, Samorku, Samtaka
íslenskra kaupskipaútgerða og Iðnaðar
mannafélagsins í Reykjavík. Tækniskól
inn er rekinn eftir annarri hugmynda
fræði en verið hefur við lýði í skólarekstri
hérlendis, m.a. að því leyti að stofn
aðir hafa verið 11 undirskólar, sem hver
fyrir sig hefur sérstakan skólastjóra og
faglegt sjálfstæði. Við skólana starfa sér
stök fagráð þar sem saman koma full
trúar atvinnurekenda, launþega og fag
kennara í hverri grein. Þrátt fyrir að
vera einkarekinn fær skólinn áfram sín
fjárframlög frá menntamálaráðuneyt
inu. Skiptingin í undirskólana er kannski
mesta breytingin sem fólk sér út á við.
Okkar skóli heitir Upplýsingatækniskól
inn og þar er meðal annars upplýsinga- og
fjölmiðlabrautin, sem er í raun gamla bók
iðnabrautin.  Hér eru einnig tölvubraut
og Margmiðlunarskólinn og í skólanum

10
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eru um fimm hundruð nemendur ef nem
endur í fjarnámi eru taldir með. Upplýs
ingatækniskólinn er því fjölmennasti skóli
Tækniskólans.
P: Hvernig er aðsóknin í þetta nám?
Aðsóknin er fín og hún eykst bara ef eitt
hvað er. Þegar hugmyndin um samein
ingu kom fyrst upp voru auðvitað ekki
allir sáttir, sérstaklega ekki við nafna
breytinguna. Þetta var mikið tilfinninga
mál fyrir suma og meira en að segja
það að leggja niður hundrað ára gamla
stofnun eins og Iðnskólann í Reykjavík,
ekki síst fyrir okkur starfsmennina sem
margir hverjir hlutum okkar menntun
hér. Ég útskrifaðist sjálf þrisvar úr þessum
skóla, fyrst sem tækniteiknari, síðan úr
prentsmíðinni og svo úr Meistaraskól
anum, áður en ég fór í Kennaraháskól
ann. En eitt af því jákvæða sem við erum
strax farin að sjá við breytinguna er að
skólinn virðist virka meira spennandi á
nemendur. Það þykir kannski áhugaverð
ara að vera í tækniskóla heldur en í iðn
skóla. Innritun í skólann var mjög góð sl.
haust, á upplýsinga- og fjölmiðlabraut
ina og einnig tölvubrautina. Aðsóknin
hefur aldrei verið meiri, þannig að það
er mjög jákvætt. Að vísu er rétt að það
komi fram að okkur vantar sárlega nem
endur í prentun og bókband. Með sama
áframhaldi sjáum við fram á að skorta

P: Hvernig er skólinn svo tækjum búinn?
Tækjabúnaður er nú bara þokkalegur.
Bara hér í þessu húsi, þar sem svo
til öll kennsla í Upplýsingatækniskól
anum fer fram (Vörðuskóla), erum við
með hátt í 400 tölvur og í þeim öllum
er auðvitað sérhæfður hugbúnaður. Við
gerum ekki kröfu um að nemendur séu
með fartölvur. Okkur hefur tekist svona
þokkalega að halda í við þróunina, við
uppfærum tölvur nokkuð reglulega, en
þetta er mjög dýrt batterí að reka og þessi
eining, Upplýsingatækniskólinn, er með
dýrari skólum í Tækniskólanum.
P: Er hægt að taka eitthvað af þessu námi
í fjarnámi?
Já, fjarnámið hefur vaxið hjá okkur jafnt
og þétt síðustu ár og skilar ótrúlega
góðum árangri. Allt grunnnám í upp
lýsinga- og fjölmiðlagreinum er í boði
sem fjarnám, einnig flestallir áfangar á
tölvubrautinni. Til er í dæminu að nem
endur ljúki grunnnámi í upplýsinga- og
fjölmiðlagreinum algjörlega í fjarnámi
og taki síðan sérsviðin; grafíska miðlun,
prentun, ljósmyndun eða bókband, og
það hefur virkað mjög vel. Sérsviðin
eru reyndar ekki kennd í fjarnámi en
stundum hafa þau verið í boði í kvöld
skóla.
P: Hvernig er prentunin kennd núna?
Prentunin er kennd þannig að við erum
með samning við IÐNÚ, þar eru prent
vélarnar og nemendur fara þangað til að
taka verklega hlutann. Þar starfar kenn
arinn í prentun, en hann kennir reyndar
líka hér í grunnnáminu þannig að hans
sérþekking nýtist hér í skólanum. Það
er gaman að taka það fram að þó að
margir framhaldsskólar á landinu bjóði
upp á grunnám í upplýsinga- og fjöl
miðlagreinum erum við líklega eini skól
inn sem er með svona marga fagmenn
sem kennara. Við erum með prentara,
bókbindara, prentsmiði og ljósmyndara.
Það gefur okkur visst forskot.

P: Nú er prenttæknisvið Iðunnar með
allskonar námskeið sem tilheyra grafíska
geiranum. Er Iðan samherji ykkar eða ein
hvers konar andstæðingur?
Prenttæknisvið Iðunnar er algjörlega
samherji okkar. Við höfum átt mjög
gott samstarf, t.d. hafa þeir afnot af
kennslustofu hjá okkur undir nám
skeiðin sín. Við sjáum um hið formlega
nám en þeir sjá um endurmenntunina.
Það er því að sjálfsögðu engin sam
keppni á milli okkar, einungis mjög
gott samstarf og samvinna, sem eykst
ef eitthvað er.
P: Hafa þessar breytingar í för með sér ein
hverja lengingu á náminu?
Nei, ekki að svo stöddu. Eins og upp
lýsinga- og fjölmiðlabrautin er upp
byggð tekur nám á henni þrjú ár. Fyrst
er þriggja anna grunnnám og svo nám
á sérsviðum í eina önn. Síðan er eitt ár
í starfsþjálfun og svo sveinspróf. Þetta
hefur verið hefbundið síðan árið 2000
þegar þessi námsbraut var stofnuð. Við
erum reyndar aðeins að skoða breytingar
á ljósmyndanáminu. Þar hefur nem
endum gengið mjög illa að fá starfsþjálf
unarsamninga. Við erum núna að gera
tilraun með að kenna tvær annir í skól
anum og bæta þar með við námið um
20 einingum, og starfsþjálfunin styttist
þá sem því nemur. Við erum einmitt
núna að bíða eftir svari frá mennta
málaráðuneytinu um hvað starfsþjálf
unin muni styttast mikið. Þetta er til
raun eins og er, en ég geri fastlega ráð
fyrir að þessi breyting sé komin til að
vera. Það verður gaman að sjá hvort við
getum boðið sama möguleika í grafískri
miðlun því eins og atvinnuástandið er
í dag verður varla auðveldara fyrir þá
nemendur að fá starfsþjálfunarpláss en
verið hefur. Svo erum við í þeim hug
leiðingum að fólk geti byggt ofan á þetta
nám á auðveldan hátt og lokið stúd
entsprófi. Einn möguleikinn enn er svo
fagháskólastigið sem við höfum mikinn
áhuga á hér. Margmiðlunarskólinn er til
dæmis á því stigi, þar þurfa nemendur
að hafa lokið námi í framhaldsskóla,
til dæmis af upplýsinga- og fjölmiðla
braut eða tölvubraut, eða eru jafnvel
með stúdentspróf. Þetta er eitthvað sem
gaman væri að halda áfram að þróa, sem
sagt að fólk geti alltaf bætt ofan á sitt
fyrra nám.

P: Nú eru uppsagnir í gangi og atvinnu
horfur ekkert alltof góðar. Hvernig er það,
geta atvinnulausir á einhvern hátt komið
inn í þennan skóla?
Það er verið að skoða það núna skilst mér
hjá Vinnumálastofnun, hvort fólki verði
gert kleift að vera í skóla ásamt því að
vera á atvinnuleysisbótum. Ef tekst að fá
það í gegn verður það auðvitað mikil og
jákvæð breyting. Eins og staðan er í dag
skilst mér að fólk geti tekið örfáa kúrsa
eða fjarnám eða þvíumlíkt, sem ekki
telst fullt lánshæft nám. Það hefur sem
sagt ekki verið hægt að vera í fullu námi
og á atvinnuleysisbótum. Fjarnámið hjá
okkur gæti komið sterkt inn í þetta.
Eftir áramót verður í boði námskeið á
vegum Margmiðlunarskólans og prent
tæknisviðs Iðunnar, sem er sérstaklega

Loksins hefur
verið opnað
logosafn á Íslandi,
eða réttara sagt á
vefnum
Með logosafninu verður mögulegt að
einfalda störf fólks í auglýsinga- og
prentbransanum sem og störf þeirra sem
þurfa að nota logo til birtingar á hinum
ýmsu stöðum. Vinna við það að finna rétt
merki á réttu formi í hvert skipti sem á að
nota það í auglýsingu, prentun eða hvar
sem er getur verið gríðarlega tímafrek
og kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki en logo
safnið mun einfaldlega leysa það mál.
Ef fyrirtæki skrá logoin sín á
www.logosafn.is verða þau aðgengileg
öllum þeim sem á þurfa að halda á hvaða
tíma sem er og í öllum þeim sniðum sem
þau eru notuð í.
Einnig fær tengiliður logosins tölvu
póst og getur hann þá jafnframt fylgst
með því hverjir nota merkið og í hvaða
tilgangi. Ef merki breytist er hægt að
senda nýja útgáfu til safnsins og safn
stjóri sendir þá tölvupóst til allra þeirra
sem nálgast hafa merkið til að láta vita
um breytingarnar. Með þessu móti er
líklegra að merki verði notuð í nýjustu
útgáfunum.

hugsað fyrir þá sem misst hafa vinnuna.
Þetta verður fimm eininga námskeið sem
verður kennt að deginum til í 16 vikur
og verður það einingabært og metið upp
í nám í Margmiðlunarskólanum. Mér
skilst að búið sé að fá samþykki fyrir því
hjá Vinnumálastofnun að þetta muni
ekki skerða bætur.
P: Hvert eiga þeir að snúa sér sem vilja
kynna sér þetta og annað varðandi skól
ann?
Öllum er velkomið að hringja í mig eða
senda mér tölvupóst. Ég svara fúslega
öllum spurningum varðandi nám við
Upplýsingatækniskólann, bæði dagskóla
og fjarnám. Netfangið er bgg@tskoli.is og
síminn er 822 2336.
■

Annað sem hefur verið safnstjóranum
hugleikið og ætti með logosafninu að fá
aukið vægi er sýnileiki grafískra hönn
uða, sem ætti að aukast með tilkomu
safnsins. Grafískir hönnuðir hafa því
miður verið dálítið ósýnilegir, og eins
sagan á bak við vörumerki, sem oft
getur verið afar athyglisverð og skemmti
leg. Logosafnið getur því einnig orðið
vettvangur fróðleiks um vörumerki og
hönnun þeirra. Þannig eiga líka góð söfn
að vera; þar á að vera hægt að finna ný og
gömul eintök af því sem safnið snýst um
og um leið á að vera hægt að fá innsýn í
sögulegan og fræðilegan hluta þessarar
mikilvægu greinar markaðssetningar og
viðskipta.
Logosafnið er frábær og ódýr kostur
fyrir fyrirtæki til að auðvelda aðgang að
merki þeirra, sem og til að spara peninga
og tíma. Það er svo án endurgjalds fyrir
alla að sækja merki sem eru í safninu.
Markaðsstjórar, eigendur fyrirtækja
og fólk í auglýsingabransanum ætti að
íhuga alvarlega þennan nýja kost sem
kemur til með að spara mikla fyrirhöfn,
tíma og fé.
■
Bryndís Óskarsdóttir
gsm 895 5200 www.logosafn.is
sími 552 5200
logosafn@logosafn.is
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Brákarsund í Borgarnesi
Texti og myndir:
Ólafur H. Hannesson

Miðvikudaginn 13. ágúst 2008 kl. 9.15 fyrir hádegi hófst hin árlega skemmtiferð
fyrir eldri prentara og maka þeirra frá Umferðarmiðstöðinni í Vatnsmýrinni, en beðið
var eftir Skúla prentara, sem hringdi og bað um stundarfjórðungsfrest. Var hann
fúslega veittur og tekið var á móti ljúflingnum með lófataki, því hann er sannkallaður
gleðigjafi í hverri ferð, og síðan var slegið í klárinn.

E

Þrír reynsluboltar úr bókbands- og
prentarastétt.

Afkomendur Egils Skallagríms
sonar eða sannir KR-ingar í boxi,
knattspyrnu og sundi.

Frábær leiðsögumaður um Egil á
Borg útskýrir málið fyrir áhuga
sömum prenturum.
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kið var sem leið lá Vesturlandsveginn
framhjá risastóru verslunarhúsi, Korpu
torgi, sem er yfir kílómetri á lengd og lokar
algerlega á útsýni þeirra sem spila golf á
Korpuvelli. Enginn af svokölluðum náttúru
verndurum eða Saving Iceland-liðum mót
mælti þessu níðingsverki, en þeir væla yfir
sérhverjum rafmagnsstaur. Hvernig væri nú að
þetta lið færi að mótmæla ljótum og risastórum
húsum, sem eyðileggja nágrenni meginþorra
þjóðarinnar, en léti mesta afrek Íslendinga frá
landnámsöld í friði? Þá á ég við hina ægifögru
Kárahnjúkavirkjun, sem jafnast á við byggingu
pýramídanna í Egyptalandi og mun halda á
lofti dugnaði og tækniþekkingu íslensku þjóð
arinnar um aldur og ævi, auk þess sem orku
öflun Íslendinga með því að virkja jökulárnar

og hitann úr iðrum jarðar mun gera Íslendinga
óháða mengandi olíu og eiturgufum og bera
hróður okkar um víða veröld.
Við fórum framhjá Esjunni og þar voru
nokkrir snjóskaflar í innanverðu Gunnlaugs
skarði, þrátt fyrir besta sumarveður sem
komið hefur á Íslandi frá því í gamla daga.
Nú var ekið til Reykholts í Borgarfirði og þar
tók prestfrúin á móti okkur og bauð okkur
að skoða Snorrastofu, sem er merkilegt safn
í kjallara kirkjunnar. Síðan gengum við til
kirkju, og prestfrúin sagði okkur sögu kirkj
unnar og sýndi okkur ótrúlega fallega steinda
glugga, sem varpa dulúð og fegurð himinsins
með breytilegu litrófi allan sólarhringinn.
Þetta er ekki síst tilkomumikið um hásumar,
þegar nóttlaus voraldar veröld ríkir á eyjunni
bláu.
Snorri var sextugur þegar hann var eltur
uppi og höggvinn. Þá mælti hann þrjú fræg
ustu orð sín, þegar böðlarnir ruddust að
honum: „Eigi skal höggva.“ Menn hafa lengi
velt því fyrir sér, hvort þessi orð hafi verið
mælt af heigulskap eða hugrekki, og hallast
flestir réttsýnir menn að síðari skýringunni.
Síðan var gengið til matsalar á glæsilegu
Fosshóteli við hlið kirkjunnar og var boðið upp
á brokkólísúpu með brauði og smjöri og einnig
var grænmetisborð. Matnum var sporðrennt
af bestu lyst.
Næst var stefnan tekin á Landnámssetrið
í Borgarnesi. Þar var gengið í hús og skoðuð
sögusýning um Egil Skallagrímsson, fræg
asta og sterkasta son Borgarbyggðar. Sýn
ingin er í 32 liðum og ákaflega skemmtileg
og fróðleg, en gengið er niður í kjallara með
heyrnartól á höfðinu og ævi Egils er sýnd í
máli og myndum. Bregður ýmsum töluvert á
þeirri leið.
Örstutt er upp að Borg á Mýrum. Þar

hefur lengi verið kirkja og nú þjónar þar Þor
björn Hlynur Árnason, bróðir Þórólfs, sem eitt
sinn var borgarstjóri Reykjavíkur. Við kirkj
una stendur höggmyndin Sonartorrek eftir
Ásmund Sveinsson.
Skallagrímur Kveldúlfsson, faðir Egils,
hafði gaman af knattleikjum, en stundum
rann á hann berserksgangur í hita leiksins.
Eitt sinn ætlaði hann að drepa Egil son sinn,
þegar æði rann á hann, en ambátt hans, Brák,
sem kannski var líka frilla hans og barns
móðir, hljóp á milli og Skallagrímur elti hana
til sjávar. Hún hugðist bjarga sér á sundi og
kastaði sér í sjóinn, en Skallagrímur þreif bjarg
stórt og fleygði því á eftir henni. Það kom á
milli herðablaða hennar og kom hvorugt upp
aftur. Þar heitir síðan Brákarsund.
Borg á Mýrum var fæðingarstaður Egils
Skallagrímssonar. Egill var stórskorinn og
grófur útlits með miklar, loðnar og missíðar
augabrúnir, tröllslegur yfirlitum. Sonur Egils
drukknaði í Hvítá og sótti Egill hann og reiddi
heim á hesti sínum og ætlaði síðan að svelta
sig til bana, en dóttir hans ginnti hann til
lífsins með mögnuðum mjólkurdrykk. Egill
varð snemma heljarmenni að burðum og drap
menn létt eins og að brjóta spýtur í eldinn.
Egill orti tvær frægar drápur. Aðra þeirra,
Sonartorrek, orti hann til að sefa harm sinn
eftir sonarmissinn, og hina, Höfuðlausn, þegar
hann lagðist í víking og var tekinn höndum.
Nóttina fyrir væntanlega aftöku sína orti hann
Höfuðlausn og fékk að launum höfuð sitt, og
eru það eflaust dýrmætustu skáldalaun, sem
sögur fara af.
Kornungur orti Egill þessa frægu vísu:

var sest upp í vélfákinn og þeyst til höfuðborg
arinnar í fylgd risajeppa, húsbíla og 20 millj
óna króna lúxusbíla. Komið var til borgarinnar
við sundin blá klukkan hálfsjö. Góðri ferð í
fögru veðri og samfylgd glaðlegra félaga var
lokið. Fararstjórar voru þau Hrafnhildur og
Þorkell og stóðu þau sig vel.
■

»

Stundum finnst mönnum að aldraðir séu
afgangsstærð í gangverki þjóðarinnar, en það
verður ekki sagt um Félag bókagerðarmanna að
það líti þannig á málið, heldur hefur okkur verið
sýndur rausnarskapur, kurteisi og vinsemd á
öllum sviðum. Við þökkum kærlega fyrir okkur
og erum strax farin að hlakka til næstu ferðar
að ári. «

Prestfrúin í Reykholti útskýrir
leyndardóma steindu glugganna í
Reykholti.

Þátttakendur bíða spenntir eftir
að komast að leyndarmálum
kjallarans í Landnámssetrinu í
Borgarnesi.

Það mælti mín móðir
að mér skyldi kaupa
fley og fagrar árar,
fara brott með víkingum,
standa upp í stafni,
stýra dýrum knerri,
halda svo til hafnar,
höggva mann og annan.
Talið er að flestir Íslendingar séu komnir
af Agli á Borg og skyldi þá engan undra ribb
aldahátturinn og djöfulgangurinn í miðborg
Reykjavíkur, sem er nokkurs konar hólm
göngusvið Íslendinga um helgar.
Nú var skroppið í veitingasal Landnámsset
ursins og sest þar að snæðingi. Boðið var upp á
sveppasúpu og heimabakað brauð og síðan var
hlaðborð með góðum laxi, steiktum kartöflum,
lambakjöti, grænmeti og sósu. Þessu öllu voru
gerð góð skil. Eftir smáspjall á palli utandyra

Sonartorrek, danskt listaverk í
Skallagrímsgarði í Borgarnesi.

Ánægjan skín af andlitum manna.

prentarinn · www.fbm.is
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Jöfn laun – jöfn réttindi
Texti Hrafnhildur Ólafsdóttir.
Myndir Hrafnhildur Ólafsdóttir.

Þriðja kvennaráðstefna UNI-Europa
var haldin í Nion í Sviss dagana 14.–
16. maí. Þar komu saman yfir 100
konur frá verkalýðsfélögum víðsvegar úr Evrópu. Hrafnhildur Ólafsdóttir sótti ráðstefnuna á vegum
FBM en auk hennar voru þar þrír
fulltrúar frá Íslandi, Linda Halldórsdóttir frá Samtökum starfsfólks í
fjármálafyrirtækjum, Birna Dögg
Granz og Guðrún S. Bergþórsdóttir, báðar frá Félagi íslenskra
símamanna.

H

elsta umræðuefni á ráðstefnunni
var jöfnun launa og sá launamunur
sem enn fyrirfinnst á vinnumarkaði, þrátt
fyrir að í flestum löndum gildi lög sem
kveða á um jafnrétti og jöfn laun. Innan
Evrópusambandsins er launamunurinn
að meðaltali 25%. Fyrir ráðstefnuna var
sett saman aðgerðaplan sem á að hjálpa
konum að berjast fyrir jöfnum réttindum
og komast ofar í metorðastigann innan
verkalýðshreyfingarinnar.
„Sömu laun fyrir sömu störf eru merki
um stöðu lýðræðis í samfélagi“ að mati
ráðstefnunnar. Baráttan fyrir jöfnum
launum hefur, þar sem hún hefur borið
árangur, verið hvati til að koma konum
áfram innan verkalýðshreyfingarinnar.
Jöfnun launa karla og kvenna þýðir að
konum er gert kleift að taka stjórnina í
sínu eigin lífi og vera fjárhagslega sjálf
stæðar. Þetta þýðir einnig að þær fá viður
kenningu á færni sinni og því hvernig á
að meta hefðbundin kvennastörf.
Vitnisburður kvenna frá ýmsum verka
lýðsfélögum var athyglisverður.
Bernadette Ségo, svæðisritari UNIEuropa, sagði konur vera verr launaðar,
verr settar í störf, oftar þurfa að gera
hlé á klifri upp metorðastigann vegna
barneigna, og búa við foreldraorlofs
kerfi sem hygli karlmönnum frekar en
konum. Það skal tekið fram að íslenska
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Pallborðið leiðir ráðstefnuna í samtöðu söng.

Ráðstefnu konur taka undir sönginn af heilum
hug.

foreldraorlofskerfið var sérstaklega nefnt
sem kerfi sem fleiri mættu taka sér til
fyrirmyndar, og fulltrúar Norðmanna
sögðu að yfirvöld þar væru að þróa
sitt kerfi í átt að íslenska kerfinu. Bar
áttan um jöfn laun nær jafnvel út fyrir
vinnumarkaðinn og teygir sig inn í líf
eyriskerfin, færri konur eiga rétt á lífeyri
en karlar og á Ítalíu fá konur 40% lægri
lífeyri en karlar.
Ilona Schultz-Muller frá Verdi Di
í Þýskalandi, annar fráfarandi forseti
UNI-Europa Women, sagði að þar sem
lög bönnuðu opinberlega mismunun
vegna kyns eða þjóðfélagsstöðu væru
leiðirnar sem notaðar væru til að halda
konum niðri ekki eins augljósar. Það
væri meira eins og konum væri haldið
undir glerþaki – þær fengju að sjá í
gegn en kæmust ekki lengra. Gamal
dags strákagengi væru en við lýði og
þetta þyrfti að stoppa. Ráðstefnan lagði
til að búinn yrði til gátlisti sem konur,
sem sitja í samninganefndum verka
lýðsfélaga, gætu notað til að tryggja að
jafnræðis og sanngirni yrði gætt í kjara
samningum.

Carol Scheffer frá Írlandi sagði frá
því að í hennar félagi, CWU (Com
unications Workers Union), hefði verið
farið í sérstaka herferð til að bjóða konur
velkomnar til starfa í verkalýðsfélögum
og hvetja þær sérstaklega til að bjóða sig
fram til trúnaðarstarfa innan félaganna.
Um 4.000 konur tóku þátt í skoðana
könnun og rýnihópum og var sérstaklega
lögð áhersla á að fræða konur utan höf
uðborgarinnar Dublin. Niðurstöðurnar
voru þær að gerðar voru breytingar innan
CWU, þannig að kjörnum fulltrúum
innan stjórnkerfisins var fjölgað og sæti
sérmerkt konum. Einnig voru haldin
námskeið fyrir kjörnar konur til að hjálpa
þeim að byggja upp sjálfstraust og læra
að koma fram á fundum og ráðstefnum.
Aðalritari UNI Global Union, Philip
J. Jennings, heimsótti ráðstefnuna og
talaði um mikilvægi þess að halda vel á
spöðunum þegar kæmi að baráttu fyrir
réttindum verkafólks, ekki bara kvenna
heldur allra verkamanna. Hann nefndi
dæmi um að enn væri fólk myrt eða
pyntað fyrir það eitt að starfa að verka
lýðsmálum. Sérstaklega væri ástandið
slæmt í Suður-Ameríku, til dæmis í Kól
umbíu, þar sem trúnaðarmenn væru
álitnir skotmörk og réttdræpir af yfir
völdum. Hann tók dæmi af ungum
manni, sem var kosinn trúnaðarmaður í
Citibank í höfuðborg Kólumbíu. Þremur
vikum síðar fannst hann látinn heima
hjá sér og opinber skýring lögreglu var að
um ástríðuglæp hefði verið að ræða.
Á ráðstefnunni var einnig kosinn
nýr forseti UNI-Europa Women til
tveggja ára, Mette Kindberg frá HK í
Danmörku. Fráfarandi forsetum, Ilona
Schultz-Muller og Andrée Thomas, voru
færðar þakkir fyrir mikið og gott starf í
þágu UNI-Europa Women.
Ráðstefnan var í alla staði mjög vel
heppnuð og augljóst er að nauðsynlegt er
fyrir konur að hittast á alþjóðavettvangi
og fylgjast vel með framvindu réttinda
baráttu kvenna í Evrópu. Íslendingar
standa að mörgu leyti framarlega í jafn
réttismálum en samt er það staðreynd
að launamunur kynjanna er svipaður
hér og í öðrum löndum Evrópu. Betur
má ef duga skal og því er mikilvægt að
konur haldi hópinn og vinni sjálfar að því
að koma sér áfram. Launaleynd elur á
ójafnrétti og á meðan það líðst næst ekki
jafnrétti.
■

Ársfundur Nordisk
Grafisk Union
Ársfundur Nordisk Grafisk Union var haldinn í Klinten í Rödvig,
Danmörku, dagana 12.–13. júní.

Þ

átttakendur í ársfundinum voru
26. Einnig voru á fundinum tveir
áheyrnarfulltrúar frá Norðurlöndunum
auk Simon Dubbins, forseta UNI-Europa
graphical, og Nicola Constantinou, ritara
UNI-Europa graphical. Fulltrúar FBM
voru Georg Páll Skúlason og Bragi Guð
mundsson. Túlkur var Magnús Einar
Sigurðsson.
Hefðbundin störf ársfundar fóru
fram þar sem m.a. var kjörin uppstill
ingarnefnd, skýrsla stjórnar var afgreidd,
ársreikningur lagður fram o.fl. Fram
kom í skýrslu formanns að stjórnin hefði
fundað fjórum sinnum á kjörtímabilinu,
en í henni sitja Pertti Raitoharju for
maður, Bjarne Nielsen varaformaður,
Jan Österlind var í stjórn til 1. október
2007 en þá tók Tommy Andersen við
af honum, og Anders Skattkjær. Sam
bandið er með einn starfsmann í hálfu
starfi, Christian Bäcklund ritara, sem
jafnframt túlkar á stjórnarfundum, en
hann starfar hjá finnska félaginu. Haldin
var ein ráðstefna af HK/Privat í Dan
mörku 23.–24. október 2007, með þátt
töku Pólverja, um Heatset og djúpþrykk.
NGU tilnefnir í stjórnir og nefndir á
vegum UNI-Europa Graphical, UNI
Graphical og UNI International.
Félagsmenn innan NGU eru 62.914
og nemur fækkun um 976 milli ára, en
félagsmönnum hefur fækkað á hverju ári
undanfarin ár og skýrist það m.a. af því
að stór hópur hefur farið á eftirlaun á
sama tíma og endurnýjun er mun minni.
Tap var á rekstri sambandsins síðasta
ár upp á 73.409 SEK en eigið fé er nú
5.805.574 SEK.
Á starfsárinu starfaði vinnunefnd
um djúpprentun og heatset þar sem
mikil þróun hefur verið í Póllandi og
baltnesku löndunum og mikilvægt er
að bæta aðstæður þar og færa þær nær
Norðurlandastaðli. Starfshópi verður
falið að kortleggja markaðinn í Póllandi,

Fulltrúar FBM, Bragi Guðmundsson og Georg
Páll Skúlason.

s.s. vinnuskilyrði, laun o.fl. Haldin var
ráðstefna á vegum NGU um heatset
og djúpprentun 23.–24. október 2007 í
Helsingör í Danmörku. Ekki liggur fyrir
hvort haldið verður áfram með það verk
efni á vegum NGU en talsverður áhugi
er fyrir hendi hjá þeim sem halda utan
um verkefnið. NGU mun einnig halda
áfram að styðja við verkefni í AusturEvrópulöndunum.
Í samræmi við síðasta ársfund voru
lagðar fram lagabreytingatillögur sem
miða að því að spara útgjöld sambands
ins, en tap hefur verið á rekstri sl. ár. Í
tillögunum felst m.a. að aðalfundur verði
haldinn annað hvert ár með sama fjölda
fulltrúa og áður en á móti komi útvíkk
aður stjórnarfundur árlega sem feli í sér
rétt þeirra félaga sem ekki eiga fulltrúa
í stjórn til að hafa einn fulltrúa á þeim
fundi. Eins eru lagðar til breytingar
sem varða kostnaðarþátttöku NGU, sem
breytist í þá veru að ekki verður tekið til
lit til kostnaðar vegna vinnutaps fulltrúa
aðildarfélaga á aðalfundi og ráðstefnum
NGU.
Breytingar voru gerðar varðandi lengd
kjörtímabila, þannig að kosið verður til
tveggja ára í senn, en áfram verða fjórir
stjórnarmenn með persónulega vara
menn.
FBM kom því á framfæri að laga
breytingarnar hefðu ekki verið kynntar

félaginu fyrir aðalfundinn og gögn hefðu
borist aðeins tveimur dögum fyrir aðal
fund, og því hefði ekki tekist að fjalla um
lagabreytingarnar í stjórn FBM. Laga
breytingarnar voru samþykktar.
Engar kosningar fóru fram en stjórn
NGU hefur heimild til að skipta inn
nöfnum verði breytingar varðandi full
trúa NGU í stjórnum og nefndum á
vegum UNI. Kosningar samkvæmt
nýjum lögum verða á næsta ári.
Félagsgjaldið fyrir árið 2009 var
ákveðið 16 sænskar krónur á starfandi
félagsmann.
Ræddar voru hugmyndir að ráð
stefnum fyrir NGU sem stjórn sam
bandsins mun vinna úr en fram komu
hugmyndir um menntaráðstefnu, ráð
stefnu um umhverfismál og vinnuvernd
í prentiðnaði.
Samvinna milli Norðurlandanna þarf
að vera til staðar áfram. Norrænir samn
ingar eru enn fyrirmynd evrópskra samn
inga og einnig á alþjóðavísu.
■
Næsti ársfundur NGU verður í Finnlandi
í maí 2009.
Georg Páll Skúlason og Bragi Guðmundsson.

Ástarævintýrin
gerast í Miðdal
Jón Otti Jónsson tók þessa

skemmtilegu mynd í Miðdalnum
sumarið 2008, þar sem tréið tók
ástfóstri við þessa járnstöng og
vafði sig utan um hana.
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RGB – vinnsluflæði
Texti: Jón A. Sandholt

D

avid Blanter, höfundur fjölmargra kennslubóka um mynd
vinnslu, Photoshop og litstýringu, er sagður hafa sagt ein
hvern tímann: „Guð skapaði RGB. Maðurinn skapaði CMYK.
Hvort vildir þú heldur nota?“
Með þessu er hann væntanlega að vísa til þess að RGB eru
frumlitir ljóssins og mannleg sjónskynjun byggist á þessum litum,
en CMYK er jú búið til af mönnum í því skyni að endurgera liti
á pappír. En þessi skemmtilega setning vísar líka til þess að RGB
er mun þægilegra litlíkan til að vinna með en CMYK og vinnsla
í RGB-litham (color mode) er mun skilvirkari og þægilegri en
vinnsla CMYK-gagna.
Einn umdeildasti þátturinn varðandi litstýringu er hugmyndin
um að lagfæra og litaleiðrétta stafrænar myndir í RGB-litham
frekar en í CMYK.
Vegna þess að ljósmyndir eru byggðar upp af rauðum, grænum
og bláum lit er skynsamlegra að vinna lagfæringar á myndgögn
unum á meðan þau eru ennþá í RGB-litham, frekar en að bíða
þar til þeim hefur verið umbreytt í CMYK-gögn.
Með tilkomu ICC-litstýringar hefur RGB-vinnsluflæði orðið
raunhæfur kostur í vinnslu stafrænna mynda fyrir prentmiðla.
RGB-vinnsluflæði er skilvirkara, þægilegra og skilar meiri gæðum
en hefðbundið CMYK-vinnsluflæði, ef rétt er staðið að málum.
Það krefst þess þó að tækin sem notuð eru séu rétt stillt og
ákveðnum grunnreglum fylgt. Hér er ætlunin að fjalla örlítið um
kosti og galla RGB-vinnsluflæðis og hvað þarf að hafa í huga til
þess að það skili árangri.
Inngangur

Litir í prentun myndast með frádrægum hætti. Staðalprentlit
irnir eru cyan, magenta, gult og svart (CMYK). Tæki eins og
skannar og stafrænar ljósmyndavélar notast við RGB-litlíkanið,
sem byggir á samlægri litblöndun.
Það er því nauðsynlegt að umbreyta RGB-gögnum yfir í
CMYK einhvers staðar í vinnsluferlinu þegar myndir eru unnar
fyrir prentmiðla.
Hefðbundin vinnsluaðferð hefur til skamms tíma verið
sú að myndum sem eiga að birtast í prentgripum hefur verið
breytt úr RGB í CMYK tiltölulega snemma í vinnsluferlinu
og síðan hafa verið gerðar á þeim leiðréttingar og lagfæringar
þannig að útkoman úr prentun verði sem best. Flestir fagmenn
í grafíska iðnaðinum eru vanir að vinna með CMYK-gögn og
myndir eru jú að lokum prentaðar í CMYK. Því gæti virst rök
rétt að framkvæma leiðréttingar á myndgögnum fyrir prentun
í CMYK-litham.
Ókostirnir við þetta vinnsluflæði eru nokkrir: Í fyrsta lagi
eru CMYK-litrúm venjulega töluvert minni en RGB-litrúm
og því fækkar litum í myndum óhjákvæmilega þegar þeim er
breytt úr RGB í CMYK. Þessi fækkun lita er óafturkræf og
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ef hún verður snemma í vinnsluferlinu takmarkar það notkun
myndarinnar mjög.
Í öðru lagi eru CMYK-litrúm miklu háðari tilteknum
tækjum og aðstæðum en þau RGB-vinnslulitrúm sem notuð
eru í myndvinnsluforritum eins og Photoshop.
Í þriðja lagi krefst skilvirk vinnsla á myndum í CMYKlitham þess að viðkomandi þekki CMYK-litrúmið og kunni
að lesa úr og túlka prósentugildi fyrir CMYK-litina, en það er
yfirleitt ekki á færi annarra en fagmanna í grafískum iðnaði.

Frádræg litablöndun byggir á frumlitunum cyan, magenta og gulum.
Þessi litablöndunaraðferð er notuð í allri prentun. Samlæg litablöndun
byggir á frumlitum ljóssins, rauðum, grænum og bláum. Tæki eins og
skannar og stafrænar myndavélar nota þessa frumliti.

Ástæður leiðréttinga

Í grundvallaratriðum má segja að ástæðurnar fyrir því að
stafrænar myndir þarf að lagfæra eða vinna í myndvinnslufor
ritum séu tvíþættar.
Í fyrsta lagi er um lagfæringar á ljósmyndunum sem slíkum
að ræða. Þörfin á slíkum lagfæringum getur komið til vegna
galla á myndunum, svo sem rangrar lýsingar eða óæskilegs
litblæs (color cast). Af svipuðum toga eru lagfæringar vegna
óska viðskiptavinar eða þess sem tók myndina. Þetta felur í
sér einhverjar sértækar lagfæringar, til dæmis að breyta litum
á einhverjum ákveðnum hlutum á myndinni eða laga litblæ á
andlitum, svo eitthvað sé nefnt.
Í öðru lagi þarf að lagfæra stafrænar myndir sem eiga að
notast í prentmiðlum til þess að þær komi sem best út í prent
uninni. Slíkar lagfæringar hafa verið kallaðar aðlögun að
kröfum prentunarinnar. Hér getur verið um að ræða lagfæringu
á grájafnvægi, lagfæringu á tónkúrfu til þess að vinna gegn
punktastækkun í prentun og þannig mætti lengi telja. Aðlögun
að kröfum prentunar byggist að sjálfsögðu á því hverjar þær
kröfur eru. Kröfurnar eru hins vegar jafn margar og mismun
andi og þær prentaðstæður (prentvélar, farfi, pappír) sem við
sögu koma. Til að skýra þetta ögn nánar má taka öfgafullt
dæmi. Kröfur prentunar á dagblaði, eins og til dæmis Morg

Ástæður fyrir litleiðréttingum og lagfæringum á grájafnvægi eru nú á
dögum fyrst og fremst ágallar í fyrirmyndunum sem geta stafað af rangri
lýsingu, röngu hvítjafnvægi í ljósmyndun eða ófullnægjandi geymslu á
filmum og pappírskópíum ljósmynda.

unblaðinu, eru allt aðrar en kröfur prentunar á tímariti eins og
til dæmis Nýju lífi. Útilokað er að vinna CMYK-mynd á sama
hátt fyrir þessa ólíku prentmiðla.
Fyrir tuttugu árum eða svo voru stafrænar myndavélar
óþekkt fyrirbrigði og allar myndir sem áttu að birtast í prent
gripum voru skannaðar inn á sérhæfðum prentsmíðaskönnum
sem nánast án undantekninga umbreyttu RGB-gögnum í
CMYK með innbyggðum lituppflettitöflum (CLUT). Með því
að stilla skannana til þess að mæta kröfum þeirrar prentunar
sem verið var að skanna fyrir gátu þeir sem stjórnuðu þessum
tækjum notað ákveðnar „staðlaðar“ stillingar sem skiluðu oft
góðri útkomu, sem auðvelt var að prenta þannig að hin end
anlega prentmynd væri býsna nálægt frummyndinni. Slíkar
stillingar gögnuðust býsna vel til þess að mæta kröfum prent
unarinnar en þörfin á lagfæringum vegna galla í fyrirmynd
unum eða til að fullnægja kröfum viðskiptavinarins var þó
enn til staðar. Með tilkomu stafrænnar myndvinnslu, fyrst í
prentsmíðakerfum og síðar í einkatölvum, var haldið áfram að
gera leiðréttingar á CMYK-gögnum, vegna þess að þannig voru
myndirnar enn í flestum tilfellum gerðar og þeir sem höfðu
myndvinnsluna með höndum voru yfirleitt þeir sömu og stjórn
uðu skönnunum.
Þegar litstýring kom fram á sjónarsviðið fyrir um það bil tíu
árum var mörgu lofað en margt af því reyndist rangt. Tækja
búnaður prentsmiðja var engan veginn tilbúinn til þess að taka
við RGB-gögnum og litstýringarkerfin voru það raunar ekki
heldur. Það var einfaldlega öruggast að halda sig við hina hefð
bundnu leið í myndvinnslu, breyta gögnunum fyrst í CMYK
og leiðrétta þau svo eftir því sem við átti. Þetta var svo sem
tiltölulega þægilegt vinnsluferli, þrátt fyrir ýmsa ágalla, svo
lengi sem menn höfðu alla þræði í hendi sér. Sérhæfðir mynd
vinnslumenn sáu um lagfæringar og myndvinnslu og menn
voru vissir um hvar og hvernig átti að prenta gögnin sem verið
var að vinna.
Hið nýja vinnsluflæði

Á undanförnum tíu árum hefur stafrænni tækni fleygt fram og
bæði tæki og hugbúnaður hafa breyst gífurlega. Einn af fylgi

fiskum þess er að sífellt fleiri eru farnir að vinna myndir fyrir
prentverk og fæstir af þeim hafa nokkra reynslu eða skilning
á CMYK. Samt sem áður eru gögn enn oftast unnin í CMYK
og send til prentsmiðjanna þannig. Sumpart er það vegna þess
að „þannig hefur það alltaf verið“ og sumpart vegna kröfu
prentsmiðjanna sjálfra. Prentsmiðjur hafa nefnilega viljað fá
CMYK-gögn til sín frá þeim viðskiptavinum sem vinna sjálfir
myndirnar í prentgripi sína, vegna þess að þannig losna þær við
að breyta gögnunum í CMYK og um leið hvílir ábyrgðin á því
að myndir séu færðar úr RGB í CMYK á réttan hátt á herðum
viðskiptavinarins, ekki prentsmiðjunnar. Þetta er þó ekki full
komlega sanngjarnt vegna þess að fagmennirnir í grafíska iðn
aðinum eru einmitt í prentsmiðjunum og þar á sérþekkingin
að vera til staðar.
Með bættri tækni og tækjum hefur gæðastýring í grafískum
iðnaði orðið sífellt markvissari og auðveldari í framkvæmd.
ICC-litstýring er orðin fullburða tækni sem raunverulega
virkar og ýmis gæðastýringarkerfi í sjálfri prentuninni eru mjög
öflug og tengjast ICC-litstýringu mjög náið. Umbreyting úr
RGB í CMYK er ekki lengur aðeins á færi örfárra sérfræðinga
heldur er hún orðin auðveld og næstum sjálfvirk aðgerð, að því
tilskildu að litstýringarkerfi sé notað og það rétt upp sett.
Sumt breytist aldrei og þörfin fyrir að breyta myndum
til þess að þóknast viðskiptavinunum eða lagfæra galla í
myndatöku er enn til staðar, en þörfin á að laga skrárnar að
kröfum prentunarinnar samhliða myndvinnslunni er horfin.
Slík aðlögun á sér stað um leið og skránum er breytt í CMYK
með þar til gerðum prófílum, sem eiga að innihalda allar upp
lýsingar um þarfir prentunarinnar.
Hugmyndin að baki nútímamyndvinnslu er því fremur að
lagfæra vandamál í fyrirmyndunum en að laga myndirnar að
prentferlinu sjálfu. Með tilkomu ICC-litstýringar og nýrra
möguleika í flestum umbrots- og teikniforritum sem notuð
eru í grafíska iðnaðinum hefur orðið rökréttara, þægilegra og
skilvirkara að vinna myndir í RGB, óháð því hvar þær enda að
lokum. Skýringin er einfaldlega sú að í ICC-vinnsluflæði er
mögulegt og raunar æskilegt að vinna RGB-myndir þar til þær
eru orðnar eins góðar og þær geta orðið, vista þær sem RGBskrár og seinka umbreytingunni úr RGB í CMYK þar til komið
er að því að búa til prentplötur. Rétt uppsett vinnsluflæði gerir
það mögulegt að birta RGB-myndir á skjá og líkja eftir því
hvernig þær munu koma út í prentun við tilteknar aðstæður.
Þess vegna ættu RGB-myndir sem unnar eru af natni, þar til
þær líta vel út á skjánum, að skila sér vel þegar búið er að snúa
þeim yfir í CMYK og prenta þær.
Með þessu móti er ekki aðeins unnið með léttari skrár,
heldur eru allar leiðréttingar á einni grunnútgáfu af skránni í
því augnamiði einu að láta hana líta betur út, en ekki bundnar
við mismunandi CMYK-útgáfur af henni.
Kostir RGB-vinnslu

Kostirnir við að halda myndskrám eins lengi og hægt er í lítt
tækjaháðu litrúmi, eins og RGB, eru að þannig haldast meiri
litupplýsingar í skránni vegna þess að samþjöppun litasviðsins,
sem er óhjákvæmileg fyrir prentun á pappír, hefur enn ekki
átt sér stað og lagfæringar á tónum og litum eru auðveldari og
markvissari án hættu á upplýsingatapi.

prentarinn · www.fbm.is

17

– vinnsluflæði

Við stillingu endapunkta myndarinnar þarf ekki að taka til
lit til hvít- eða svartpunkts einhvers tiltekins frálagstækis, það
gerist ekki fyrr en myndskránni er breytt í CMYK.
Hvítt hefur gildin R=255, G=255, B=255 í RGB-litrúminu
og svart hefur gildin R=0, G=0, B=0. Grár litur hefur jöfn
gildi einhvers staðar mitt á milli þessara tveggja, t.d. R=128,
G=128, B=128.
Stilling grájafnvægis og leiðrétting litblæs í hlutlausum tónum
er auðveldari í RGB-skrám en CMYK-skrám þar sem aðeins þarf
að tryggja jöfn hlutföll á öllum þremur litrásum RGB-mynd
skrárinnar en ekki þarf að huga að grájafnvægi tiltekins prent
tækis. Um leið og búið er að stilla endapunkta og jafnvægi er
RGB-myndin laus við litblæ á öllum tónskalanum. Ef hið sama
er gert við CMYK-mynd mun einhver litblær í flestum tilfellum
verða greinanlegur einhvers staðar á tónskalanum.

Grátónar eru auðveldir í RGB. Jöfn hlutföll allra lita (RGB) mynda hlut
lausa tóna. Grájafnvægið er flóknara í CMYK. Jöfn hlutföll allra CMYKlita gefa ekki hlutlausa liti. Þeir sem ekki þekkja CMYK-umhverfið eiga oft
erfitt með að skilja þetta og meta hvaða litir eru hlutlausir og hverjir ekki.

Mörg myndvinnsluforrit, m.a. Photoshop, gefa möguleika
á að forskoða RGB-myndir á skjá eins og þær munu líta út í
CMYK-litham. ICC-viðtökuprófílar og skjáprófílar gera það að
verkum að auðvelt er að skoða á skjá hvernig myndirnar munu
koma út í prentun miðað við einhverjar tilteknar aðstæður.
Þetta er kallað skjápróförk (soft proof) og er gagnlegt við mynd
vinnslu svo framarlega sem prentaðstæður eru kunnar og þess
gætt að stillingar forritsins séu í samræmi við þær.
Photoshop gefur möguleika á að lesa punktaprósentur
CMYK-prentlitanna af upplýsingaglugga forritsins þótt verið sé
að vinna myndir í RGB-litham. Aflestrargildin ráðast þá af því,
rétt eins og útlit skjámyndarinnar, hvaða prentaðstæður eru
skilgreindar í forritinu. Sá sem leiðréttir myndirnar getur auð
veldlega mælt CMYK-tölugildi í þeim, jafnvel þótt þær séu enn
í RGB-litham, ef honum hugnast slík vinnsluaðferð, eins og er
raunar tilfellið með marga vana myndvinnslumenn og -konur
sem eru vön hinu hefðbundna CMYK-vinnsluumhverfi.
CMYK-myndvinnsla er enn í fullu gildi fyrir smá lagfær
ingar eða vinnu við gamlar CMYK-myndskrár en nokkrir
mikilsverðir þættir gera það að verkum að RGB-vinnsla er
miklu vænlegri kostur.
RGB-vinnsluflæði eykur framleiðni þar sem myndvinnslan
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Það er þægilegt og fyrirhafnarlítið að halda sig við þau
litrúm sem fylgja Adobe-forritunum og í flestum tilfellum
dugar Adobe RGB (1998) ágætlega. Önnur vinnslulitrúm
sem fylgja þessum forritum eru ekki sniðin fyrir nútímaforvinnslu fyrir prentverk.
Fyrir nokkrum árum þróaði European Color Initiative
(ECI) RGB-vinnslulitrúm sem nær eins vel utan um allt
litasvið nútímaprentunar og mögulegt er, með Gamma
1.8, D50-hvítpunkt og grunnlitirnir eru samkvæmt skilgreiningunum NTSC. Þetta litrúm heitir eciRGB10 og er
mjög vel fallið til vinnslu á stafrænum myndgögnum fyrir
prentun. Nú nýverið endurbætti ECI þetta litrúm og þá
sérstaklega með tilliti til birtuássins. Hið nýja vinnslulitrúm heitir eciRGB_v2 og notar L* í stað Gamma 1,8.
Þessu vinnslulitrúmi má hlaða niður ókeypis af heimasíðu
ECI (www.eci.org/eng/pages/profiles).
EciRGB_v2 og Adobe RGB (1998) eru mjög svipuð
að stærð en eciRGB_v2 rúmar betur alla liti offsetprentunar eins og þeir eru skilgreindir í ISO12647-2-staðlinum
auk þess sem það grundvallast á D50-hvítpunkti sem er
sami hvítpunktur og flest tengilitrúm (profile connection
space) byggja á. EciRGB_v2 nær örlítið lengra inn á gula
svið litrófsins á meðan Adobe RGB (1998) hefur að geyma
heldur fleiri bláa liti. Bláu litirnir í Adobe RGB (1998) eru
ekki allir prentanlegir í venjulegri offsetprentun en aftur
á móti er mögulegt að prenta flesta af þeim gulu og appelsínugulu litum sem ECI nær yfir í hágæðaoffsetprentun.
Þótt munurinn sé lítill, og sumir myndu segja ósýnilegur
flestum, í mörgum tilfellum er hann til staðar. Hann þarf
hins vegar ekki endilega að sjást á tölvuskjá því margir
þessara lita sem hér um ræðir eru utan við litasvið venjulegra tölvuskjáa. Munurinn gæti hins vegar komið fram á
litpróförkum og í prentun.
Í væntanlegri uppfærslu á ISO-prentstaðlinum er
eciRGB_v2-vinnslulitrúmið skilgreint sem vinnslulitrúm
fyrir forvinnslu í prentiðnaði.
Því er ráðlegt að nota frekar eciRGB_v2 en Adobe
RGB (1998) þegar verið er að vinna myndir fyrir offsetprentun þótt hið síðarnefnda sé algengt og orðið hálfgildings staðallitrúm um allan heim.

Tölvuskjáir eru nauðsynleg hjálpartæki við nútímamyndvinnslu.
Í Photoshop er hægt að skoða á skjánum af nokkurri nákvæmni hvernig
RGB-myndir koma til með að líta út í CMYK-litham.

er skilvirkari og auðveldari vegna þess að ekki er nauðsynlegt
að kunna að lesa úr CMYK-tölunum, svo lengi sem skjárinn
er rétt stilltur og myndvinnsluforritið rétt upp sett. Auðveld
ara og fljótlegra er að stilla myndir fyrir prentverk vegna þess
að með forskoðun í gegnum réttan prentprófíl er auðvelt að sjá
nokkurn veginn á skjánum hvernig myndin kemur til með að
líta út í CMYK.
RGB-myndir eru tilvaldar til geymslu, þar sem ekki hefur
verið gerð á þeim nein samþjöppun tónsviðsins, en slíkar lag
færingar geta þýtt að mjög mettaðir litir geta glatast.
Þægilegt er að geyma RGB-skrár sem nota þarf aftur og aftur
við mismunandi prentaðstæður og síðan einfaldlega setja þær
inn í þau skjöl sem á að prenta. Sama myndin er tiltæk til margra
mismunandi útkeyrslna á mismunandi tækjum, ekkert þarf að
eiga við RGB-skrárnar eftir að þær hafa einu sinni verið lagfærðar
þannig að hugsanlegir gallar í ljósmyndun hafa verið lagfærðir eða
óæskilegur litblær fjarlægður. Það krefst ekki sérfræðiþekkingar
á prentveki að vinna myndir í RGB-litham, einungis heilbrigðrar
skynsemi, næmrar sjónar og rétt stilltra tækja.
RGB og hefðbundin kunnátta

Náttúruleg tregða er fyrir hendi meðal reyndra starfsmanna
í öllum greinum þegar kemur að því að breyta um vinnsluað
ferðir og taka upp nýja hætti. Fólk er gjarnt á að halda sig við
það sem það kann og sér ekki ástæðu til að skipta um aðferðir
á meðan þær sem það hefur notað virka.
Skjáir eru mjög mikilvæg hjálpartæki í grafískri vinnslu
nútímans. Þeir eru einskonar gluggi inn í ósýnilegan og í
raun óskynjanlegan heim stafrænna myndgagna. Á skjá
er hægt að skoða stafræn myndgögn sem í raun eru bara
endalausir strengir af tölum og meta hvort þessi stafrænu
gögn séu eins og til er ætlast. Skjáir geta minnkað eða
jafnvel eytt þörfinni á að prenta út myndgögn á pappír
í þeim tilgangi að meta litgæði þeirra. Þegar þetta mikilvæga gildi skjáa er haft í huga er furðulegt hversu oft
fagmenn í stafrænni vinnslu láta undir höfuð leggjast að
stilla skjáina sem þeir vinna með rétt. Rangt stilltir skjáir
geta verið stórvarasamir og stundum verri en enginn
skjár. Það er því mikilvægt í allri myndvinnslu að skjástillingar séu rétt gerðar og af vandvirkni.
Skjápróförk (soft proof) er það kallað þegar tölvuskjárinn er látinn líkja eftir því hvernig stafrænar myndir koma
til með að líta út þegar þær eru prentaðar út í einhverju
tilteknu prenttæki. Þetta er mjög gagnleg forskoðunaraðferð sem gerir mögulegt að lagfæra myndir áður en
þær eru raunverulega prentaðar á pappír, þannig að
útkoman verði eins góð og kostur er. Þessi notkun á skjám
er þegar nokkuð vinsæl og mörg fyrirtæki nýta sér hana
alfarið í stað hefðbundinna prófarka. Forsenda fyrir þessu
er að hafa góðan og rétt gerðan skjáprófíl, vel kvarðaðan
skjá og góðan prófíl af því prenttæki sem líkja á eftir. Það
skiptir einnig miklu máli að umhverfið og aðstæður þar
sem skjárinn er staðsettur séu þannig að hvorutveggja
hafi eins lítil áhrif á skjámyndina og mögulegt er. Galdurinn er að hafa fulla stjórn á umhverfislýsingunni en án
þess eru skjáprófarkir ekki nákvæmar. Ljósið í herberginu
á að vera eins lítið og mögulegt er og umhverfið þarf að
hafa sem minnst truflandi áhrif.

Margir sem vanir eru að vinna í CMYK vilja ekki eða treysta
sér ekki til að breyta út af sínum gamla vana og vilja ekki leggja
á sig að læra ný vinnubrögð, þar sem hin gömlu hafa gagnast
þeim vel hingað til. Sumir óttast jafnvel í aðra röndina að slíkt
kunni að grafa undan faglegri kunnáttu þeirra en aðrir óttast
að gæði prentverks muni minnka við slíkar breytingar.
Þótt þessar áhyggjur séu skiljanlegar eru þær óþarfar ef
unnið er innan marka ICC-vinnsluferlisins og að því tilskildu
að öll tæki séu rétt stillt og vinni eins og þeim er ætlað. Sér
fræðiþekking „CMYK-sérfræðinganna“ verður ekki úrelt þótt
unnið sé með RGB-gögn því skilningur á eðli prentunar og
leyndardómum CMYK-prósentanna er ómetanleg viðbót sem
styður við og bætir myndvinnslukunnáttuna og gerir mynd
vinnsluna enn skilvirkari.
Það er mikilvægt að hafa í huga að allt sem hægt er að gera
í CMYK er hægt að gera eins vel eða jafnvel betur í RGB, en
það gildir ekki á hinn veginn.
Kostir RGB í hnotskurn

Litljósmyndun, líkt og mannleg litskynjun, byggir á RGB. Það
er því auðveldast og rökréttast að lagfæra galla á ljósmyndum,
hvort sem um er að ræða galla á lýsingu eða litjafnvægi, með
RGB-verkfærum.
Hugmyndin um grájafnvægi er mun einfaldari í RGB en í
CMYK. Jöfn tölugildi allra lita í RGB þýða vanalega gráan eða
hlutlausan lit, hvar sem er á birtuskala myndar, öfugt við það
sem gerist í CMYK. Ef grájafnvægið er stillt í RGB munu prent
prófílar þeir sem notaðir eru við að umbreyta RGB-myndum í
CMYK sjá um að umrita RGB-gildin yfir í viðeigandi CMYKgildi og þannig á grájafnvægið að haldast rétt.
Vegna þess að grátt er skilgreint með jöfnum tölugildum í
RGB munu tónlagfæringar sem gerðar eru á öllum RGB-rás
unum jafnt ekki valda bjögun á grájafnvægi á sama hátt og
getur gerst í CMYK-myndum.
Tónlagfæringar sem gerðar eru á öllum fjórum litrásum
CMYK-skrár jafnt geta auðveldlega valdið bjögun á litajafnvæg
inu og þannig komið niður á hlutlausum tónum myndarinnar,
ásamt því að þær geta valdið því að svarti liturinn þynnist eða
dekkist á allt öðrum stöðum á tónkúrfunni en hinir litirnir
þrír.
Í vinnsluflæði sem byggist á ICC-litstýringu og prófílum
getur engin lagfæring á RGB-skrá valdið of mikilli farfaþykkt
í skuggum eða röngu grájafnvægi í hinni endanlegu CMYKmynd. Hámarkssverta RGB-myndar (0, 0, 0) er sjálfkrafa
umreiknuð yfir í rétt CMYK-gildi í skuggum en hámarksbirta
RGB-myndar (255, 255, 255) er sjálfkrafa umreiknuð yfir í rétt
háljósagildi í CMYK-myndinni.
Lagfæring á tónskilum (kontrast) sem gerð er á CMYKskrá getur auðveldlega valdið því að hámarkspunktaprósenta á
skuggasvæðum hækkar umfram þau mörk sem gert er ráð fyrir
í prentuninni (vanalega á bilinu 300% –350%) án þess að þess
sjáist nokkur merki á skjánum. Í prentun getur þetta hins vegar
valdið alvarlegum vandamálum. 
■
Heimildir:

Don Hutcheson, Arguments for RGB editing, 2000
Andrew Rodney, CMYK: The devil’s color space, 2007
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Guðmundur S. Ásmundsson
Litróf

Hallgrímur P. Helgason
Ísafoldarprentsmiðja

Helgi Jón Jónsson
OPM

Hinrik Stefánsson
OPM

Hrefna Stefánsdóttir
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Hrönn Jónsdóttir
Umslag

Jakob Viðar Guðmundsson
Umslag

Kristín Helgadóttir
Oddi
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Emil H. Valgeirsson
Hvíta húsið

Kristján S. Kristjánsson
Plastprent

Marsveinn Lúðvíksson

Ólafur Sigurjónsson
Hjá GuðjónÓ

Páll Heimir Pálsson
Ásprent-Stíll

Reynir Samúelsson

Róbert Ericsson
Prentmet

Sigrún Karlsdóttir
Oddi

Sigurður Valgeirsson

Tryggvi Þór Agnarsson
Plastprent

AF : Ein-stök-brjóst

var til sölu í 10–11 í Glæsibæ, Ármúla,
Austurstræti og á sýningunni en hann
seldist upp.
Ágóðinn

frá hinum ýmsu hliðum og eiga allar
myndaraðirnar það sameiginlegt að
innihalda að minnsta kosti eina mynd af
konu sem kynnst hefur brjóstakrabbameini af eigin raun. Hægt er að kaupa
staka mynd eða heila seríu og rennur
allur ágóðinn til styrkar verkefninu.
Myndirnar má skoða á heimasíðunni
www.brjost.is.

Allur ágóði af verkefninu verður afhentur
Krafti og mun hann verða fyrsta framlag
til tækjakaupa fyrir brjóstaskurðdeild
Landspítalans. Kraftur mun ljúka söfnuninni á næsta ári ásamt því að fagna
10 ára afmæli félagsins. Nýja tækið mun
fela í sér mikla hagræðingu, það mun
stytta aðgerðatíma, auka öryggi sjúklinga og auka gæði meðferðanna. Um
50% þeirra kvenna sem greindust með
brjóstakrabbamein fyrir fjörutíu árum
lifðu í fimm ár eða lengur en nú geta um
90% vænst þess að lifa svo lengi.

Sýningin

Hvað svo?

Ljósmyndasýningin fór fram í Glæsibæ
þar sem gestum og gangandi gafst
kostur á að skoða ljósmyndirnar og
kaupa Ein-stök…-bolinn. Fjöldi listamanna hafði gefið verkefninu listaverk
sem seld voru á uppboði á opnunardeginum. Einnig var dansverkið Barátta frumflutt. Verkið var samið sérstaklega fyrir verkefnið Ein-stök-brjóst
og var helgað baráttunni við brjóstakrabbamein. Danshöfundur er Linda
Ósk Valdimarsdóttir og með henni
dönsuðu Arna Sif Gunnarsdóttir og
Magnea Ýr Gylfadóttir.

Ljósmyndasýningin
Ein-stök-brjóst
lagði land undir fót í lok nóvember.
Búið er að skipta óseldum myndum í
tvær sýningar sem haldnar verða víða
um landið. Til að byrja með verða
myndirnar til sýnis á Húsavík og Egilsstöðum. Ekki er búið að ákveða hvert
þær halda eftir það en hægt verður að
fylgjast með því á heimsíðunni www.
brjost.is.
Þann 15. október var góðgerðar
félagið Ein-stök-brjóst stofnað og er
ætlunin að standa fyrir viðburðum á
komandi mánuðum, meðal annars að
hanna og setja í framleiðslu nýjan bol,
sem vonandi verður hægt að nálgast á
næsta ári. Það verður því spennandi að
fylgjast með framhaldinu hjá Ein-stökbrjóst. 
■

Texti: Guðný Lára Jónsdóttir

Í apríl síðastliðnum fékk Jónína
Ósk Lárusdóttir, grafískur miðlari,
þá hugmynd að halda ljósmyndasýningu með myndum af brjóstum
100 kvenna til styrkar góðu málefni. Viðtökur voru framar öllum
væntingum og sóttust yfir 300
konur eftir því að sitja fyrir á mynd.
Sýning á myndunum var svo haldin
25.–29. október í Glæsibæ.

M

eginmarkmið
sýningarinnar
var að vekja fólk til umhugsunar og auka víðsýni almennings varðandi konubrjóstið. Árlega greinast 176
konur með brjóstakrabbamein en samkvæmt útreikningum Krabbameinsfélags Íslands má gera ráð fyrir að
tíunda hver kona greinist með brjóstakrabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni og er meðalaldur þeirra sem
greinast 61 ár.
Verkefnið Ein-stök-brjóst er þríþætt.
Í fyrsta lagi var sett upp ljósmyndasýning þar sem sýndar voru 100 svarthvítar ljósmyndir af brjóstum kvenna.
Í öðru lagi fór fram listaverka
uppboð. Fjöldi listamanna gaf verkefninu listaverk sem síðan voru boðin
upp á opnun sýningarinnar.
Í þriðja lagi var Ein-stök…-bolurinn
sem Jónína Ósk hannaði seldur til
styrktar verkefninu.

Ein-stök…-bolurinn

Bolurinn er hannaður af Jónínu Ósk
en á honum er áletrunin ein-stök…
og sneiðmynd af konubrjósti. Bolurinn

Einstakar myndir

Viðbrögð við verkefninu fóru fram úr
björtustu vonum og sóttu yfir 300
konur um að sitja fyrir á mynd. Þremur
dögum eftir að fyrsti tölvupósturinn
fór af stað, þar sem konur voru hvattar
til að taka þátt í verkefninu, var takmarkinu náð. Hundrað konur höfðu
skráð sig í myndatöku. Myndataka var
í höndum Írisar Jóhannsdóttur og var
myndunum skipt upp í tíu myndaraðir,
en hver þeirra hafði ákveðið þema.
Allar myndirnar sýna konubrjóstið
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Raunfærnimat
Höfundur: Iðunn Kjartansdóttir 
náms- og starfsráðgjafi,
IÐAN fræðslusetur

R

aunfærni er samanlögð færni sem
einstaklingur hefur náð með ýmsum
hætti, s.s. með starfsreynslu, starfsnámi,
frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum
og fjölskyldulífi. Margir einstaklingar á
vinnumarkaðnum hafa í gegnum áralanga
reynslu byggt upp umtalsverða færni í
ákveðinni iðngrein, en ekki lokið námi af
einhverjum ástæðum.
Þessir einstaklingar búa yfir raunfærni
sem vert er að skoða og meta. Fræðslumið
stöð atvinnulífsins hefur mótað aðferða
fræðina, ráðgjöf og þjálfun fagaðila en
IÐAN fræðslusetur hefur umsjón með
raunfærnimati í sínum iðngreinum.
Mat á raunfærni byggist á því að meta
færni þátttakenda og setja fram raunstöðu
einstaklings í iðngrein hans. Að því loknu
eru allar leiðir skoðaðar til þess að einstakl
ingur ljúki námi. Tilgangur raunfærnimats
er að draga fram og meta fjölbreytilega
raunfærni sem einstaklingurinn býr yfir.
Skilyrðin fyrir þátttöku í slíku mati er 25
ára lífaldur og 5 ára staðfestur vinnutími í
greininni sem einstaklingur hyggst ljúka
námi í.
Mikilvægt er að hafa í huga að raun
færnimat er ekki undanþága frá þeim kröf
um sem gerðar eru samkvæmt aðalnám
skrá, og að einungis er verið að meta
faggreinar brautarinnar.

Raunfærnimatsferlið
er í fimm liðum:
1. Miðlun upplýsinga og endurgjöf. Viðtal
hjá náms- og starfsráðgjafa, og þátttak
endur afla gagna, s.s. lífeyrissjóðsyfirlits
og gagna um náms- og starfsferil.
2. Skráning í færnimöppu. Þar er skjalfest
almenn færni og sjálfsmat þátttakenda
í faggreinum námsins.
3. Greiningarviðtal þar sem fagaðili hittir
þátttakandann og farið er yfir færni
hans og þekkingu. Honum til stuðnings
er náms- og starfsráðgjafi.
4. Staðfesting á áföngum sem er lokið.
5. Mat og viðurkenning á raunfærni.
Námsáætlun útbúin.
Í öllum tilvikum stendur eitthvað nám eftir
og þá er útbúin námsáætlun fyrir þátttak
andann, til þess að hann getið lokið því
námi sem eftir er, ásamt námssamningi,
og sótt um sveinspróf.
Raunfærnimat er mikil hvatning til
náms fyrir einstaklinga á vinnumarkaði og
gefur þeim tækifæri til að ljúka námi.
Nú er verið að kanna áhuga
einstaklinga á raunfærnimati
í eftirfarandi greinum:
• múraraiðn, málaraiðn, pípulögnum,
húsasmíði
• bifvélavirkjun, bílasmíði, bílamálun
• framreiðslu, kjötiðn, matreiðslu
• blikksmíði, vélvirkjun, rennismíði

Áhugasömum er bent á að hafa samband
við náms- og starfsráðgjafa IÐUNNAR fræðsluseturs
í síma 590-6400 eða með tölvupósti á radgjof@idan.is.
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Starfsmannafélag Umslags
Texti: Hrönn Jónsdóttir

E

ins og mörg fyrirtæki í prentiðnaðinum
hefur Umslag fjörugt starfsmannafélag.
Hjá Umslagi starfa 20 manns og eru allir virkir í
starfsmannafélaginu. Tveir eru í stjórn félagsins
en margir eru virkir í skipulagningu starfsins.
Þar má meðal annars segja frá jólaboði Umslags
sem nú var haldið þriðja árið í röð í heimahúsi,
en Jóhannes, þjónustustjóri Umslags, og kona
hans Dóra buðu heim öllu starfsfólki ásamt
mökum. Jóhannes og aðrir starfsmenn unnu
saman að því á föstudeginum að útbúa rétti og
undirbúa allt saman. Auk þess að njóta saman
kvöldstundar þjappar þetta hópnum saman.
Þegar jólin nálgast fer fram jólavinaleik
urinn, en þá fær hver starfsmaður sinn vin sem
hann gleður í heila viku, ýmist með einhverjum
sætindum, fallegri sögu eða öðru sem hann
heldur að gleðji vin sinn. Í lok vikunnar, eða
síðasta föstudag fyrir jól, höldum við litlu jólin
og greinum frá því hvern við grunum um allt
dekrið í liðinni viku, og kemur það oft á óvart.
Þegar nýtt ár gengur í garð er auðvitað það
fyrsta sem við gerum í starfsmannafélaginu
að fagna þorranum, sem við gerum með hefð
bundnum hætti, auk þess að fræðast um þorr
ann. Áður en sumarið kemur förum við svo í
óvissuferð. Síðast var byrjað í Adrenalíngarð
inum, svo var snæddur hádegisverður í Þrasta
lundi og að lokum var farið inn í Þorsmörk þar
sem var grillað og farið í leiki.
Auk þess sem er upptalið er haldið keilu
mót og boðið upp á ýmsar aðrar uppákomur.
Hápunktur starfsárs félagsins er svo hin
árlega árshátíðarferð, en samhliða henni er
gefið út tímarit starfsmannafélagsins, Böggar
inn, þar sem hent er gaman að því sem gerst
hefur á liðnu ári, og fær það marga til að brosa.
Nú síðast var farið til Barcelona með mökum
og heppnaðist ferðin vel í alla staði, enda
stórkostleg borg. Þessar árlegu ferðir byrjuðu
þegar Sveinbjörn Hjálmarsson eignaðist fyr
irtækið árið 1989. Starfsmannafélagið fékk
ekki nafn fyrr en nú á vordögum, þegar haldin
var samkeppni um nafn meðal starfsmanna.
Fyrst var opið fyrir tillögur, og svo voru tillögur
opinberaðar og kosið um besta nafnið. Tillaga
Jóns Otta varð fyrir valinu: Gaman saman
starfsmannafélag.
■
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