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F R Á  R I T S T J Ó R A
P rentarinn er frábrugðinn að mörgu 

leyti í þetta skiptið en við fengum 
Axel Fannar Friðriksson til að hanna 
og brjóta blaðið um. Forsíða blaðs-
ins er einnig hans hönnun. Axel hlaut 
verðlaun fyrir bestan árangur á sveins-
prófi í prentsmíði 2015, einnig hlaut 
hann silfurverðlaun á nýsveina hátíð 
Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur í 
feb rúar 2016 og keppti fyrir Íslands 
hönd á EuroSkills í Gautaborg í des-
ember 2016, en nánar er fjallað um 
EuroSkills 2016 í blaðinu. Um þessar 
mundir starfar Axel í London við fagið.

Einnig er fjallað um fyrsta erlenda 
nemasamninginn í prentsmíði, sem er 
spennandi áfangi og tilhlökkunarefni 
ef verið er að skapa fleiri nemum 
vett vang til að fara utan á samning. 

Þá var dúxinn í síðasta útskriftarhópi 
frá Tækniskólanum á upplýsinga- og 
fjölmiðlabraut, svo ekki er hægt að 
segja annað en það sé bjart yfir faginu 
okkar - en við þurfum að standa vörð 
um það! Vonandi höldum við áfram að 
eignast svona efnilegt fólk sem kemur 
inn í fagið og færum þeim það verk-
efni að brjóta um jafn rótgróið blað 
og Prentarann. Ég vona að þið njótið 
lesturins og að eitthvað sé fyrir alla í 
blaðinu.

G R A F Í A  S T E N D U R  M E Ð  Þ É R !
www.grafia.is
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E N D U R S K O Ð U N 
K J A R A S A M N I N G A 
Georg Páll Skúlason

Í febrúar mánuði fer fram endur
skoðun á kjara samningi GRAFÍU og 

annarra félaga Alþýðusamband sins 
undir forystu nefndar ASÍ og SA. Ef sú 
nefnd kemst að þeirri niðurstöðu að 
fors endur hafi ekki staðist, kemur til 
kasta samninganefndar aðildarfélaga 
ASÍ. 

Kjarasamningurinn sem gerður var 
sumarið 2015 og gildir til 31. desember 
2018 hefur tekið nokkrum breytingum 
í kjölfar endurskoðunar. Undirritaður 
var kjarasamningur fyrir aðildarfélög 
ASÍ og þar með GRAFÍU 21. janúar 
2016 sem innihélt viðbætur og breyt
ingar við kjarasamninginn frá sumrinu 
2015. Hækkun launa sem fyrirhuguð 
var 1. maí 2016, 5,5% á grunni launa
þróunartryggingar, var breytt í 6,2% 
frá 1. janúar 2016 sem almenn launa
hækkun, almenn launahækkun sem 
fyrirhuguð var 3,0% 1 maí 2017 og 
4,5% hækkun á kauptaxta breytist 
í 4,5% almenna launahækkun, þ.e. 
bæði á kauptaxta og öll laun, almenn 
launahækkun sem fyrirhuguð var 1. 
maí 2018 2,0% og 3,0% hækkun á 
kauptaxta breytist í 3,0% almenna 
launahækkun, þ.e. bæði á kauptaxta 
og öll laun. Auk þessa komu inn ákvæði 
um hækkun iðgjalda í lífeyrissjóð í 
áföngum: Mótframlag atvinnurekendar 
8,5% frá 1. júlí 2016, 10,0% frá 1. júlí 

2017 og 11,5% frá 1. júlí 2018. Þetta 
er liður í öflun jöfnunar lífeyrisréttinda 
á milli almenna vinnumarkaðarins og 
hins opinbera. Ríkisstjórnin lagði fram 
frumvarp í þessu sambandi skömmu 
fyrir áramót sem samþykkt var og er 
einnig liður í því að jafna lífeyrisréttindi 
þessara hópa.

Eitt af meginmarkmiðum kjara samn
ing anna var að skapa forsendur fyrir 
stöðugleika og kaup máttar auk ningu 
sem gengið hefur eftir og hefur verð
bólga verið undir mark miði Seðla
banka Íslands undan farin misseri. 
Annað mark mið var að launa stefna 
sam ningsins verði stefnu mark andi 
fyrir aðra kjarasamningagerð. Það 
hefur gengið eftir í til felli BSRB félaga 
en það sama er ekki hægt að segja 
um úr skurði Kjararáðs sem hafa verið 
á skjön við þessa stefnu. M.a. nú 
síðast með úrskurði um laun æðstu 
em bættis manna og alþingis manna 
um 45% launa hækkun. Fyrir liggur 
að það er í höndum alþingismanna 
að bregðast við þessu, því að öðrum 
kosti er ekki annað í stöðunni en að 
aðrir hópar sjái sig knúna til að sækja 
leiðréttingu til samræmis. Það er því 
alfarið á ábyrgð alþingis hvort kjara
samningar á vinnumarkaði haldi gildi 
sínu út fyrirhugaðan sam ningstíma. 

Kjarakönnun 2017
GRAFÍA og Samtök iðnaðarins hafa 
staðið fyrir kjarakönnun meðal félags
manna skv. kjarasamningi félag anna. 
Reiknað er með að næsta kjarakönnun 
verði í marsmánuði miðað við febrúar 
laun. Ætíð er leitað bestu lausnar á 
aðferð við framkvæmd könnunarinnar 
og undanfarin ár hefur GALLUP séð 
um framkvæmd hennar með þátttöku 

félagsmanna en afar mikilvægt er að 
hlutleysis sé gætt við framkvæmd 
hennar og áreiðan leiki sé til staðar. Það 
hefur dregið úr þátttöku félagsmanna, 
sem er bagalegt, og því mikilvægt að 
brýna fyrir félagsmönnum mikilvægi 
þess að taka þátt í könnuninni þegar 
eftir því verður leitað. Niðurstöður úr 
könnuninni koma í apríl, ef allt gengur 
að óskum. 

Atvinnuleysi félagsmanna 
Um þessar mundir eru níu félagsmenn 
á greiðslum hjá Vinnumálastofnun í 
atvinnuleit en það er með allra minnsta 
móti borið saman við sl. ár. Mikilvægt 
er að vekja athygli á því að félagið veitir 
félagsmönnum í atvinnuleit hærri styrki 
til að sækja sér menntun til að auka 
atvinnumöguleika viðkomandi. Það 
hefur jákvæð áhrif á að félagsmenn 
sem orðið hafa fyrir atvinnumissi hafa 
komist í störf tengt öðrum greinum en 
prentiðnaðinum.

Dagur prents og miðlunar
verður haldinn föstudaginn 27. janúar 
n.k. Ég hvet félagsmenn að koma og 
kynna sér hvað framtíðin ber í skauti 
sér í starfsemi prents og mið lunar en 
þar verða örfyrirlestrar um ýmis mál 
og slegið verður á létta strengi. Þetta 
er í þriðja sinn sem við stönd um fyrir 
þessum viðburði hjá IÐUNNI prent 
og miðlunarsviði. Fjöldi félags manna 
og gesta hafa mætt og góð stemning 
myndast. Það má segja að um létta 
endurfundi sé að ræða hjá félags
mönnum um leið og vett vang urinn er 
nýttur til að fræðast og finna áhuga
verð námskeið til að styrkja stöðu sína 
á vinnumarkaðnum. Sjáumst á degi 
prents og miðlunar.

G R A F Í A  S T E N D U R  M E Ð  Þ É R !
www.grafia.is
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F É L A G A R  S E M  L É T U S T  Á  Á R I N U

Elísa Fanney Kristjánsdóttir, 
bókagerðarmaður, f. 23. 
september 1927. 
Varð félagi 1. janúar 1974. Við skrif stofu
störf hjá dag blað inu Tíman um 1946 
til 1957. Við aðstoð ar störf í bókbandi 
í Stein dórs prent hf. 1973 og starfaði 
þar til 1992 er hún lét af störfum vegna 
aldurs. Elísa Fanney lést 27. apríl 2016. 

Tómas Reynir Hafsteinsson, 
setjari, f. 10. nóvember 1935.
Hóf nám í Ísafoldarprent smiðju 20. nóv
ember 1951, tók sveins próf í setn ingu 
18. nóv ember 1956. Starfaði í Ísa foldar
prent smiðju til 15. maí 1960. Set jari 
hjá Th. Ding wort & Sohn í Ham borg í 
Þýska landi til 20. des ember 1960. Síðan 
í Prent smið junni Hilmi til 1. júní 1961, 

þá í Ísa foldar prent smiðju þar til í ágúst 1970. Eftir það 
í Prent smiðju Árna Valdemars sonar fram í ágúst 1983. 
Fluttist búferlum til Pól lands sama ár og vann við setn
ingu hjá Zaklady Graficzne í Katowice þar til í desember 
1990 og síðan hjá FibakNormaPress þar til í maí 1993 
að hann lét af störfum vegna heilsu brests. Tómas lést 19. 
nóv ember 2016. 

Guðmundur Hafsteinn 
Hjaltason, prentsmiður, f. 26. 
nóvember 1942. 
Varð félagi 29. september 1965. Hóf 
nám í Setbergi hf. 3. mars 1961, tók 
sveins próf í setningu 5. júní 1965. Vann 
þar til hausts 1965, hjá Morgun blaðinu 
1965–1968, í Félagsprentsmiðjunni til 

1974 og í Prent smiðjunni Odda hf. til 2009, er hann lét af 
störfum vegna aldurs. Haf steinn var for maður Prent nema
félagsins í Reykja vík 1964. Í stjórn Iðn nema sambands 
Íslands og rit stjóri Iðnnemans 1964. Í stjórn HÍP 1977–1980. 
Haf steinn lést 30. desember 2016.

Björn Helgi Björnsson, prentari 
og tónlistarmaður, f. 9. október 
1932. 
Varð félagi 10. október 1955. Hóf nám 
í prent smið junni Rún 1. ágúst 1950, 
en fór í Ísa foldar prentsmiðju 25. apríl 
1953 og lauk þar námi. Tók sveins próf 
í prentun 15. júní 1955. Starf aði í Ísa

foldar prent smiðju til 21. janúar 1966 að hann hóf störf í 
Setberg og vann þar til 1. mars 1980. Þá stofnaði hann eigin 
prentsmiðju, Prentberg ehf., ásamt Óskari G. Sampsted 
og Edvard G. Oliverssyni. Starf aði þar til desember 2000 
og í Prentmeti frá janúar–desember 2001 er hann lét af 
störfum vegna aldurs. Björn Helgi lést 10. nóvember 2016. 

Atli Helgason, prentari, f. 9. nóv
ember 1930. 
Varð félagi 1. febrúar 1954. Hóf nám í 
Víkingsprenti 7. júní 1949, tók sveins
próf í prentun 8. nóvember 1953 og í 
offset prentun 20. mars 1982. Starf aði í 
Víkings prenti og síðar hjá Umslagi þar 
til hann lét af störfum  vegna  aldurs. Atli 

starfaði í yfir þrjá áratugi fyrir knatt spyrnu hreyf ing una, 
aðal lega KR, sem þjálfari ung linga, einnig við nefndar störf 
og leið bein ingar fyrir KSÍ. Sæmdur gull merki KSÍ og KRR, 
auk þess hlaut hann viður kenningu frá Reykja víkurborg 
fyrir störf í þágu ung linga í borginni. Atli lést 24. ágúst 
2016.

Ása Sólveig Guðmundsdóttir, 
prófarkalesari og rithöfundur, f. 
12. janúar 1945. 
Varð félagi 29.  septem ber 1981. Las 
prófarkir á Morgun blað inu frá 1981 þar 
til hún lét af störfum vegna aldurs. Ása 
Sólveig lést 10. des ember 2015. 

Ingibjörg Jónasdóttir, aðstoðar
maður í bókbandi, f. 9. maí 1924. 
Varð félagi 1. janúar 1947. Starf aði við 
bókband hjá Bók felli 1947–1949, Hóla
bókband 1949–1951 og hjá Bókfelli 
20. október 1967–1993, er hún lét af 
störfum. Ingi björg lést 25. nóvember 
2016. 

Kristján Gunnar Bergþórsson, 
prentsmiður, f. 31. mars 1947. 
Varð félagi 21. ágúst 1967. Hóf nám í 
Prentsmiðju Hafnar fjarðar 4. júní 1963, 
tók sveinspróf í setningu 1. júlí 1967 
og hlaut meistararéttindi í iðn inni 13. 
des ember 1974. Starfaði í Prent smiðju 
Hafnarfjarðar til 1972. Hóf störf í Prent

smiðju Morgunblaðsins í október 1972 og var verk stjóri 
þar frá 1974 til september 2012. Framleiðslustjóri Morgun
blaðsins um árabil. Bílstjóri hjá Hópbílum frá 2013 til 
dánar dægurs. Kristján gegndi ýmsum félags og trúnaðar
störfum fyrir Hið íslenska prentarafélag (HÍP) sem síðar 
varð Félag bókagerðarmanna og síðar Grafía stéttar félag 
og fyrir Félag íslenska prentiðnaðarins (FÍP) sem síðar 
gekk inn í Samtök iðnaðarins. Varamaður í stjórn Prent
tæknistofnunar og prenttæknisviðs Iðunnar. Þá sat Kristján 
í stjórn Mið dalsfélagsins, félags sumarhúsa eigenda í Mið
dal, og var formaður þess 1992 til 1995. Hann var einnig 
félagi í Frímúrarareglunni. Kristján lést 10. júní 2016.
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M E I R A  E N  H E L M I N G U R  T I T L A 
P R E N T A Ð I R  E R L E N D I S
B ókasamband Íslands hefur 

kannað prentstað íslenskra bóka 
sem getið er í Bókatíðindum Félags 
íslenskra bókaútgefenda 2016. Fjöldi 
titla sem prentaðir eru innan lands eru 
272 og fækkar um 62 frá fyrra ári og 
sem hlutfall af  heild dregst það saman 
milli ára um 7%, er 44,8% í ár en árið 
2015 var hlutfallið 51,8% á prentun 
bókatitla innanlands. 

Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 
607 í Bókatíðindunum í ár en var 645 

árið 2015 sem er um 6% fækkun titla 
milli ára.

Skoðað var hvert hlutfall prent
unar innanlands og erlendis er eftir 
flokk um. Þar kemur fram að í þremur 
flokkum af fjórum er meiri hluti bóka 
prentaðar erlend is. Einnig kemur fram 
að stór hluti barna bóka er prentaður 
erlendis eða 78%, en það er m.a. 
vegna þess að samprent er algengt í 
útgáfu barnabóka þar sem prentað er 
sameiginlega fyrir mörg lönd.

2016 Fjöldi % 

Ísland 272 44,8

Evrópa 250 41,2

Asía 84 13,8

Annað 1 0,2

Samtals 607 100%

2015 Fjöldi % 

Ísland 334 51,8

Evrópa 230 35,7

Asía 77 11,9

Annað 4 0,6

Samtals 645 100%

Listinn sýnir fjölda bóka prent aðra í hverju landi og hlutfall af heild, jafn framt eru til samanburðar tölur fyrir árið 2015.
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200
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2000 2005 2010 2016

SamtalsInnlentErlentFJ Ö L D I  P R E N TA Ð R A  Í S L E N S K R A  B Ó K A  19 9 8 – 2 016

Fræðibækur, bækur almenns  efnis 
og listir eru alls 157; 76 (48%) eru 
prentaðar á Íslandi og 81 (52%) 
prentaðar erlendis.

Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 182; 
124 (68%) prentuð á Íslandi og 58 
(32%) prentuð erlendis.

Saga, ættfræði, ævisögur, hand
bækur, matur og drykkur eru alls 88; 
32 (36%) prentaðar á Íslandi og 56 
(64%) prentaðar erlendis.

Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru 
alls 180; 40 (22%) prentaðar á Íslandi 
og 140 (78%) prentaðar erlendis.
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Tökum brúna – kvennaráðstefna ASÍ 14. og 15. apríl 2016

D U L D I R  F O R D Ó M A R  E R U 
S Í  E N D U R T E K N I R
K vennaráðstefna ASÍ, Tökum Brúna, 

var haldin á Hótel Norðurljósum 
14. og 15. apríl sl. Nær 50 konur úr 
aðildarfélögum ASÍ voru saman kom-
nar undir yfirskriftinni: Ekki er synd af 
sönnum auði. 

Markmið ráðstefnunnar var að efla 
tengsla net kvenna og að auka þekk-
ingu á málefnum sem eru í kastljósinu 
á hverjum tíma.  Áherslan var á fram-
lagi kvenna í þeim áskorunum sem 
hnatt væð ing, fólks flutningar og loft-
lagsbreytingar fela í sér. 

Sjö erindi voru á dagskrá og hér er 
lausleg frásögn Maríönnu Trausta-
dóttur. 

Ást, ábyrgð og peningar 
- reynsla filippseyskra kvenna á 
Íslandi
Unnur Dís Skaptadóttir, prófessor í 
mann fræði við HÍ, kynnti rann sókn 
sína um reynslu filippseyskra  kvenna 
á Íslandi. 

Filippseyska ríkið hvetur til brott-
flutn ings og í raun hefur þar í landi 
verið markviss stefna að mennta fólk 
flytji til Vesturlanda og að þriðja hvert 
heimili þar í landi bygg ir tekjur sínar 
á því að einhver úr fjölskyldunni vinni 
erlendis. 

Unnur Dís ræddi við um 60 konur 
sem búa hér og flestar þeirra eru vel 
mennt aðar. Þær segja að fjár hagsleg 
staða þeirra hafi batnað mjög við að 
flytja til Íslands en félagsleg staða 

versnað. Þær upp lifi stundum fordóma 
í sinn garð og að rödd þeirra hafi ekki 
vægi. 

Hún tók hinsvegar fram að þau hug-
tök sem hún tók hvað mest eftir þegar 
hún var að greina við tölin voru: Um-
hyggja, ást, fórn og skyldurækni við 
fjölskylduna. Hún benti einnig á að sú 
mýta að halda að eingöngu þeir sem 
séu fátækir sæki í að flytja til Íslands 
sé ekki rétt. 
http://www.asi.is/media/294706/ Unnur-
Dis-Skaptadottir.pdf

Stúlkan þarna 
- birtingarmyndir dulinna fordóma
Brynja Elísabeth Halldórsdóttir, lektor 
við menntavísindasvið HÍ, ræddi um 
birtingarmyndir dulinna fordóma í 
íslensku samfélagi. 

Hún nefndi að það sé oft viðkvæmt 
að ræða fordóma, við viljum nefnilega 
halda að sjálf séum við laus við þá. 
Skil greining á fordómum eru viðhorf, 
orðræða eða gjörðir, sem gerir ákveð-
inn hóp æðri öðrum hópum og benti 
sérstaklega á hve duldir for dómar séu 
erfiðir viður eignar. Þeir leynist t.d. í 
hversdags legu orðalagi. Gott dæmi 
er ef talað er við einhvern á ensku, 
eingöngu af því að viðkomandi hefur 
annan húðlit en innfæddir. 

Til þess að uppræta fordóma telur 
Brynja mikilvægt að læra að vera opin. 
Það fyrsta sem við þurfum gera, sé 
að þora að ræða þá fordóma sem búi 
innra með okkur. Þeir sem verða fyrir 
fordómum hafa þörf fyrir þá umræðu. 
http://www.asi.is/media/294690/ Brynja-
Elisabeth-Halldorsdottir.pdf

COP21  
- og hvað svo
Maríanna Traustadóttir, sérfræð ingur 
hjá ASÍ, gerði grein fyrir Parísar sam-
komu laginu 2015 og helstu niður-
stöður þess. 

Nýr loftlagssamningur Sameinuðu 
þjóð anna var samþykktur í París 12. 
des ember sl. þar sem að þjóðir heims 
sam mælt ust m.a. um að halda hlýnun 

jarðar af mannavöldum innan 2°C 
mark sins og jafnvel undir 1,5°C. 
http://www.loftslag.is/?p=15004

Konur 
- sjálfbær þróun, peningar og völd
Anna Pála Sverrisdóttir sérfræðingur á 
skrifstofu þróunarsamvinnu hjá utan-
ríkisráðuneytinu ræddi um konur og 
sjálfbæra þróun, peninga og völd. 

Sjálfbær þróun á að uppfylla 
núverandi þarfir okkar án þess að 
draga úr mögu leikanum á að komandi 
kynslóðir fái sínar þarfir uppfylltar, 
sjálfbær þróun á ekki bara við um 
umhverfismál, hún á líka við um 
félagslegar- og efna hags legar stoðir. 

Anna Pála fór yfir staðreyndir varð-
andi stöðu kvenna í heiminum og ný 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóð anna, 
þar sem m.a. er fjallað um jafnrétti og 
stöðu kynjanna. 
http://www.asi.is/media/294686/ Anna-
Pala-Sverrisdottir.pdf
https://www.utanrikisraduneyti.is/
heimsmarkmidin/

Konur á flótta 
- eiga oft ekki annarra kosta völ
Inga Dóra Pétursdóttir, fram kvæm da-
stýra UN WOMEN, ræddi um konur á 
flótta. 

Hún sagði frá flóttamannabúðum í 
Jórdan íu sem UN WOMEN halda úti. 
Um 7,6 milljónir eru á flótta innan Sýr-
lands og nú er meirihlutinn konur og 
börn í fyrsta skipti. Hún benti á að gott 
sé að hafa í huga að allir flóttamenn 
vilja fara aftur heim til sín. Það flýr eng-
in heimilið sitt nema í neyð. 

Hún segir ástandið hræðilegt og 
fram koma vígasveitanna við konur svo 
ógeð felldar að þær eiga ekki annarra 
kosta völ en að flýja. 

UN WOMEN gerði könnun á meðal 
kvenna í flóttamannabúðum og þar 
kom fram að þeim þykir verst að vera 
í útlegð og kippt úr tengslaneti sínu. 
http://www.asi.is/media/294694/ Inga-
Dora-Petursdottir.pdf
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Veggurinn er alls staðar 
 menntun innflytjenda ekki nýtt
Erla S. Kristjánsdóttir, lektor við við
skipta fræðideild HÍ, er að vinna að 
rannsókn um menntaða innflytjendur 
á vinnumarkaði hér á landi og ber rann
sóknin yfirskriftina: Vegg urinn er alls 
staðar. 

Fram kom í máli Erlu að inn flyt jend
ur eru um 9% af þjóðinni. Mennt aðir 
innflytjendur upplifi miklar hindranir 
hér á landi og að menntun þeirra nýtist 
ekki að fullu. Viðmæl endur hennar 
upplifa fordóma á vinnumarkaði og 
telja að menntun og reynsla þeirra 
nýtist ekki sem skyldi. Hún benti á að 
erlent vinnu afl er dýrmæt auðlind á 
íslenskum vinnumarkaði og að breyt
inga sé þörf. 
Rannsókn Erlu er enn í vinnslu. 

Konur  
og verkalýðs hreyf ingin
ASÍ fagnar 100 ára afmæli 2016, og 
því þótti við hæfi að fá Sumarliða 
Ísleifs son sagnfræðing, höfund Sögu 
Alþýðusambandsins, til að fjalla um 
sögu verkakvennafélaga og baráttu 
kvenna innan verkalýðshreyfingarinnar 
á síðustu öld. 
http://www.asi.is/media/294702/Sumar lidi-
Isleifsson.pdf

R G B  M Y N D 
V I N N S L U  F E R L I Ð 
2 . 0
Á degi prents og miðlunar í febrúar á síðasta ári voru kynntar 
nýjar stillingar fyrir RGB mynd vinnslu  ferlið. Nauðsyn legt var 
að fara í þessar breyt ingar vegna galla sem komu upp í kjöl far 
uppfærslu á  Creative Cloud.  Þessi vinna varð á endanum tals
vert flóknari og tímafrekari en gert hafði verið ráð fyrir. Nú liggja 
fyrir niður stöður og upp færður nýr próf íll. Það voru félagar í 
Móra hópnum sem þróuðu og prófuðu þessar stillingar. Móra
hópurinn er samsettur af sérfræðingum víða að úr prent og 
hönn unariðnaði. Þeim eru færðar þakkir. 

Áður fyrr var hægt að nálgast  þess ar stillingar inn á vef 
Samtaka iðn aðarins. Nú hafa þær verið færður á vef setur 
 IÐUNNAR fræðslu seturs og þar verða í fram tíð inni myndbönd 
og annar fróð leikur um litstillingar. 
www.idan.is/litstillingar

Viglín Óskarsdóttir prentari í Odda við mælingar. 
© Haraldur Guðjónsson

S KO ÐA Ð U  L AU S 
O R L O F S H Ú S
w w w.or lo f. i s /gr af ia

V E T R A R L E I G A  E R  A Ð E I N S 
T V E I R  P U N K TA R
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GRAFÍSK MIÐLUN
Nemendur í grafískri miðlun héldu útskriftarsýningu 
laugardaginn 5. nóvember sl. sem heppnaðist afar 
vel. Fjöldi fólks mætti, bæði aðstandendur nemenda, 
kennarar og fagfólk úr atvinnulífinu til að skoða verk-
efni síðustu tveggja anna og gæða sér á gómsætum 
veitingum sem voru í boði ýmissa fyrirtækja.

Grafísk miðlun er löggilt iðngrein og á þessari haustönn 
eru 12 nemendur að útskrifast. Nemendur, með að-
stoð kennara, sáu alfarið um skipulag, uppsetningu 
og markaðssetningu á sýningunni. Tilgangur hennar 
var meðal annars að vekja athygli atvinnulífsins á út-
skriftarefnunum því nú eru nemendur í þeim sporum 
að finna sér námssamninga og ljúka sveinsprófi.

Sýningin var haldin í Vörðuskóla þar sem Upplýsinga-
tækniskólinn er til húsa.
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I N N S E N D  G R E I N

H I N  S VA R TA  L IS T  –  
H I N  D E YJA N D I  L I S T ?
eftir Hlyn Guðlaugsson

P rentmiðlar hafa verið hluti af dag legu lífi fólks síðan Gutenberg sjálfur kynnti til sögunnar prentun og lausa letur 
árið 1439. Alla tíð hafa prentmiðlar og prentað efni staðið frammi fyrir stöðugum breytingum og tækni nýjungum 

alveg síðan þá. Staf ræn prentun er prentaðferð sem hefur vaxið einna mest og sér í raun ekki fyrir endann á þeirri 
þróun. Það má segja að prentun sé hnignandi iðnaður ef við miðum við hvernig fólk notar upplýsingamiðla nú á 
dögum. Augljóst er að netmiðlar- og samfélagsmiðlar hafa tekið við keflinu að mörgu leyti hvað varðar miðlun upp-
lýsinga, um það verður ekki deilt. Við sjáum minni lestur á dagblöðum og tímaritum ár hvert og bókaprentun dregst 
saman en þó mun minna en dagblöð og tíma rit. 

Hver er þá framtíð prentunar?
Það er mín sannfæring að prentun 
verður til staðar um ófyrirsjáanlega 
fram tíð en þó með miklum áherslu
breyt ingum. T.d. sjáum við mikla aukn
ingu í umbúðaprentun hér á Íslandi 
sem mikið til fór fram erlendis hér 
áður fyrr. Þetta eru góðar fréttir fyrir 
prent iðnaðinn á Íslandi því mikil þekk
ing og fagmennska er fyrir hendi hjá 
íslenskum fyrir tækjum. 

Íslenskur prentmarkaður er auð vitað 
örmarkaður miðað við önnur lönd. 
Eins og gefur að skilja eru upp lög hér 
mjög lítil á alþjóð legum mælikvarða 
og því felast mörg tækifæri í stafrænni 
prentun þar sem upplög eru lítil og 
smá. Við erum með mjög virkan og 
kvikan markað að öllu leyti og gefur 
það okkur mikla innsýn í þróun og eðli 
markaðar eins og þann sem hér um 
ræðir. Stafræn prentun hefur vaxið 
mjög hér á landi frá síðustu aldamótum 
og mun halda áfram að vaxa. Bæði 
hefur vélbúnaður stórbatnað og þekk
ing vaxið á sl. árum og má því þakka 
dugnaði og vilja fólks í fyrir tækjum 
á Íslandi að vilja gera betur á þessu 
sviði.

Einnig erum við að sjá Letterpress 
menn inguna rísa aftur sem mér finnst 
afar spennandi hlutur. Við erum að sjá 
gamlar Heidel berg Letterpress vélar fá 
endur nýjun lífdaga og jafnvel ný fyrir

tæki byggð upp á einum til tveimur 
slíkum vélum. Slíkur fyrir tækja rekstur 
hefur verið lengi í Bandaríkjunum en 
Evrópa er að taka við sér með þetta. 
Þar sjáum við gamla handverkið komið 
aftur en oft í yngri höndum og fersk um 
hugum. Ég tel að það sé afar mikil vægt 
að varðveita þessa þekkingu svo hægt 
sé að miðla henni milli kynslóða. Sama 
á við um margt í prentiðnaði, sem mun 
hverfa ef ekkert verður að gert. 

Í dag er stafræn prentun klár lega það 
sem koma skal. Fram tíðin í prentiðnaði 
mun ákvarðast af þróun þessara tækja 
og getu fyrir tækja til þess að nýta sér 
nýja tækni fyrir nýja tíma. Verkefnasam
setning mun áfram breytast og verða 
fyrirtæki að aðlaga sig breytt um raun
veruleika frá ári til árs. Að sama skapi er 
hætt við því að það verði fækkun fólks 
og fyrirtækja í greininni sökum þess að 
prent un fer minnkandi á heimsvísu og 
er Ísland engin undantekning frá því. 
Segja má að Ísland sé gott módel til 
að spá fyrir um framtíð prentiðnaðar á 
heimsvísu þar sem markaðurinn er lítill, 
virkur og kvikur eins og áður sagði. Við 
eigum heimsmet í tengingu heimila við 
internetið og notkun samfélags miðla 
er með því mesta hér. Engu að síður 
lifir prentverkið góðu lífi á Íslandi enn 
sem komið er. Hinsvegar er ljóst að ef 
iðnaðurinn á að lifa þarf að gera miklar 
breytingar ef svo á að verða.

Menntun í prentiðnaði 
Fyrirtæki, menntastofnanir og hið 
opin bera þurfa að taka höndum 
saman ef þessi grein á hreinlega að 
lifa af. Sjálfur upplifi ég að þetta sé 
ekki spurning um að lifa af, heldur að 
endur hugsa fagið alveg upp á nýtt er 
varðar menntun, stefnu og væntingar 
til þeirra sem geta hugsað sér að starfa 
í prentiðnaði. Ljóst er að prentiðn aður 
er orðinn láglaunaiðnaður ef við horf
um til annarra sambærilega iðngreina. 
Þetta er ekki sagt af biturð, heldur af 
stað reyndum sem blasa við okkur. Að 
stórum hluta má kenna um hvernig 
haldið hefur verið á menntamálum í 
þessari iðngrein og úrræðaleysi til að 
þróa námið áfram miðað við nú tíma 
tækni. Segja má að prentiðnaður sé 
hátækniðnaður með mikla skörun 
yfir á listasvið atvinnulífsins. T.d. þarf 
prent smiður/grafískur miðlari að vera 
góður tæknimaður, ásamt því að geta 
kallað fram hönnun sem sæmir góðu 
prentverki, vefsíðu eða umhverfis grafík.

Sama á við um faglærða prentara. 
Með stafrænni tækni kallar starf prent
ara á læsi á stafræn tæki og tól til þess 
að geta sinnt sínu starfi vel. Þarna hefur 
þróun í menntun prent ara algjörlega 
brugðist. Í raun er staðan sú að ekki er 
lengur kennt á prent vélar í skólanum 
svo dæmi sé tekið. Þetta finnst mér 
mikil afturför í kennslu og í raun verið 
að dæma fagið til ófaglærðra, sem 
prentiðnaðurinn er nú byggður upp 
á í meiri mæli en áður. Að mínu áliti 
þarf að taka námið til endurskoðunar 
að öllu leyti ef við ætlum ekki að missa 
út heila starfs stétt á næstu 1020 árum. 
Hafa ber í huga að endurnýjun í faginu 
er nánast engin eins og staðan er í dag. 
Þetta kallar á aðgerðir strax. 

Er hin svarta list, hin deyjandi list
eftir allt saman, eða hvað?
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Dæmi um kennslu: 
stafræn prentun
offset prentun
rafmagnsfræði
umhverfisfræði
rekstrarfræði
öryggisfræði
kerfisstjórnun
forritun
hæðarprentun og stönsun
skurður og frágangur
ofl.

(3 ára iðnnám sem lýkur með sveins-
prófi) 

Hér er stiklað á stóru en upp taln ingin 
hér að framan er ekki tæm andi. 

Í nútíma prentsmiðjurekstri er staf-
ræn prentun að taka völdin smátt og 
smátt. Að mínu áliti kallar  þetta á við-
eigandi menntun fólks því tækin eru 
oft flókin og kalla á sérfræðiþekkingu 
sem annars er mjög dýrt að kaupa út. 
Ég tel að með því að mennta fólk á 
viðeig andi hátt í prentiðnaði, getum 
við snúið þess ari þróun algjörlega við 
á skömm um tíma. Einnig erum við að 
færa menntunina nær hátækniðnaði, 
sem prentun er orðin í dag. Við löðum 
til okkar hæft fólk og getum þar af 
leiðandi hag rætt betur í rekstri og 
borgað hærri og sanngjarnari laun sem 
á end anum verður alltaf til þess að fá 
hæft fólk til þess að starfa í faginu. 

Samkeppni á örmarkaði 
Eins og gefur að skilja er íslensk ur 
mark aður mjög lítill. Fullyrða má að 
íslenskur prentmark aður sé afar neyt-
enda vænn og sam keppni mikil. Einnig 
má færa fyrir því sterk rök að þetta sé 
sá mark aður á  Íslandi, þar sem ríkir 
ein mesta samkeppni á. Hér eru mörg 
fyrirtæki í sama, eða mjög svipuðum 
rekstri og geta í raun öll boðið sömu 
eða svipaðar vörur og fram leiðslu. 
Afleiðing af offramboði er auðvitað 
lægra verð á vörum og þjónustu og 
í þessum iðnaði er það engin undan-
tekning. Við höfum séð stór fyrirtæki 
í þessari grein fara í  gegnum miklar 
afskriftir á skuldum og auðvitað skekkir 

það sam keppnis stöðu flestra þegar 
sumir fá meira en aðrir. Hrunið árið 
2008 endurmótaði atvinnulífið eins 
og það lagði sig og margir hreinlega 
þurftu að bregða búi og/eða snúa 
sér að öðru. Kannski var það til happs 
fyrir greinina í heild sinni en var það 
sann gjarnt? Við látum það liggja á milli 
hluta. 

Segja má að prentverk sé á sama verði 
og fyrir um 10 árum síðan. Verðbólga í 
íslenskum prentiðn aði hefur verið lítil 
sem engin þrátt fyrir mikla hækkun 
aðfanga, launa og annars kostnaðar. 
Þarna hafa fyrirtækin tekið á sig mikið 
af þeim hækkunum og leitast við að 
hagræða í sínum rekstri eins og kostur 
er til þess einmitt að geta haldið sínum 
verkefnum og sótt á ný mið. Ljóst er 
að fyrir tæki í þessum iðnaði búa við 
mikla samkeppni og jafnvel að sumu 
leiti við of mikla samkeppni sem hamlar 
eðli legum vexti fyrirtækja. Segja má að 
náttúru lögmálið eigi ekki við hér, enda 
eru það bara þeir ríkustu sem lifa, ekki 
endilega þeir hæfustu.

Kunningjasamfélagið á Íslandi ræður 
oft miklu um hvert viðskipti fara. Enda 
má ætla að í svona litlu sam fél agi 
fyrirtækja og fólks, að sé mikill sam-
gangur á milli þeirra sem reka fyrir-
tæki og þeirra sem kaupa þjón ustu af 
hver öðrum.  Þetta er gott og slæmt ef 
við horfum til eðli legra sam keppnis-
viðhorfa. En að sama skapi kaup um 
við alltaf vörur og þjónustu af þeim 
sem við treystum best og er engin 
undantekning á því hér.

Um mig 
Sjálfur hef ég starfað í prentiðnaði í um 
20 ár þrátt fyrir ungan aldur, eða síðan 
1997 þegar stafræn prentun var um 
það bil að ryðja sér til rúms. Ég þekki 
því lítið annað en mikinn hraða, ákveð-
ið stress og kröfur um að skila góðu 
verki á sem lægsta verði. Fyrir mér er 
prent þjónusta jafn mikið um góð og 
skemm tileg samskipti, eins og að skila 
af sér fallega prentuðum verkum og 
mæta kröfum viðskipta vina eins og 

best verður á kosið. Segja má að ég sé 
alinn upp við prentverk en faðir minn, 
Guðlaugur Sigurðsson, hefur starfað í 
faginu frá unga aldri. Þannig að eplið 
féll ekki langt frá eikinni í þessu til felli. 
Á þessum árum hef ég kynnst ótrú lega 
skemmtilegu fólki í faginu og atvinnu-
lífinu. Prent un er ennþá stór partur af 
rekstri fyrirtækja, hvort sem það eru 
rekstrarvörur, auglýsingar eða annað 
efni sem þarf til kynningar á vörum 
og þjónustu. Eins og ég rek hér að 
framan að þá er prentun ekki að fara 
neitt í fyrirsjánlegri framtíð. En við 
þurfum að vera á varðbergi hvert við 
viljum að þessi grein stefni á fagleg-
um grundvelli. Mín tilfinning er sú að 
við séum að gjaldfella þennan iðnað 
með litlum væntingum til menntunar- 
og starfs möguleika í faginu. Þetta er 
viðhorf sem þarf að breyta og það 
byrjar hjá fólkinu, fyrirtækjum og 
mennta kerfinu. 

A F S L Æ T T I R  T I L 
F É L A G S M A N N A
WWW.ISLANDSKORTID.IS
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Ö R L Í T I L  S Ý N I N G  Á  M Á L V E R K U M  E F T I R  
J . S .  B R I M A R  Í  S V A N S P R E N T I

A f öngvu tilefni (nema þá daðri 
við listagyðjuna og tilefni sem 

 enginn myndi trúa hvort sem væri) 
ákvað undir ritaður að halda smá mál
verka sýningu á auðum  hvítum vegg 
sem ég hef fyrir sjónum næst um dag
lega í mínum störfum hjá prent smiðj
unni. Málverkin eru eftir móðurbróður 
minn sem var stórvirkur listamálari og 
húsamálari á sínu lífsskeiði og skildi 

eftir sig töluvert málverkasafn er hann 
lést, frekar ungur að árum. 

Hann bjó allan sinn aldur á Dalvík 
(sem er alltaf draumablá með grænu 
ívafi) og það umhverfi varð honum inn
blástur, ásamt hinum ýmsu stefnum 
sem voru „inni“ á hans tíma. Honum 
var í „blóð borið ríkulegt listamannseðli 
sem honum tókst að miðla til sinna 
samtíðarmanna og kvenna svo virkilega 
um munaði."

Verk eftir J.S. Brimar finnast víða 
en eru aðallega næstum því í hverju 
húsi í Dalvíkurbyggð og hinum ýmsu 
stofn unum á vegum bæjarins. Ég held 
ég fari ekki með rangt mál er ég segi 
að hann hélt þrjár sýningar á verkum 
sínum á lífstíð er spannaði rúma hálfa 
öld og bauð (segi það bara) alltaf upp 
á harðfisk og smér og á það sér sínar 
skýringar. 

Í stuttu máli sagt, voru viðtökur 
starfs manna Svans prents frábærar og 

þó að ég hafi haft þessi málverk fyrir 
augum í 35 ár í frekar þröngu rými, þá 
komst undirritaður við er ég sá þessi 
verk í nýju ljósi og á frábærum stað. 
Þessar viðtökur hvetja undirritaðan til 
að stefna á að opna stærri sýningu á 
verkum Brimars á næstu mánuðum og 
mun efni um það birtast í Prentaranum 
og víðar. Hafi Svansprent þökk fyrir. 

Virðingarfyllst, Ragnar Þ. Þóroddsson bóka-
gerðarmaður. 

Skeiðar um grundu á skelfingar fart
skjannhvítur hesturinn skimar
var smurður á léreft af snillingsins art
og stórmenni andans sem Brimar. 

Ljósmynd. RagnÞór.
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P R E N T U N  V S . 
U P P S E T N I N G  & 
H Ö N N U N
Erling Sigurðsson hæðar- og offsetprentari

H ér áður fyrr voru prentarar skamm
aðir fyrir það ef verkefnið register

aði ekki, þegar það fór að takast bæri
lega þá fundu útlitshönnuðir upp á því 
að láta allar fyrirsagnir vera þannig að 
litir pössuðu ekki saman. Frábært…

Það þótti prentaranum til vansa ef 
letur var ekki hárskarpt og enga mis
fellu mátti sjá á útliti textans. Núna 
hinsvegar flettir maður varla svo blaði 
að letur sé allt jagað og gatað þannig 
að engin bein eða bogin lína finnist 
á letrinu.

Á sama hátt þá áttu prentarar í mesta 
basli með að fá heilsíðufleti til að líta 
sem jafnasta út. Þegar vélar og prent
arar náðu að gera það þannig að allir 
væru ánægðir, þá komst í tísku að vera 
með deyjandi rasta í allar áttir… hvað 
annað.

Litmyndir voru nú einn höfuð verk
urinn. Mörg ár tók að þróa verkferla 
þannig að litmyndir kæmu eðlilega út. 
Hvað gerist?… jú þá er farið að prenta 
svarthvítar myndir í fjórlit… snilld.

Áður fyrr þegar ég var að læra var 

uppálagt í (trukkinu) að sem minnst 
sæist á bakhlið arkarinnar, það þótti 
prentaranum til vansa ef trukkið væri 
of mikið, þá var sagt „hva ertu að 
prenta fyrir blinda?“ en núna er það 
allra flottast ef trukkið er svo mikið að 
nánast komi gat á pappírinn.

Er þetta ekki dásamlegt fag?
Gerum svo gangskör í því að 
endur heimta starfsheitið okkar!

F R Æ Ð S L U  S J Ó Ð U R  V E I T I R  S T Y R K I  V E G N A  

TÓM STUNDA & VIÐBÓTAR NÁMS
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H I N  S VA R TA  L I S T
F R É T TA B R É F  PR E N T  O G  M I Ð LU N A R S V I ÐS 

I Ð U N N A R  F R Æ ÐS LU S E T U R S
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H VA Ð  FA N N S T  Þ É R  U M  D R U PA  2 0 16?
Díana 
Sigurfinnsdóttir 
verkefnastjóri hjá 
Múlalundi
Þetta var í fyrsta skipti 
sem ég fór á Drupa. 

Sýningin er áhugaverð, stór, mikil 
og heit! Mikið að gerast í staf rænni 
prentun og aðaltröllið var náttúru lega 
Benny Landa, það verður gaman að sjá 
hvernig það þróast, þ.e. hvort vélarnar 
frá honum nái flugi, er eiginlega of 
gott til að geta verið satt. Einnig var 
mjög gaman að heim sækja fólíu-
framleiðandan KURTZ og sjá nýjung-
arnar hjá þeim, mjög vel tekið á móti 
okkur þar.  Heidelberg svæðið var flott 
og umsetið, væri nú ekki leiðinlegt að 
geta verslað smá þar, bíður betri tíma. 
Engar nýjungar í bókbandinu, nýjar 
útgáfur af vélum en sama tæknin og 
áður, en það er nú varla til ljúfara hljóð 
en hljóð í flottri saumavél. Margir litlir 
aðilar á svæðinu sem renna saman í 
eitt á stuttri yfirferð. Drupa er klárlega 
sýning sem allir í prentgeiranum ættu 
að heimsækja, a.m.k. einu sinni.

Birgir Ingimarsson 
prentsmiður hjá 
Odda
Það er forvitnilegt að 
fylgjast með hvernig 

staf ræna prentunin þróast hratt áfram. 
Það kom á óvart hvað HP var áberandi.

Stefán Hjaltalín 
sölustjóri útgáfu hjá 
Odda
Margt áhugavert en 
engin bylting og þó, 

kannski Benny Landa, hver veit. Gaman 
að sjá hvernig var verið að tengja 
saman stafræna tækni og saumavél/
heftara.

Hafþór Ómar 
Sæmundsson 
prentari hjá Odda
Mjög svipað og fyrir 
fjórum árum. Heidel-
berg stendur upp úr 

fyrir mikla þróun á sínum bás. Vélarnar 
þar voru að mínu mati mjög þróaðar 
og flottar. 

Þröstur Bjarnason 
prentari hjá Odda
Við vorum nokkrir saman 
prentarar úr Odda. Við 
stefndum auðvitað að 
því að skoða fyrst það 

sem að okkur snýr, þ.e prentvélar, að 
sjálfsögðu er alltaf gaman að skoða 
einhverjar nýjungar þó maður komist 
nú aldrei yfir allt saman. Sjálfur er ég 
einnig bókbindari og hef ég því alltaf 
gaman af því að fylgjast með þeim 
málum. Það var dapurt að engin stór 
rúlluprentvél (Goss) skyldi vera á 
staðnum. Ég prenta á eina slíka hér 
í Odda. Hvað orðið hefur af Goss er 
erfitt að segja. Það var fróðlegt að sjá 
nýjungar eins og þrívíddarprentun 
og svo hversu hratt stafræn prentun 
þróast. Í offsetprentinu, sem maður 
þekkir best sjálfur, þá miðast auðvitað 
allt við hraða svo sem stuttan inn-
stillinga rtíma, einnig skiptir miklu að 
sem minnst af pappír fari til spillis. 
Mjög fróðlegt var að sjá prentun 
umbúða eins og t.d fyrir matvöru, 
sæl gæti, vínflöskur og fl. Aðstaða á 
sýningar svæðinu var góð og mögulegt 
að taka litla strætó á milli halla. Eins 
voru mörg veitingatjöld. Heimsóknin 
til Dusseldorf var mjög skemmtileg í 
heild sinni og mikið líf var í miðbænum 
vegna Drupa og ekki spillti veðrið fyrir, 
var eins og best verður á kosið og vona 
ég svo sannarlega að ég eigi eftir að 
komast aftur á Drupa í framtíðinni.

Heimir Örn Gunnarsson og Stefán 
Magnússon prentarar í Odda
Okkur þótti mjög áhugavert að heim-
sækja sýningarrými Heidel berg verk-
smiðjanna í Wiesloch. Okkur hafði 
verið tjáð að Heidelberg ætluðu sér 
að vera frekar lágstemmdir á Drupa. 
Sumt var kynnt þar, sem ekki var á 
sýning unni. Eitt af því sem okkur þótti 
merki legt var Anicolor 52 vél sem 
hefur verið á markaðnum í nokkur 
ár við góðan orðstír ásamt Ani color 

72 sem kom seinna til sögunnar en 
eins og flestir vita er var um algera 
nýjung í hefðbundinni offset prentun 
að ræða þegar þessi búnaður kom 
fram á sjónasviðið fyrir nokkrum 
árum en valsaakerfið er frábrugðið 
hefðbundu kerfi að því leiti að einn 
formvals sér um að farva plötuna en 
hann hefur hinns vegar sama ummál 
og plötusilender þannig að speglun 
o.þ.h eru hverfandi vandamál ásamt 
því að fyrsta nothæfa eintak er komið 
eftir ca. 10 blöð. Við spurðum hvort 
ekki væri von á vél fyrir stærra format. 
Það þarf öflugan kælibúnað og fyrir 
stærra format þyrfti enn stærri, sem 
myndi leiða til of mikillar orkunotkunar. 
Unnið væri að vél sem nýtti orkuna 
betur. Sjálfsagt gilda önnur lögmál hér 
með alla okkar orku. Þegar kom að því 
að skoða það sem kallað er venjulegar 
vélar beindi leiðsögumaður okkar á 
CD 102 vélina sem hann taldi vera 
þeirra mesta vinnuhest og og vera það 
verkfæri sem hentugast væri til allra 
almennra nota. Við hjá Odda getum 
tekið undir það. Þessu næst var farið inn 
á svæði þar sem brot- og límingarvélar 
eru. Masterwork, sem er kín verskur 
samstarfsaðili Heidel berg, var þar 
með aðstöðu. Þeir framleiða vélar fyrir 
öskjur sem eru mjög fullkomnar. Þær 
eru með sjálfvirkri mötun og pökkun 
beint á bretti. Manns höndin kom 
þar hvergi nærri. Einnig var sýndur 
búnaður sem skynjar gallaðar öskjur 
og hendir þeim út. 

Á Drupa sýningunni kynntum við 
okkur Techkon density mæla en þeir 
eru með þeim hent ugustu á mark að-
num í dag. Þeir fást einnig á sleðum 
þannig að unnt er að renna þeim 
eftir lita borðanum til að fá um beðna 
mæl ingu. Stærri mælana er hægt að 
tengja við tölvuforrit sem auð veldar 
allan lestur svo sem „dot gain“ mæl-
ingar o.þ.h og skila út niður stöðum 
með kúrfu sem gerir allar lagfæringar 
sem nauð synlegar eru, auðveldari í 
framkvæmd. Ótal margt annað bar 
fyrir augun á sýningunni. Þar á meðal 
mjög öfluga og hraðvirka stansvél frá 
Bobst. Einnig eru framfarir í stafrænum 
prent vélum miklar og sér ekki fyrir 
endann á þeim.
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U N D R A V E R Ö L D  G O O G L E
eftir Sigurð Fjalar Jónsson

Þ að er líklega að bera í bakka fullan 
lækinn að ætla sér að skrifa um 

Google, svo mikið hefur verið fjallað 
um fyrirtækið í  gegnum tíðina. Ég ætla 
samt að reyna að setja saman smá 
umfjöllun. 

Google á uppruna sinn að rekja til 
doktors nemanna Larry Page og Sergey 
Brin sem stunduðu nám við Stan ford 
háskólann í Bandaríkjun um. Þar varð 
 Google leitarvélin til um miðjan síðasta 
áratug síðustu aldar sem rann sóknar-
verk efni; fékk fyrst um sinn nafnið 
Back rub, en www.google.com lénið 
var skráð opinberlega 15. september 
1997. Ári síðar, 4. sept ember 1998, er 
Google fyrir tækið skrásett og þeir fél-
agar flytja aðal stöðvarnar tíma bund ið 
í bíl skúr vin konu sinnar. Fyrsti starfs-
mað urinn, auk þeirra Page og Brin, er 
Craig Silverstein og hann starf aði hjá 
 Google í yfir áratug. Í dag eru starfs-
menn Google taldir í tugum þús unda. 

Rannsóknarverkefni Larry Page og 
Sergey Brin snérist fyrst og fremst 
um að skilja vefinn betur og jafnvel 
koma einhverju skipu lagi á hann. 
Internetið var að sjálf sögðu miklu 
mun umfangsminna á upphafsárum 
Google en það er í dag, en gríðarstórt 
engu að síður og tæknin sem notuð var 
til að leita eftir efni innan þess ófull-
komin. Vinsældir Google stöfuðu fyrst 

og fremst af því að algrím ið sem knýr 
Google leitarvélina reynd ist ein fald-
lega svo miklu betur en aðrar lausnir. 

Frá stofnun hefur vöxtur  Google 
verið ævin týralegur og er þá ekki 
aðeins átt við fjölda notenda, starfs-
manna eða fjár hagslegan styrk, heldur 
um svif fyrir tækisins á öllum sviðum. 
Lausnir eins og Gmail tölvu póst ur inn, 
Chrome net vafrinn,  Google Docs 
svítan, Android stýrikerfið og Ad-
sense auglýsingakerfið, svo fátt eitt 
sé nefnt, undirstrika hvernig leitar-
véla risinn hefur markvisst víkkað út 
starf semi sína. Leiðarstefið hefur þó 
yfir leitt verið vefurinn eða tæknilausnir 
tengdar vefnum. Það er þó alls ekki 
algilt. 

Líkt og svo mörg önnur stór fyrir-
tæki í tæknigeiranum hefur Google 
ekki síst vaxið og þróast með því 
að fjárfesta í öðrum fyrir tækjum. Er 
óhætt að fullyrða að Google hafi verið 
mjög duglegt við þá iðju undanfarin 
ár. Frá stofnun hefur Google eignast 
yfir 200 fyrirtæki, stór og smá og hafa 
sumar fjárfestingarnar reynst undir-
staðan í mörgum vinsælustu lausn-
um  Google. Hér má taka sem dæmi 
kaup in á Writely sem síðar varð hluti 
af Google docs, Android stýri kerf-
inu, YouTube og DoubleClick aug-
lýs inga lausn inni. Google er al mennt 

talið gera skyn samleg kaup miðað 
við það sem gengur og gerist og 
auð vitað er ekki verið að fjárfesta í 
heild stæðum lausnum einvörðungu 
heldur þekkingu, tæknilegu forskoti 
og ósjaldan einkaleyfum. Stundum fer 
þó ekki allt eins og á er kosið. Sagt er 
að Google hafi keypt um 18 fyrirtæki 
til að styrkja sig í samkeppninni um 
félags miðlana en allt kom fyrir ekki. 
Google+ var hleypt af stokk unum 
sum arið 2011 og þrátt fyrir nokkrar 
vin sældir í upphafi reynd ist þjónustan 
aldrei sá valkostur við Facebook sem 
stefnt var að. Fleiri dæmi má taka. 
Motor ola farsíma risinn var keyptur árið 
2011 fyrir metfé og selt til Lenovo fyrir 
aðeins brot af upphaflegu virði aðeins 
nokkrum árum síðar. Reyndar ber að 
hafa í huga að þau kaup má hæglega 
réttlæta þegar haft er í huga að í kaup-
unum fylgdi aragrúi miklivægra einka-
leyfa. 

Steve Jobs, stofnandi Apple, hafði þá 
bjargföstu skoðun að fyrirtæki eigi að 
gera fáa hluti og gera þá vel. Á þeirri 
hugsjón byggði hann upp Apple og 
gerði að stórveldi, ekki einu sinni heldur 
tvisvar. Larry Page, annar stofnanda 
Google, er á annarri skoðun og segir 
sagan að þessi trú Jobs sé eitthvað 
sem hann og Jobs hafi deilt um. Jobs 
á meira að segja að hafa orðað það 
við Page að Google væri að reyna að 
gera of mikið. Og sannar lega hafði 
Jobs mikið til síns máls.  Google rekur 
öflugustu og mest not uðu leit ar vélina á 
vefnum ásamt aug lýsinga þjón ustu sem 
henni tengist. Google þróar Chrome, 
einn vinsælasta vefskoð ara í heimi. 
Google þróar og heldur úti Gmail 
tölvupóstinum, YouTube þjónustunni, 
Google Drive svít unni, Google maps 
korta þjónustunni og Google Translate 
þýðingarvélinni. Á vegum  Google hafa 
yfir 25 milljónir bókatitla verið færðir 
á stafrænt form og hefur fyrirtækið 
lýst opinber lega yfir að ætlunin sé 
að skanna inn alla útgefna bókatitla 
sem til eru. Google hefur líka skannað 
listaverk og gert aðgengileg á vefnum. 
Google þróar Android stýrikerfið sem 
er útbreiddasta stýri kerfi sinnar teg-
undar.  Google selur aðgang að af-
þrey ingar  efni, tónlist og myndum. 
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T Æ K N I I Ð N A Ð U R  
Á  F L E Y G I  F E R Ð
eftir Jóhönnu Klöru Stefánsdóttur

Þ að er best hægt að lýsa fyrstu 
mínútum mínum á DRUPA sem 

yfir þyrmandi. Fyrir framan mig voru 
sýn inga salir á stærð við 23 fótboltavelli 
og skrefamælar píptu sigri hrósandi 
allt um kring, tilkynningar um ný met 
eigenda í teknum skrefum þann dag
inn. Ég áttaði mig fljótt á því að það 
voru langir en spennandi dagar í 
vænd um. 

Sýningin stendur yfir í heila 11 daga 
með 1837 sýnendum frá 54 löndum 
og 260.165 gestum. Fyrir utan nokkra 
mjög góða fyrirlestra sem vörð uðu 
mitt starfssvið og  fundi með systur
samtökum Samtaka iðnaðarins var ég 
fyrst og fremst mætt til að reyna að átta 
mig á framtíðarsýn greinarinnar, tæki
færum og ógnunum og læra af reynslu
miklu samferðafólki mínu. Fram tíðar
sýnin blasti þó nánast strax við að mínu 
mati þar sem tilvísanir í Industri 4.0. 
eða fjórðu iðn byltinguna eins og við 
köllum hana voru verulega sýnilegar. 

Tækni nýjungar sem lögðu áherslu á 
tölvu og tæknivædda fram leiðslu, 
vélar sem töluðu saman í gegnum allt 
framleiðsluferlið og skyn jaratækni sem 
átti að því er virðist að gjörbreyta getu 
véla til að taka réttar ákvarðanir og 
þjón usta viðskiptavininn án aðkomu 
manna voru allt um kring. DRUPA var 
því ef eitt skal nefna sönnun þess að 
prent iðnaðurinn er tækni iðn aður á 
fleygi ferð og í því felast að mínu mati 
einmitt líka helstu ógnanir og tæki færi 
greinarinnar. 

Ör vélvæðing merkir óneit an
lega að störf í grein inni koma áfram 
til með að taka miklum breyt ingum 
á kom andi árum og að því þarf að 
huga. Grein in þarf að reyna að átta 
sig á hver verður mann afla þörf fram
tíð arinn ar bæði hvað varðar fjölda 
og þekk ingu. Tæki færin felast líka 
í þessum tækni nýjungum þar sem 
grein in  hefur átt undir högg að sækja 
undan farin ár með tilkomu nýrra miðla 

sem og að prentverk hafa í auknum 
mæli færst frá meginlandi Evrópa til 
staða þar sem vinnuafl kostar minna 
og  skattar og gjöld eru lægri. Með 
tilkomu  nýrrar tækni geta fyrirtækin 
sem þegar skara framúr í þekkingu á 
gæða og um hverfis málum aukið vöru
úrval og fram leiðni á sama tíma og 
þau draga úr kost naði. Þannig skap ast 
ný tæki færi og nýir markaðir kunna 
að opnast líkt og gerst hefur í öðrum 
fram leiðslugreinum. Allt þetta hangir 
þó áfram á því að hægt sé að tryggja 
stöð ugt rekstrarumhverfi hér á landi 
þannig að innlend fyrirtæki geti staðið 
sig í samkeppni við önnur lönd. 

Ég var himinlifandi að fá tækifæri 
að fara á sýninguna. Prentiðn að urinn, 
sem ég er stolt að fá að vinna fyrir, er 
virt iðngrein hér á landi með langa og 
skemmtilega sögu en á DRUPA fær 
maður alþjóðlegt vægi greinarinnar 
beint í æð og það setur hlutina óneit
anlega í  betra samhengi. 

Google þróar og rann sakar gervi
greind, sjálfkeyrandi bíla og vélmenni. 
Og þetta er aðeins brot af því helsta. 
Önnur og ekki eins áberandi verkefni 
á vegum Google eru jafnvel ótrúlegri. 
Project Loon er ætlað að kanna hvort 
fýsilegt sé að nota risastóra loftbelgi 
til að gera netið aðgengilegt öllum. 
Calico fyrirtækið í eigu Google rann
sakar öldrun og hvernig hægja megi 
á henni. Og síðast en ekki síst þá er 
Google í fararbroddi fyrirtækja sem 
þróa lausnir fyrir sýndarveruleika. 

Nú veit enginn hvort Page tók fyrr
greint heilræði Jobs til sín eða hvort 
aðrar ástæður hafi ráðið ferð inni en 
víst er að í október 2015 urðu vatna
skil í sögu Google þegar fyrir tækið 
Alphabet stofnað. Alpha bet er eins
konar regnhlíf yfir öll fyrirtækin í 

sam steyp unni og er markmiðið með 
stofn un þess að aðskilja einstaka 
hluta Google veldisins og efla um leið 
sjálf stæði þeirra. Undir Alphabet eru 
nokkur fyrir tæki sem hvert hefur sinn 
eigin fram kvæmdastóra, s.s. Calico, 
Google X, Fiber, Google Ventures, 
 Google Capital, Nest, Sidewalk Labs 
og svo loksins Google. Larry Page er 
fram kvæmdastjóri Alphabet en Sergei 
Brin forstjóri. 

Það er erfitt að spá fyrir um framtíð 
Google eða annarra fyrirtækja Alpha
bet samsteypunnar. Larry Page og 
Sergei Brin hafa sjálfir sagt að Google 
sé ekki neitt venju legt fyrirtæki og þeir 
ætli sér svo sannarlega ekki að gera 
það að slíku. Ætli ég láti það ekki duga 
sem loka orð. 

HE FUR ÞÚ 
K A N N A Ð 
NÁMS FRAMBOÐ Á

WWW.IDAN.IS
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F R A M T Í Ð  B Ó K A P R E N T U N A R
eftir Oddgeir Þór Gunnarsson

E ins og við var að búast fór ekki  
mikið fyrir bókaprentun á Drupu 

2016. Aftur á móti eru alltaf einhverjar 
lausnir sem nýtast til fram leiðslu á 
bókum. Flestir framleiðendur prent
véla eru komnir í framleiðslu á ein hvers
konar staf rænum vélum eða í samstarf 
við aðra framleiðendur um framleiðslu 
á stafrænum vélum. Blek spautuvélar 
virðast vera taka yfir mark aðinn í sam
keppninni við tóner vélarnar. 

Fuji og Heidelberg eru t.d. að vinna 
í því að styrkja stöðu sína á þessum 
markaði með því að bjóða upp á vélar í 
B1 stærðarformati þar sem takmörkuð 
stærð hefur hægt á vexti stafrænna 
véla. Benny Landa (stofnandi Indigo) 
var að sjálfsögðu á sínum stað og sýndi 
vélar í B1 stærðarformati.

Frágangsvélar hafa verið hann aðar 
til að straumlínulaga bóka fram leiðslu 
og hafa sem fæstar aðgerðir. Þannig 
dugar í flestum tilfellum að senda eina 
skrá (oftast pdf) á vélarnar og út kemur 
tilbúin bók. Margar lausnir miða að litlu 
upplagi og allt niður í eitt eintak af bók. 

En hvað veldur áhugaleysi framleið
enda á bókaframleiðslu? Vissu lega 
hefur lestur og sala bóka dregist saman 
og var spáin fyrir nokkrum árum sú að 
raf bókin  myndi útrýma hefðbundinni 
bók. Er það í samræmi við að stafrænar 
vörur hafa leyst hefðbundnar vörur af 
hólmi. Þar má nefna efnisveitur fyrir 
tónlist og kvikmyndir í stað DVD og 
geisladiska. Sú þróun virðist þó ekki 
vera eins hröð þegar kemur að bókum. 
Ný rannsókn Pew sýnir að árið 2015 
lásu 65% Bandaríkjamanna bók á 
prent formi en 28% lásu rafbók. Þar 
kemur fram að neytendur vilji frekar 
finna fyrir blaðsíðum við lestur bóka. 
Þetta útskýrir líklega áframhaldandi 
bóksölu þrátt fyrir lægra verð á raf
bókum. 

Á árabilinu 20112014 jókst lestur á 
rafbókum úr 17% í 28% en hins vegar 
hefur ekki nein aukning orðið síðan 
þá. Virðist þar engu máli skipta aukin 
aðgangur að ódýrari rafbókum. Busi
ness Insider fjallar um málið og færir   
rök fyrir því að ástæða þess að raf
bæk ur hafi ekki útrýmt hefð bundnum 
bókum í Banda ríkjunum sé í raun lítill 

lestur í heild ina séð, eða um fjórar 
bækur á ári. Verð hefur því sáralítil áhrif 
sem er stór þáttur í ákvörðunarferli 
fólks á kvikmyndum og tónlist. Hvort 
við erum á sama báti hér á landi skal 
ósagt látið. Það er þó nokkuð víst að 
lestur bóka hefur heldur dregist saman 
undanfarin ár. 

Hvað var að frétta af Landa?
Á Drupa árið 2012 var Benny  Landa 
með stærstu yfirlýsingarnar. Stafræn 
prentvél, búin tækni sem Landa nefndi 
Nanography, vakti að sjálfsögðu verð
skuldaða athygli. Hann varð þekkt ur 
í prentheiminum árið 1997 þegar 
hann stofnaði Indigo. Landa seldi svo 
Indigo til HP 2001 og fór að vinna að 
nýrri tækni sem hann nefndi Nano
graphy. Þetta var kynnt með mikilli 
við höfn á Drupa árið 2012. Tilkynnt 
var um fjölda véla sem voru pantaðar 
og gerðu flestir ráð fyrir að vélarnar 
færu fljótlega á markað. Nú, fjórum 
árum síðar, eru þær ekki enn komnar í 
sölu. Landa og sérfræðingar hans áttu 
töluverða tæknilega vinnu eftir við að 
gera vélarnar þannig úr garði gerðar 
að þær stæðu undir þeim yfirlýsingum 
sem búið var að gefa. Enn í dag vinna 
500 sérfræðingar við framleiðslu og 
rannsóknir á Nano tækninni hjá Landa 
og ómögulegt að segja hvenær fyrstu 
vélarnar fara í framleiðslu.

Drupa 2016 var að mörgu leiti lík 
Drupa 2012. Sýningin sem sett var af 
Landa press var uppbyggð á svipaðan 
hátt og 2012 þar sem dansarar, ljós 
og hljóð, minnti að mörgu leiti á leik
hús stemningu. Töluverð eftir vænt ing 
var í loftinu og var uppselt á allar sýn
ingarnar með fyrirvara. Þeir sem svo 

vildu fá sýnishorn af áprent un úr vél
unum urðu að fara í gegnum ákveð
ið skráningarform og voru sýnis horn 
afhent af starfsmanni Landa, en gestir 
fengu ekki að grípa þau úr stæð um 
eins og hjá stóru fram leið endunum 
Heidelberg og Roland.

En hvernig virkar Nano graphy?
Það sem skilur Nanotækni Landa frá 
öðrum prentaðferðum er að ekki er 
nein snerting á blautum vökva við 
pappírinn og verður hann þ.a.l. ekki 
fyrir neinum áhrifum vökva heldur 
kemur „blekið“ nánast þurrt frá blank
eti og getur punkturinn verið mun 
minni (bæði að stærð og efnis magni) 
þar sem hann liggur í raun allur á yfir
borði pappírsins. Ekki er því þörf á að 
yfirborðshúða pappírinn eins og oft 
þarf að gera í bleksprautu prent un. 
Að sögn Landa er Nano tæknin sú 
eina sem getur skipt út hefðbundinni 
offsetprentun.
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Blöðin koma því algjörlega þurr 
úr prent vélinni og geta strax farið til 
áfram hald andi vinnslu. Með CMYK lita
kerf inu í Landa vél un um á að vera hægt 
að ná 84% af lita kerfinu og ef notað er 
7 lita kerfi Landa á að vera hægt að ná 
96% af litakerfinu og miðar kerfið því 
við að útrýma þörf fyrir sér liti. Vél arnar 
eiga að geta tekið allan pappír og er 
punkta stærðin sú sama á öllu hráefni.

Stjórntækin í vélunum eru fyrsta 
flokks og minna að mörgu leiti á flug
stjórn ar klefa, enda hönnuð með það 
að mark miði að notandan um líði eins 
og heima hjá sér og geti verið með 
sitt persónulega stillta stjórnborð. Vél
arnar eiga að vera með lítið viðhald, 
að sögn Landa og gefa myndavélar 
sem staðsettar eru inn í vélinni ágætis 
sjónarhorn á því ferli sem blöðin eru að 
fara í gegnum og hjálpa til við grein
ingu á ferlinu.

Landa segir að kostnaður pr. eintak 
sé lægri en kostnaður við prentun á 
hefðbundinni prentvél.

Nano tæknin hentar þó best fyrir 
upp lag á bilinu 110.000 blöð. Ein af 
yfir lýsingum Landa var þó að vélarnar 
kæmu inn þar sem starfræn prentun 
hættir og að þeim punkti að hagkvæmt 
er að prenta með hefðbundinni prent
aðferð.

Hraði er eitt af því sem hamlað hefur 
stafrænni prentun í stærri upplögum 
en Landa vélarnar hafa leyst það 
vanda mál, þar sem t.d. S10 vél Landa 
keyrir 13.000 B1 arkir á klukkustund 
og því verður spurningin frekar, hvað 
mun eintakið út úr vélinni kosta? Landa 
er í töluverðu samstarfi við aðra fram
leiðendur og er þar t.d. hægt að nefna 
samstarfið við Komori sem hófst eftir 
Drupa 2012. Komori selja vélar undir 
merk jum Komori með Nano tækni 
Landa en Landa vélarnar eru t.d. með 
feed er frá Komori.

Landa sýndi, eins og aðrir á Drupa 
2016, að umhverfismál eru orðin stór 
hluti af nú tíma fyrir tækja rekstri og var 
NanoMetal lo graphy Landa þar stór 

áherslu punkt ur. Landa kynnti þar gyll
ingu með Nano tækni sem hefur mun 
 minni um hverfis áhrif en hefð bundin 
fólía. Að sögn Landa þarf 1 kg af Nano 
metal vökva á móti 3 tonnum af fólíu að 
meðal tali til sömu framleiðslu. Nano
Metal lo graphy tæknin er í raun ekki 
gyll ing með hefðbundnum málmi og 
því er t.d. hægt að setja umbúðir með 
þess konar fólíu áferð í örbylgjuofn ef 
á því er áhugi.

Niðurstaðan er þó kannski sú að enn 
eru nokkur ár í að Nano tækni Landa 
verði komin á þann stað að vélarnar 
verði raunhæfur valkostur þó einhver
jar vélar fari í notkun þá bíða flestir 
eftir að heyra hver raunveruleg reynsla 
verði af þeim á prentmarkaði.

Ætlar þú á námskeið í vetur?
www.idan.is
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H V A Ð  N Ú ? 
A Ð  L O K I N N I  D R U PA  2 0 16
eftir Inga Rafn Ólafsson

Þ að er liðin tíð að stóru fram leið
end urnir í prent og útgáfu iðn

aði komi með einhverja stór kost lega 
nýjung á Drupa. Núorðið vilja allir fá 
allt strax. Dæmi um þetta er Creative 
Cloud frá Adobe sem er í áskrift og 
þá fær áskrifandi allar viðbætur strax. 
Sama á við um alla sem eru með þjón
usta sam ninga fyrir tækjabúnað, þá er 
mark miðið að koma öllum upp færslum 
sem fyrst til viðskiptavina. Heidel berg 
sem alla tíð hefur verið stærsti ein staki 
sýnandinn ákvað að fara aðrar leiðir að 
þessu sinni. Beindu þeir gestum sem 
voru að koma á sýninguna til Wiesloch 
þar sem fram leiðslan þeirra fer fram. Úr 
þessu varð hin skemmtilegasta skoð
unar ferð. Ein af skemmtilegri nýjung
um sem þeir voru með er LED ljós til að 
þurrka. Með því má spara umtalsverðar 
fjárhæðir og leggja UV sem taka mikla 
orku.

Benny Landa sýningin gekk fyrir fullu 
húsi þar sem hann sjálfur kynnti Landa 
press og nanography. Eins og þekkt er 
stofnaði Benny, Indigo á sínum tíma. 
Nú er hann kominn af stað með nýja 
tækni sem hann kallar nano graphy. 
Þessi tækni var fyrst kynnt á Drupa 
2012 en var tekin enn lengra þetta árið 
með kynningu á fleiri prentvélum. Ein
hver andlits lyfting hefur átt sér stað á 
véla kostinum eins og að færa stjórn
borðið aftan við vél í stað þess að hafa 
það fyrir miðri vél. Undirritaður fór á 

á stúfana að reyna fá uppgefið hverjir 
væru búnir að kaupa vélar af þeim. 
Þá var lítið um svör. Ef Landa tekst 
ætlunarverk sitt mun hann höggva 
verulega í offsetprentun vegna þess að 
kostnaður verður lægri á hvert eintak.

Stafræna tæknin er enn í hraðri þróun 
og gæðin aukast stöðugt. Í raun hentar 
stafræna tæknin íslenskum prentiðnaði 
mjög vel. Við prentum minni upplög 
hér en víðast hvar. Að sjálfsögðu var 
eitthvað af tækjum sem okkur getur 
bara dreymt um vegna stærðar og 
afkastagetu. 

Á okkur starfsfólki í prent og út
gáfu iðnaði dynja heims enda spár á 
hverjum degi. Sagan segir okkur þó 
að þegar nýjar miðlunarleiðir bætast 
við eru þær viðbót. Mann kynið hefur 
líklega aldrei upplifað eins mikla 
miðlun og einmitt um þessar stundir. 
Sam félagas miðlar eru hrein viðbót við 
alla aðra miðlun. Þetta kallar á nýjar 
áskor anir fyrir starfsfólk og eigendur 
prent og útgáfufyrirtækja. Nota þarf 
markaðsefni á betri og skilvirkari hátt 
og skera sig úr fjöldanum. Að lokinni 
Drupa 2016 er maður eilítið hugsi. Einn 
góður erlendur vinur minn spurði eitt 
sinn hvort prentbransinn væri ekki 
„heavy metal“ þá átti hann væntanlega 
við stórar þunglamanlegar prentvélar. 
Ég fór að hugsa um þetta á Drupa og 
upp lifði að „heavy metal“ sé á útleið. 
Tíminn er knappur fyrir hvert verk, 

gæðin verða að vera í lagi og verðið 
hag kvæmt. Sérhæfing hefur minnkað 
og krafa til starfsmanna um að geta 
fylgt verki frá byrjun til enda. Þróun á 
tækja búnaði styður þessa kenningu. 
Má nefna að stafræna tæknin gefur 
mögu leika á að klára jafnvel bækur 
beint á prentvélinni. Frágangstæki er 
mörg hver búin mikilli sjálfvirkni og 
geta jafnfvel skorið, brotið, fellt og 
rif gatað. Ekki sofna á verðinum, mikil
vægt er að fylgjast mjög vel með og 
upp færa þekk ingu sína eins ört og 
kostur er. 
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T E K U R  V I N N U S T A Ð A  Þ J Á L F U N  Í 
Þ Ý S K A L A N D I

D aði Freyr Ólafsson nemi í graf
ískri miðlun stundar um þessar 

mundir vinnstuaða nám við Weiss
Druck GmbH & Co. KG í Monschau 
í Þýska landi. Hann fer út á vegum 
Erasmus+ áætlunarinnar í gegnum 
IÐUNA fræðslusetur. 

Iðnnemar og nýsveinar geta sótt um 
að fá starfþjálfun hjá erlendu fyrirtæki. 
Á síðastliðnu ári fóru yfir 30 íslenskir 
iðnnemar og nýsveinar til Þýskalands, 
Dan merkur, Finnlands, Noregs, Bret
lands og Frakklands til náms og starfa 
í fjölmörgum iðngreinum og nú er 
fyrsti neminn í prentiðngreinum á leið 
í WEISSDruck, prentsmiðju, sem á sér 

langa sögu, stofnuð 1875, https://www.
weiss-druck.de/en/homepage/ 

Á sama tíma hefur IÐAN tekið á móti 
álíka mörgum erlendum nemum og 
nýsveinum og komið þeim fyrir hjá 
íslenskum fyrirtækjum og í þeim hópi 
eru tveir þýskir nýsveinar í prentiðn 
sem voru í starfsþjálfun í Odda. Þeir 
heita Jan Casper og Dario Horst og 
þeir lærðu sitt fag í WeissDruck, 
sömu prentsmiðju og Daði Freyr er 
nú í starfsþjálfun í. 

Nánari upplýsingar um um Erasmus+ 
styrki veita þær Helen og Inga hjá 
IÐUNNI fræðslusetri helen@idan.is og 
inga@idan.is 

Þ að var glæsilegur hópur sem kom til útskriftar þann 26. maí síðast liðinn í Vatnagarða 20. Þar voru á ferð inni 
nýsveinar í prent iðngreinum. IÐAN fræðslu setur, Grafía og Samtök iðnaðarins buðu til móttöku þar sem nem

endur voru heiðraðir og þeim af hent sveins prófsskirteini. 

Ú T S K R I F T  N Ý S V E I N A  Á R I Ð  2 0 16

Nýsveinar á árinu 2016 í neðri röð: Elín Arnórsdóttir, prent smiður (grafísk miðlun) og tók sinn nemasamning hjá Morgunblaðinu, Lilja Rut 
Benediktsdóttir, prent smiður (grafísk miðlun) og tók sinn nemasamning hjá Pixel, Kristján Rúnar Egilsson, prentsmiður (grafísk miðlun) og tók 
sinn nemasamning hjá Pixel, Ingólfur Grétarsson, prentsmiður (grafísk miðlun) og tók sinn nemasamning hjá Fréttablaðinu, Finnbogi Jökull 
Pétursson, prentari og tók sinn nemasamning hjá GuðjóniÓ, Bára Steinunn Jónasdóttir, bókbindari og tók sinn nemasamning hjá Prentmet.

Efri röð: Óskar Jakobsson í sveins prófsnefnd í prentun, Páll Reynir Pálsson í sveinsprófsnefnd í bók bandi, Þorgeir Valur Ellertsson í sveins-
prófsnefnd í prentsmíði, Ingibjörg Steindórsdóttir í sveins prófsnefnd í prentsmíði, Ingólfur Gíslason í sveinsprófsnefnd í bókbandi, Guðmundur 
Ásmunds son í sveinsprófsnefnd í prent smíði, Stefán Jón Sigurðsson kennari í bókbandi, Bjargey Gígja Gísladóttir, Svanhvít Stella Ólafsdóttir 
og Brynhildur Björns dóttir kennarar í grafískri miðlun. 

Á myndina vantar Katrínu Björgu Ander sen, prentsmið (grafísk miðl un) og tók sinn nema samn ing hjá  Pixel, Hauk Hallsteinsson, bók bind-
ara, sem tók sinn nemasamning hjá Ísa foldar prent smiðju og Kristin Søberg Henriksen, bók bind ara, sem tók sinn nemasamning hjá Pixel.
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D A G U R  Í S L E N S K S  
P R E N T I Ð N A Ð A R
eftir Inga Rafn Ólafsson

D agur íslensks prentiðnaðar var 
haldinn 5. febrúar síðastliðinn í 

hús  næði IÐUNNAR fræðslu seturs í 
Vatna görðum 20. Þetta var í  annað 
sinn sem dagurinn var haldinn. Eins 
og áður hófst dagurinn á fræðslu og 
endaði á tónlist og létt um veitingum. 

Fjöldi ör-fyrirlestra var haldinn í 
kennslu stofum frá kl. 15-18. Það sem 
var einstakt að þessu sinni var að það 
nýtt kennimerki Grafíu var afhjúpað. 

Loftur Leifsson, grafísk ur hönnuður, 
hannaði það. Að því loknu tók Björn 
Bragi við með uppistand ásamt tón-
lista flutningi frá DJ Fox. Óhætt er að 
segja að vel hafi tekist til. 

Sú nýbreytni var frá fyrra ári að sýn-
ingar gólf var stækkað og kaffi hús frá 
Reykjavík Roasters var opn að. Áætlað 
er að þátttakendur hafi verið á milli 
300 og 400. 

Í kjölfar þess að prent tækni svið varð 
að prent- og miðlun ar sviði og að Grafía 
horfir að prent- og miðlunargreinum, 
hefur nafni dags ins verið breytt í Dag 
prents og miðlunar, hann verður næst 
27. janúar nk. þar verður fræðsla eins 
og áður frá kl. 15–18 og tónlist og uppi-
stand.

Georg Páll Skúlason veitir 
Lofti Leifssyni viðurkenningu fyrir 
 hönnun á nýju merki Grafíu.

Guðrún Hafsteinsdóttir, Almar Guðmundsson, Axel Sigurjónsson 
og Kalman Le Sage de Fonteney.

Mágkonurnar Kristín Helgadóttir 
og Kolbrún Guðmundsdóttir.

Odda-mennirnir Axel Gunnarsson 
og Torfi Ásgeirsson.

Sverrir Sveinsson, Bendt H. Bendtsen, Guðrún 
Randalín Lárusdóttir og Helga Tómasdóttir.
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Þórleifur Friðriksson og feðgarnir Haukur Már Haraldsson og 
Haukur Már Hauksson.

Aðalsteinn Örnólfsson, Hjörtur Guðnason  
og Sverrir Brynjólfsson.

Silja Ösp Jóhannsdóttir, Hjördís Ómarsdóttir, 
Björg  Gunnarsdóttir og Sigurrós Hallgrímsdóttir.

Lóa Fatou leiðbeinandi í straum línu
stjórnun fór stuttlega í gegnum það. 

Vinkonurnar Katrín Björg Ander
sen og Lilja Björg Benediktsdóttir.

Margmenni var þegar Björn Bragi reitti af sér brandara.
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E U R O S K I L L S  Í  G A U TA B O R G
eftir Inga Rafn Ólafsson

E vrópumót iðngreina EuroSkills var 
haldið dagana 1. til 3. des ember 

síðastliðinn í Gautaborg. Frá Íslandi 
komi fulltrúar sjö iðngreina. Alls voru 
500 keppendur frá 28. Evrópu lönd um. 
Aldurstakmark inn á EuroSkills miðast 
við 25. aldursár. Keppendurnir voru 
okkar maður Axel Fannar Friðriks son 
í grafískri miðlun, Anton Örn Gunnars
son keppti í húsasmíði,  Bjarki Rúnar 
Steins son í málmsuðu,  Bjarni Freyr 
Þórðar son í rafvirkjun, Iðunn Sigurðar
dóttir í matreiðslu, Reynir Óskarsson í 
pípu lagningum og Sara Anita Scime 
í hárgreiðslu. Liðsstjóri var Svan borg 
Hilmarsdóttir raf magns tækni fræð
ingur.

Eins og áður kom fram voru kepp
endur um 500 alls. Áætlað er að gestir 
á keppninni hafi verið um 70.000 
manns. Þar af um 45.000 nem end ur 
í ná granna byggð um Gauta borgar. 
Megin mark mið þess arar keppni er að 
kynna iðn og verk greinar fyrir ungu 
fólki sem er að velja sér framtíðarnám. 
Kepp endur voru búnir að fá ákveðnar 
hug myndir um hver yrðu verkefnin.

Okkar menn voru Hjörtur Guðnason 
þjálfari og fyrrnefndur Axel. Hjörtur 
þekkir þetta ferli harla vel, þar sem 
hann var þjálfari á WorldSkills í Leipzig 
og London hér á árum áður. Í skemmstu 
máli stóðu Íslendingarnir sig gríðarvel. 
Þrír keppendur voru með yfir 500 stig 

sem hefur aldrei tekist áður. Þar á meðal 
var Bjarni Freyr í rafvirkjuninni sem var 
hársbreidd frá því að komast á verð
launa pall. Þess má geta að Bjarni er 
sonur Ernu Kristjánsdóttur prentsmiðs 
á Morgunblaðinu og barnabarn Krist
jáns heitins Bergþórssonar. 

Íslandsmót iðngreina verður haldið í 
Laugardalshöll dagana 16.–18. mars nk. 
Næsta EuroSkills keppni verður aftur á 
móti haldin í Búdapest árið 2018. 

Sjá má nánar um EuroSkills á vefnum www.
EuroSkills2016.com/en

Landslið Íslands á EuroSkills: Anton Örn Gunnarsson, Reynir Óskarsson, Iðunn 
Sigurðardóttir, Bjarki Rúnar  Steinsson, Bjarni Freyr Þórðarson, Axel Fannar Friðriksson og 

forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson.
Á myndina vantar Söru Anitu Scime.
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T V Í T U G U R  Í  L O N D O N
Ö R L A G A S A G A  G R A F Í S K S  M I Ð L A R A

A xel F Friðriks heiti ég og er graf
ískur miðlari og teiknari, bý og 

starfa í London með unnustu minni. Við 
höfum verið hér frá júní 2016. Eftir að 
hafa unnið í eitt og hálft ár við graf íska 
miðlun á auglýsingastofunni Jökulá og 
á Morgunblaðinu, langaði mig að læra 
meira. Ég fékk tækifæri að vinna fyrir 
stóra viðskiptavini í gegnum markaðs
setningastofu hér í London.

Eftir flutninga sá ég þennan iðnað 
í öðru ljósi og uppgötvaði ótal fleiri 
störf sem ég er spenntur fyrir að prófa 
á komandi árum, mest í stafrænu eins 
og nútíminn hefur fært okkur út í, en 
prentið heillar alltaf eins og námið 
byggði upp fyrir mann.

Eftir grunnskóla fór ég beint í Upp
lýsinga tækniskólann, í raun gegn öllu 
sem vinir og vandamenn sögðu, og 
fór bara eftir áhuganum og ástríðu. Ég 
hafði lítinn sem engan grunn í faginu, 
eina var að ég hafði leikið mér svolítið 
í Photoshop í nokkur ár. Það var aldrei 
niðurneglt að ég ætlaði út á þessa 
braut, en eftir skólaferð á Íslandsmótið 
í Iðn og verkgreinum í HR þá var þetta 
ákveðið fyrir mig. 

Keppnin var flott þetta árið, ég og 
félagar mínir urðum forvitnir yfir nokk
rum fögum en ekkert af alvöru, svo 
gengum við framhjá 6 hvítum básum 
sem litu mjög hlutlausir út. Þarna sátu 
nemendur við Tækniskólann að svitna 
yfir pasta matseðlum að fikta í Photo
shop og koma merkjum saman á met
tíma. Eftir að ég talaði við kenn arann 
sem fylgdist með þeim, þá fékk ég 

alveg staðfestingu á hver næstu skref 
mín væru. Eftir 3 annir í grunn náminu 
og 2 á sérsviðinu, hjá bestu kennurum 
sem ég hefði getað óskað, stökk ég út í 
geirann og læri eitthvað nýtt á hverjum 
degi.

EuroSkills í Gautaborg
Á meðan á náminu stóð tók ég þátt í 
Íslandsmótinu í Kórnum og náði fínum 
árangri og lærði mikið á því. Kláraði 
sveinsprófið í maí 2015 og fékk viður
kenningu fyrir framúrskarandi árangur 
í því. Í gegnum þetta allt saman fékk ég 
mikinn stuðning frá Hirti Guðnasyni, en 
hann átti allan heiðurinn í að koma mér 
á EuroSkills í Gautaborg í desember 
2016.

Keppnin úti var það stærsta og mesta 
sem ég hef upplifað, nánast yfir þyrm
andi skal inn á því. Fólks fjöldinn og 
skipu lagið sem var utan um þetta allt 
var niður í minnsta smáatriði. Íslenski 
hóp urinn voru 7 keppendur, fleiri en 
við höfum sent áður en ótrú lega vel 
val inn og góður hópur. 

Verkefnin yfir dagana voru nákvæm 
og mikið að klára á óraunverulegum 
tíma eins og svona keppnir eiga oft til 
að vera. Merki og heill fyrirtækjapakki 
á fyrsta degi, umbrot og kápa þann 
næsta og síðasta var A2 veggspjald, 
app og merkispjald. 

Keppendurnir í Graphic Design 
grein inni voru 13 frá fjöl breytt um 

lands hornum og með gífurlega mis
mun andi bak grunn í greininni, því voru 
niður stöður hvers dags á öllum skal
anum. Ég gerði bestu hönnun ferils 
míns hingað til þarna úti og reyndi á 
mig á hverri stundu, það dugaði hins
vegar ekki til, en ég náði 8. sæti og 
get ekki verið sáttari. Tæknilegi frá
gang urinn stóð upp úr sem nýtt verk
efni fyrir mig og undirbúninginn að 
betrumbæta í næstu tilraun að ná palli 
á EuroSkills, vonandi í Búdapest 2018.

Daglegu verkefnin mín eru að sam
tvinna artwork og typógrafíu fyrir kvik
myndir sem fer inn á sam félagsmiðla, 
en ég stefni á að fara aftur meira í 
prentið. Bókakápur, vegg spjöld og 
um brot hefur alltaf heillað og ég trúi að 
papp írinn missi aldrei sitt gildi þó allt 
sé orðið rafrænt. Kannski er ég gamal
dags, en mér finnst ekkert þægilegra 
heldur en að finna pappírs lyktina og 
áferð á nýrri bók úr góðum pappír.
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U M  R Í K I  G U Ð N A
E L D R I  F É L A G A R  G R A F Í U  F Ó R U  A U S T U R  F Y R I R  FJ A L L 
eftir Stefán Ólafsson

H in árlega skemmtiferð eldri félaga 
GRAFÍU og maka þeirra var farin 

fimmtu daginn 18. ágúst 2016. Hópur
inn lagði í hann frá Umferðamiðstöðinni 
í Vatnsmýri kl. 9 að morgni dags í blíð
skapar veðri. Guðni Ágústsson fyrr
verandi þing maður Sunnlendinga og 
land búnaðar ráðherra var leið sögu
maður, enda var ferðinni heitið í ríki 
hans. Bílstjóri okkar í ferðinni, Þórður 
Sigurðs son, sem einnig er úr héraðinu, 
er fyrrverandi ráðherrabílstjóri Guðna 
og urðu þarna miklir fagnaðarfundir 
og nutum við góðs af fróðleik þeirra 
beggja. 

Fyrst var ekið áleiðis í Hveragerði og 
er við ókum yfir sýslu og kjördæma
mörkin hóf Guðni leiðsögnina með 
vísu eftir Eirík Einarsson frá Hæli (f. 
1885, d.1951), sem Guðni sagði þjóð
skáld Árnes inga. Og Guðni átti vísur 
og ljóð við öll tækifæri og gilti einu 
hvort hann fór með ljóð Hjálmars frá 
Bólu eða Tómasar borgarskálds Guð
mundssonar er við ókum hjá æsku
slóð um hans. 

Í Hveragerði bættist Svanur 
Jóhannes son í hópinn og sýndi okkur 
sitt hvað í sínum heima bæ. Fyrst var 
farið í Lysti garðinn og Svanur leiddi 
okkur þar að skiltum með mynd um 
af níu lista mönnum, rit höf und unum 
Gunnari Benedikts syni, Helga Sveins
syni, Jóhannesi úr Kötlum, Kristjáni 
frá Djúpa læk, Krist manni Guðmunds
syni og Valdísi Halldórsdóttur, mynd
listar mönn unum Höskuldi Björns syni 
og Kristni Péturs syni og tón skáld inu 

Ingunni Bjarnadóttur, sem öll bjuggu 
þar á frum býlisárum bæjarins.

Svanur benti okkur einnig á leifar af 
gömlum húsgrunni neðan við Reykja
foss á bakka Varmár. Þarna var reist 
ullar verksmiðja 1902, sem markar upp
haf byggðar í Hveragerði, og nýtti orku 
úr fossinum. Innar í Varmárgilinu eru 
veggir rafstöðvar sem gerð var árið 
1929 og meðan Svanur leiddi okkur 
um lystigarðinn, beið fararskjótinn við 
mjólkurstöðvarhús Mjólkurbús Ölfus
inga, sem einnig var reist sumarið 1929.

Þá var ekki síður fróðlegt að skoða 

síbreyti legan Hveragarð í miðjum bæ 
og goshverinn Eilíf sem er sprækur 
sem aldrei fyrr. Garður inn er ein stakur, 
þó ekki væri fyrir annað en það, að 
hvergi annars staðar er virkt hvera
svæði í miðjum bæ. Nýting jarðvarma 
í atvinnurekstri einkennir enda sögu 
staðarins og hefur skapað Hvera gerði 
sérstöðu.

En hádegismaturinn beið hjá Mika í 
Reykholti og okkur var ekki til setunnar 
boðið. Lambið reyndist ljúffengt og 
eftirrétturinn einnig.

Hestfjall, fjallið hans Guðna, sést víða 
að, þó ekki sé það hátt, það er eins 
og liggjandi hestur til að sjá. Hestfjall 

er eldfjall frá ísöld sem stendur við 
Hvítá, það hefur grágrýtisþekju ofan 
á bólstrabergi og er eitt af ein kennis
fjöllunum í miðri Árnessýslu. Efst á því 
heita Hesteyru. Guðni sagði að ganga 
á fjallið leyndi á sér en reyndar var ekki 
annað á honum að skilja en að menn 
hefðu ekið eftir fjallinu endi löngu.

Ekið var um Bræðratungu veg og yfir 
Hvítá og Guðni rifjaði upp sögur tengd
ar staðnum. Fróð leikur og skemmti
sögur í bland bók staf lega runnu upp 
úr Guðna og við erum margs vísari um 
héraðið. Bræðra tunga er land náms

jörð, kemur við sögu í Njáls sögu og 
senni lega kom Flosi Þórðar son frá 
Svína felli þangað, því að traðir niður 
að gömlu vaði á Hvítá heita enn Flosa
traðir. 

Eflaust tengja þó flestir bæinn við 
Snæ fríði Íslandssól og Magnús „júng
kær í Bræðratungu“ í Íslands klukku 
Hall dórs Laxness eða óperuna Ragn
heiði eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik 
Erlings son um biskups dóttur ina sem ól 
son sinn Þórð Daða son í Bræðratungu.

Við ókum rakleitt í gegnum Flúðir og 
um Langholtsveg, en þaðan er fagurt 
að líta til Laugaráss og að Skálholti 
og staðnæmdust ekki fyrr en í Skeiða
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rétt. Ótrú legt að mannvirkið var hlaðið 
úr torfi og grjóti á einungis tveimur 
dögum fyrir hálfri annarri öld. Reyndar 
er talið að um 300 manns, bændur og 
búalið, hafi komið að verkinu. Þeir voru 
öllu færri bændurnir sem endurreistu 
réttina á fjórum sumrum og hún var 
endurvígð 1981. 

Réttin, sem heitir reyndar Reykjarétt, 
er feikistór, einir 30 dilkar auk almenn
ings, þvermálið um 70 metrar og þegar 
mest var voru þarna um eða yfir 60 
þúsund fjár! Guðni taldi mann virkið 

hannað eftir gullin sniðs reglunni og rétt 
er að handbragðið er fagurt.

Næst óku þeir félagar með okkur á 
heimaslóðir Guðna, að Flóaáveitunni 
á Brúna staðaflötum, en eins og alþjóð 
veit er Guðni fæddur og uppalinn á 
Brúnastöðum. 

Vegur var lagður 2012 að inntaki og 
flóð  gátt áveitunnar við Hvítá. Flóð
gátt in sjálf er úr steinsteypu og þar er 
upp lýsinga skilti með ítarlegum upp
lýsingum um Flóaáveituna. 

Áður fyrr hafði komið fyrir á vetrum, 
að flóð kom úr Hvítá og niður Brúna
staða flatir og olli tjóni á láglendi Fló
ans. Bændur höfðu því tekið sig saman 
og hlaðið varnargarða, sem enn sjást 
á suðurbakka árinnar. 

Flóaáveitan er kerfi áveitu skurða sem 
liggja um Flóann frá Ölfusá í vestri að 
Þjórsá í austri. Keypt var skurð grafa 
1919 og um 300 km skurðir voru grafn ir 
á árunum 19181927. Bændur á svæð
inu og dag launa menn í Eyrar bakka 
og Stokks eyri unnu við það. Sjálf Flóa
áveitan var gerð 1922–1928 og var risa
stór fram kvæmd, áveitulandið varð yfir 
16 þúsund hektarar, en til saman burðar 
munu öll tún landsins 1920 hafa verið 
22 þúsund hektarar. 

Áveitan olli straumhvörfum í bú skap  
og atvinnuháttum á svæðinu. Vega
gerð hófst um Flóann upp úr 1928, 
Mjólkur bú Flóamanna er stofnsett 5. 
des ember 1929, og þannig má lengi 
telja.

Lokaatriði á dagskránni var heim
sókn í Brugghúsið í Ölvisholti og þar 
fræddu for svarsmenn brugg hússins 
okkur um framleiðsluna og buðu okkur 
að smakka. Síðla dags var síðan lagt af 
stað áleiðis á Selfoss með viðkomu við 
leiði Bobby Fischer í kirkjugarðinum á 
Laugardælum. 

Á Selfossi fór heimsóknin í Ölvisholti 
að segja til sín og eftir pissustopp var 
ekið í Hveragerði og þar kvöddum við 
Svan en ferðinni lukum við á upp hafs
stað, í Umferðamiðstöðinni.

Að venju voru Georg Páll Skúlason og 
Þor kell Svarfdal Hilmarsson fararstjórar 
í ferðinni.
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VINNUDAGUR Í MIÐDAL 
U ndanfarin ár hefur Miðdalsfélagið 

og GRAFÍA haft vinnudag í Mið
dal. Öll vinna Miðdalsfélagsins hefur 
miðast við að vinna ein göngu á félags
svæði Grafíu. Mið dals fél ag ið, fjöl skyld
ur þeirra og vinir, hafa verið að leggja 
til um 300–350 klst. vinnu á ári til fél
ags svæðis Grafíu. 

Vinnudagur Grafíu og Miðdalsfélags
ins var 28. maí. Að þessu sinni var 
megin áhersla lögð í að vinna á tjald
svæðinu. Ráðist var í að saga niður tré 
sem höfðu tekið of mikið rými í tjald
básum á svæð inu og minnkað básana. 
Hjólhýsi, tjald vagnar og tjöld hafa nú 
meira rými og fá betra pláss. Einnig 
voru neðstu greinar af öspum sem 
mynda skjólvegg á svæðinu sagaðar 
og klipp tar. Til gangurinn er sá að hægt 
sé að koma tjaldvögnum nær trjánum 
og komast í sem best skjól. Einnig var 
rusl týnt upp sem skilið er eftir inni í 
gróðri. 

Göngustígar voru klipptir, en hraður 
vöxtur á gróðri kallar á mikla vinnu ef 
halda á göngustígum opnum. 

Allur trégróður sem féll til var keyrður 
á brennustæðið. Keyrsla var verkefni 
fyrir tvo bíla með kerrur stóran part af 
vinnudeginum. Að vinnudegi loknum 
var borðað saman í boði Grafíu.

Miðdalsfélagið sér um viðhald vega 
í sumarhúsahverfum. Trébitar í brú á 

leið í mið og efra hverfi voru brotnir. 
Þunga flutningar undanfarinna ára yfir 
brúna hafa tekið sinn toll. Stjórnar menn 
könn uðu ýmsar leiðir varðandi við hald 
og endur nýjun. Ein fald ast fyrir Mið
dals félag ið var að ráða verk taka og láta 
hann sjá um alla fram kvæmdina. Gerð 
var verðkönnun um framkvæmdina, 
en sá kostnaður að ráða verktaka var 
Mið dalsfélaginu of dýr.

Ákvörðun var tekin af stjórnar mönn
um að fara sjálfir í framkvæmdina. Vel 
var vandað við undirbúning verk sins, 
tvö föld járnabinding var notuð í burð 
og síðan var steypt plata. 

Þessi framkvæmd tók 2 daga fyrir 4–5 
menn. Grafía greiddi 50% af kostnaði 
við framkvæmdina. 

Góð samvinnna hefur verið á milli 
Mið dalsfélagsins og Grafíu er varðar 
vinnu og framkvæmdir í Miðdal. 

H R A Ð 
S K Á K
M ÓT
S kákmót GRAFÍU var haldið sunnu

daginn 27. nóvember. 
Fimm þátttakendur mættu til leiks. 
Jón Úlfljótsson sigraði á mótinu, 

fékk 11½ vinning af 12 mögulegum. 
Í öðru sæti var Eggert Ísólfsson með 
8 vinninga og í þriðja sæti Georg Páll 
Skúla son með 6½ vinning. Þar eð Jón 
Úlfljótsson tefldi sem gestur er Eggert 
Ísólfs son skákmeistari GRAFÍU. 

Tefldar voru 5 mínútna skákir allir við 
alla, þreföld umferð.

Eggert Ísólfsson, Jón Úlfljótsson 
og Georg Páll Skúlason
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T V Í  M E N N 
I N G S 
K E P P N I 
G R A F Í U
R únar Gunnarsson og Ísak Örn 

Sigurðs son sigruðu í tví menn ings
keppni GRAFÍU sem haldin var sunnu
daginn 13. nóvember.

Sex pör mættu til leiks. Keppt var um 
rétt til þátttöku á Bridgehátíð Bridge
sambands Íslands og einnig voru veitt 
bókaverðlaun. 

Í fyrsta sæti urðu Rúnar Gunnars
son og Ísak Örn Sigurðsson með 73 
stig, í öðru sæti Sigurður Sigurjónsson 
og Guðni Ingvars son með 68 stig og 
í þriðja sæti Sæmundur Árnason og 
Jón Ingi Ragnars son með 61 stig. 
Spilastjóri var Rúnar Gunnarsson.

FJ Ö L  S K Y L D U  H ÁT Í Ð  U M 
V ER S LU N A R  M A N N A  H ELG I N A

Á rleg fjölskylduhátið GRAFÍU 
og Mið dalsfélagsins var haldin 

laugar daginn 30. júlí í Miðdal. 
Aðsókn var með mesta móti og 

gestir komu á svæðið frá miðvikudegi 
fyrir Verslunarmannahelgi og þétt var 
skip að á tjaldsvæðinu

Fjöldi fólks kom saman í blíð skapar
veðri kl. 14 og keppt var í hand bolta
skot um, körfu hittni og mini golfi í 
tveim ur aldurs flokk um, 12 ára og 
yngri, og 13 ára og eldri. Hoppu kast
ali var fyrir yngstu börnin. Að venju 
var andlits málun, sápu kúlur, buff og 
Candyfloss í boði. Allir fengu svo kók 
og Prins Póló í lok hátíðar um daginn. 

Fjöldi var einnig við brennuna um 
kvöld ið og undi sér vel. Jón Her manns
son var brennustjóri og Jakob Viðar 
Guð munds son prent smiður, prent ari 
og trúbador, spilaði undir söng og vel 
var tekið undir með honum. Björgunar
sveitin Ingunn gætti öryggis. 

GRAFÍA þakkar félagsmönnum og 
gest um fyrir ánægjulega fjöl skyldu
hátíð og fyrir myndar um gengni á 
svæð inu. Einnig þökkum við öllum 
sem að stoð uðu við hátíðina.

Kjartan Björnsson tók myndir úr dróna úr 
Miðdal.

Verðlaunahafar: Guðni, Sigurður, Ísak Örn, Rúnar, 
Sæmundur og Jón Ingi.



30

S A M E I N I N G  L Í F E Y R I S S J Ó Ð A
S jóðfélagar Sameinaða líf eyris

sjóð sins og Stafa líf eyris sjóðs 
sam þykktu ein róma og mót atkvæða
laust á auka ársfundum sínum þann 29. 
sept ember sl. að sameina sjóðina. Í 
kjölfarið var haldinn stofnfundur nýja 
sjóðsins þar sem nafn hans var kynnt: 
Birta lífeyrissjóður. Góð stemning var 
á báðum fundum og var sameiningin 
sam þykkt með dynjandi lófataki. Það 
telst til tíðinda að svo stórir lífeyrissjóðir 
sameinist og sameinaðir verða þeir 
fjórði stærsti lífeyrissjóður landsmanna 
með yfir 18000 virka sjóðfélaga og 
hreina eign upp á um 310 milljarða 
króna. 

Tíu manna stjórn Birtu var kynnt á 
stofnfundinum og á fundi hennar sem 
haldinn var strax og loknum stofn
fundinum voru Þorbjörn Guðmunds
son kjörinn stjórnar formaður og Anna 
Guðný Aradóttir varaformaður Birtu. 
Meðal fyrstu verkefna stjórnarinnar 
var að ráða framkvæmdastjóra nýja 
lífeyrissjóðsins en Ólafur Sigurðsson 
var ráðinn framkvæmdastjóri. Hann 
hafði áður verið framkvæmdastjóri 
Stafa frá 2006. Birta mun hefja starf
semi sína í Sundaboganum þar sem 
Sam einaði lífeyrissjóðurinn hefur verið 
til húsa frá áramótum. 

Í baklandi lífeyrissjóðanna (sam tök
um atvinnu rekenda og launafólks) er 
yfir lýst stefna að hagræða enn frekar í 
lífeyriskerfinu með því að fækka sjóð
um og stækka þá og styrkja með sam
einingum. Það þarf til að mynda stóra 
og öfluga sjóði til að standa undir sífellt 
meiri kröfum til sérhæfingar af ýmsu 
tagi. 

Viðræður um sameiningu Sam ein-
aða líf eyrissjóðsins og Stafa hófust 
í byrjun maí 2016. Þær hafa gengið 
vel og engar umtalsverðar hindranir 
orðið í vegi viðræðunefndanna, enda 
er uppbygging sjóðanna svipuð og 
bakland þeirra sömuleiðis. 

Gert er ráð fyrir að sameiningin miðist 
við stöðu sjóðanna í byrjun árs 2016 
en að ávinnsla réttinda í nýja sjóðnum 
hefjist 1. janúar 2017. 

Við ársuppgjör 2015 kom í ljós að 
meðal ávöxtun beggja sjóða síðastliðin 
fimm ár var nákvæmlega sú sama eða 
6%. Ávöxtun eigna fyrstu sex mánuði 
ársins 2016 var nánast sú sama líka, 
þar munaði 0,1%! 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn varð til í 
ársbyrjun 1992 með sam ein ingu Líf
eyris sjóðs bygg ingar manna og Líf
eyris sjóðs málm og skipa smiða. Síðar 
bætt ust við líf eyris sjóðir bóka gerðar
manna, garð yrkju manna, múr ara, 
verk stjóra og fleiri. Stafir lífeyris sjóður 
varð til við samruna Sam vinnu líf eyris
sjóðsins og Líf eyris sjóð sins Lífiðnar í 
ársbyrjun 2007. Til Stafa greiða starfs
menn fyrir tækja sem áður tilheyrðu 
Sambandi íslenskra sam vinnufélaga 
og félagsmenn í Raf iðnaðarsambandi 
Íslands og Matvæla og veitingafélagi 
Íslands. 

Aukaaðalfundir sjóðanna tveggja 
voru vel sóttir en þeir voru haldnir sam

tímis á Grand hóteli. Þegar sameiningin 
hafði verið samþykkt á báðum fundum 
var gert stutt fundarhlé á meðan opnað 
var á milli fundarsalanna tveggja og 
allt gert klárt fyrir stofnfund hins nýja 
sjóðs. Þar lá meðal annars fyrir að 
kynna nýtt nafn á sameinaðan sjóð. 

Allar samþykktir frá fyrri fundum 
runnu greiðlega í gegn á stofnfund
inum og þegar koma að því að kynna 
nafn og merki sjóðsins mátti greina 
talsverða eftirvæntingu í loftinu. Það 
voru for menn sjóðanna tveggja sem 
kynntu nafnið þau, Anna Guðný Ara
dóttir og Þorbjörn Guðmundsson. 

Þau sögðu ýmis nöfn hafa komið til 
skoðunar en nafnið Birta hefði alltaf 
staðið upp úr. Jafnframt var kynnt nýtt 
merki sjóðsins sem hannað er af aug
lýsinga stofunni ENNEMM. Ekki var 
annað heyra en að nafnið og merkið 
féllu í góðan jarðveg og var hvoru 
tveggja fagnað með dynjandi lófa taki. 
Sá sem átti hug myndina að nafn inu er 
Ólafur Haukur Jónsson fram kvæmda
stjóri Sameinaða líf eyris sjóð sins. 

Stjórn Birtu lífeyrissjóðs var kynnt á stofnfundinum, Gylfi Ingvarsson, Anna Guðný Aradóttir, 
Þorbjörn Guðmundsson, Jakob Tryggvason, Ingibjörg Ólafsdóttir, Unnur María Rafnsdóttir, 
Guðrún Jónsdóttir, Jón Bjarni Gunnarsson, Viðar Örn Traustason og Davíð Hafsteinsson. 
Þau Anna Guðný, Ingibjörg, Guðrún, Jón Bjarni og Davíð eru aðalmenn atvinnurekenda í 
stjórninni en Gylfi, Þorbjörn, Jakob, Unnur María og Viðar Örn eru aðalmenn launamanna.
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U N A Ð S R E I T U R  Í  Y F I R  H Á L FA  Ö L D 
  S Ö G U  Ö L F U S B O R G A  M I N N S T 
eftir Stefán Pálsson, sagnfræðing

Þ ann tólfta nóvember síðast liðinn 
var afhjúpað söguskilti í Ölfus

borgum þar sem stiklað er á stóru í 
sögu orlofshúsabyggðarinnar. Skiltinu 
var fundinn staður við Strýtu klett, 
sem kunnugir herma að sé álfa kirkja. 
Strýtu klettur hefur einnig gengið undir 
nafninu Hannibal, eftir Hannibal Valdi
mars syni fyrrum forseta ASÍ, sem átti 
hvað stærstan þátt í að Ölfusborgir 
urðu að veruleika. 

Þyrpingar sumarhúsa í eigu stéttar
félaga til að gefa alþýðufólki kost á 

orlofs dvöl áttu sér norrænar fyrir
myndir. Þar líkt og hér á landi varð 
þörfin á þessari þjónustu sífellt ljósari 
eftir því sem launuðum orlofs dögum 
fjölgaði. Þegar á fjórða áratug num 
höfðu nokkur verkalýðsfélög fengið 
laun aða frídaga inn í kjara samninga 
sína. Orlofsréttur varð almennur að 
heita með kjarasamningum árið 1942 
og var bundinn í lög ári síðar og var 
þar miðað við 12 daga. 

Árið 1965 var dögunum fjölgað í 18, 
sem aftur var aðeins staðfesting á því 
sem náðst hafði fram í samningum. 
Lengra sumarleyfi jók þrýstinginn á 
að tryggja fólki færi á að skipta um 
umhverfi. Fáir kostir voru þó í boði 
fyrir þá sem ekki gátu leitað á náðir 
ættingja og vina í öðrum landshlutum. 

Til að bregðast við þessu skipulögðu 
ýmis verkalýðsfélög styttri ferðir út 
á land og buðu upp á orlofsferðir 
með gistingu í heimavistarskólum. 
Þess voru jafnvel dæmi að verkalýðs
félög lánuðu út tjöld og svefnpoka 

til félags manna sem vildu brjóta upp 
hversdagsleikann. 

Auk þess að gegna embætti forseta 
ASÍ var Hannibal Valdimarsson félags
mála ráðherra í vinstri stjórninni 1956–
8. Að hans frumkvæði veitti ríkið 
all nokkra fjárhæð í orlofshúsa sjóð 
verka lýðs hreyfingarinnar árin 1957 og 
1958. Stjórnin hrökklaðist frá völdum 
í árslok 1958, en á síðustu dögum 
hennar var ASÍ veitt vil yrði fyrir land
spildu undir orlofsbyggð í grennd við 
Hvera gerði. Tók staðar valið vitaskuld 
mið af jarðhitanum á svæð inu, enda 
frá upphafi fyrirhugað að kynda húsin 
með heitu vatni og að með tíð og tíma 
risi þar myndarleg sundlaug með 
heitum pottum.

Endanlegt staðarval átti þó eftir 
að taka sinn tíma. Fyrstu hugmyndir 
gengu út á að finna byggðinni stað 
innan við Hveragerði í landi Reykja, á 
svipuðum slóðum og skólasel Mennta
skólans í Reykjavík stendur. Frá því 
var horfið af ýmsum ástæðum, ekki 
hvað síst vegna þess að áform voru 
uppi um að reisa þar verksmiðju til 
framleiðslu á þungu vatni, en með út
breiðslu kjarnorkutækninnar var talið 
að Ísland ætti mikil tækifæri á sviði 
þunga vatnsframleiðslu. 

Slitsterk mannvirki 
Svæðið sem við valinu varð í staðinn 
hafði áður verið nefnt Torfeyri og verið 
vinsæll áningastaður ríðandi ferða
manna. Áður en orlofshúsa svæðið 
var formlega tekið í notkun árið 1965 
var þó leitað til Örnefnastofnunar sem 

stakk upp á heitinu Ölfusborgum og 
festist það samstundis við byggðina. 

Sigvaldi Thordarson arkitekt var 
fenginn til að teikna sjálf orlofshúsin, 
sem voru 22 í fyrsta áfanga. Þau eru 39 
fer metrar að stærð, með einkennandi 
og óvenjulegu útliti. Hafa hús þessi 
reynst afar úthaldsgóð og kallað á 
miklu minna viðhald en mörg yngri 
orlofs hús.

Aðlidarfélög ASÍ stóðu hvert um sig 
straum af kostnaðinum við byggingu 
sinna húsa og gat það reynst sumum 
þeirra allstór biti. Fór enda svo að lokum 
að metnaðarfyllstu áætlanirnar um 
uppbyggingu Ölfusborga komust ekki 
allar í framkvæmd. Þannig hafði verið 
gert ráð fyrir byggingu gistiheimilis 
með fjölda herbergja. Þá voru um tíma 
uppi hugmyndir um veglegt listasafn 
með sýningarsölum fyrir málverk í eigu 
verkalýðshreyfingarinnar og stóru 
útisvæði fyrir höggmyndir í anda hins 
kunna danska Louisianalistasafns fyrir 
utan Kaupmannahöfn. 

Þó Ölfusborgir hafi ekki orðið úti
lista safn og heldur ekki fengið níu holu 
golf völlinn sem sumir létu sig dreyma 
um fyrir aldarfjórðungi, var byggð
in um árabil mið depillinn í fræðslu
starf semi verka lýðs hreyf ingar innar. 
Þar var Félagsmála skóli alþýðu starf
ræktur af myndarskap og eiga margir 
þeir sem starfað hafa innan verka
lýðshreyfingarinnar hlýjar minn ingar 
frá svæðinu, ekki síður en þær tug
þúsundir sem þar hafa dvalist í fríum í 
gegnum áratugina. 
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G O L F M Ó T
M iðdalsmótið, golfmót GRAFÍU - 

stéttarfélags í prent- og miðlunar-
grein um, fór fram á golfvelli Dalbúa í 
Miðdal 6. ágúst. Veðurguðirnir léku 
við keppendur og dalurinn skartaði 
sínu fegursta. 16 þátttakendur mættu 
til leiks.

Keppt var skv. punktakerfi með for-
gjöf. Einnig var keppt í höggleik án 
for gjafar um Postillonbikarinn. Eftir 
kaffiveitingar var keppendum raðað á 
teiga og hófst mótið kl. 11 undir stjórn 
Eiríks Þorlákssonar dómara og Georgs 
Páls Skúlasonar. Allir þátttakendur 
fengu afhenta teiggjöf, golfbolta og 
buff með merki Grafíu. 

Tryggvi Kristinn Rúnarsson varð golf-
meistari Grafíu 2016. Hann sigraði í 
punkta keppninni með forgjöf á 30 
punktum, í öðru sæti varð Kristján 
Jónas son með 24 punkta og í þriðja 
sæti Sigurdór Stefánsson með 23 
punkta. 

Skv. reglum mótsins geta aðeins 
fél ags menn Grafíu hlotið verð laun í 
punkta kepp ninni en gestir geta unnið 
önnur verðlaun.

Postillon bikarinn, fyrstu verðlaun 
án for gjafar, vann Oddgeir Sæmundur 
Sæmundsson á 90 höggum, í öðru sæti 
var Tryggvi Kristinn Rúnarsson, einnig 
á 90 höggum, en Oddgeir var með 
færri högg á seinni hring eða 44 en 
Tryggvi 45, og í þriðja sæti varð Stefán 
Bjarnason Sigurðsson á 91 höggi. 

Pútt meistari var Tryggvi Kristinn 
Rúnars son með 27 pútt. Lengsta teig-
högg karla á 3./12. braut átti Oddgeir 

Sæmundur Sæmundsson.
Næst holu á 5./14. braut var Arnar 

Olsen Richardsson, 2,18 m.
Næst holu á 8./17. braut var Stefán 

Bjarnason Sigurðsson, 12,73 m. 
Auk þess var dregið úr skorkortum. 
Í mótslok var boðið upp á léttar veit-

ingar sem þátttakendur nutu eftir frá-
bæran og skemmtilegan keppnis dag.

Hvít list var aðal stuðnings aðili mót-
sins sem og undanfarin ár en Fontana, 
gufu baðið á Laugar vatni og Héraðs-
skólinn á Laugarvatni, gáfu einnig 
verð laun. Við færum stuð nings aðil um 
bestu þakkir fyrir stuðninginn.

Verðlaunahafar: Sigurdór Sigurðsson, Tryggvi Kristinn Rúnarsson, 
Kristján Jónasson og Stefán Bjarnason
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M I N N I S V A R Ð I  Í  M I Ð D A L 
H inn 8. september sl. var settur upp 

minnisvarði á lóð sem kennd er 
við Guðjón Long í Miðdal en GRAFÍA 
varðveitir lóðina og viðheldur merki-
legri skógrækt sem þau hjón Guðjón 
og Ingunn ræktuðu á um 50 ára tíma-
bili. Börn þeirra og afkom endur komu 
saman og rifjuðu upp gamlar minn-
ingar í til efni dag sins. Skiltið sem 
stendur á grunni bú stað arins geymir 
eftir farandi upp lýsingar og grunn-
teikn ingu af húsinu: 

Hér stóð bústaður nr. 11 í Miðdal 
Hjónin Guðjón Einarsson Long f. 21.2. 
1905 d. 12.11. 2003 og Ingunn Sigur-
björg Guðmundsdóttir 8.9. 1907 d. 
26.3. 2002. Guðjón og Ingunn voru 
frumbyggjar í sumarbústaða byggð 
prent ara, ásamt íbúum 13 annarra bú-
staða árið 1942. Það sumar dvöldu þau 
í tjaldi meðan verið var að byggja húsið 
en það var byggt af stjórn félags ins. 
Það sumar dvöldu þau í tjaldi meðan 
verið var að byggja húsið en það var 
byggt af stjórn félagsins. Á fyrstu 
árunum fluttist fjölskyldan hingað í 
byrjun sumars og dvaldi Ingunn með 
börnin allt sumarið, en Guðjón kom 
á laugardögum og fór aftur síð degis 
á sunnu dögum að undan skyldum 
sumar leyfistímanum að fjöl skyldan 
var hér saman.
 

Guðjón lærði prentiðn hjá Prent-
smiðju Austur lands á Seyðisfirði. 
Hann var einn af stofnendum Víkings-
prent árið 1935. Hann starfaði m.a. 
hjá Morgunblaðinu, Prentsmiðju 
Þjóð viljans og Félags prent smiðjunni. 
Hann stofnaði Litla prent árið 1964 í 
sumar bústað við Digra nesveg í Kópa-
vogi. Hann starfaði hjá Litlaprent með 
Georg syni sínum til 1986. Ingunn 
lærði kápusaum hjá bróður sínum 
Sigurði Guðmundssyni klæðs kera. 
Hún starfaði alla tíð sem húsmóðir. 
Þau eignuðst þrjú börn þau Jónínu 
f. 11.6. 1932, Sigurð Richard f. 16.6. 
1933 og Georg f. 3.3. 1947 einnig ólu 
þau upp dótturson, Guðjón Inga f. 
14.10. 1953 d. 24.9. 2000. Guðjón og 
Ingunn stunduðu bústaðinn samfellt 

til ársins 1996. Þau hófu snemma 
gróðursetningu eða um árið 1946, að 
mestu greni- og aspartré. 

Skógarlundur í Miðdal 
Hið íslenzka prentarafélag (HÍP), stofn-
að 4. apríl 1897, keypti jörðina Mið-
dal á haustmánuðum 1941. Aðdrag-
and ann að kaupum á orlofs landi fyrir 
félagið má rekja til ársins 1925, en 
vegna heilsu spillandi vinnu umhverfis 
og mikillar inniveru töldu félags menn 
mikil vægt að eiga kost á útiveru í nátt-
úr unni á sumrin og að dvelja í sumar-
húsum. 

Byggingarfélag prentara, síðar Bygg-
ingar félagið Miðdalur (1944) og enn 
síðar Miðdalsfélagið (1973), var stofnað 
21. apríl 1942 og hófst þegar handa við 

byggingu 14 sumarhúsa sem seld voru 
félagsmönnum. Æ síðan hafa félags-
menn HÍP, síðar FBM og nú GRAFÍU, 
getað leigt lóðarskika og byggt sér 
sumarhús í Miðdal. 

HÍP byggði eitt fyrsta orlofshús í eigu 
verkalýðsfélaga árið 1961 í Miðdal, það 
hús stendur enn fremst á Torfunni. 
Frá upphafi hefur mikið verið lagt 
upp úr skógrækt í Miðdal, merkingu 
göngustíga og aðstöðu til útivista. 

GRAFÍA stendur í þakkarskuld við 
frumbyggjana í Miðdal er vörðuðu 
leiðina til framtíðar.
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J Ó L A  K A F F I 
E L D R I 
F É L A G A

Á rlegt jólakaffi GRAFÍU var sunnu
daginn 18. desember. Fjöl mennt 

var í jólakaffið í ár, 70 félagsmenn og 
makar þeirra nutu veitinga og menn
ingar. Jakob Viðar Guðmunds son 
prent smiður og prentari spilaði undir 
og Klara Steinarsdóttir söng jóla lög 
þannig að allir náðu að njóta.

Einar Kárason rithöfundur sagði frá 
og las úr bók sinni Passíusálmarnir 

J Ó L A  B A L L 
G R A FÍ U
Þ að var sannkölluð jólastemning 

þann 30. desember þegar kyngdi 
niður jólasnjó í höfuðborginni og jóla
ball GRAFÍU var haldið. 

Langleggur og Skjóða komu í hús og 
léku við börnin. Skjóða sagði frá undir
búningi jólanna hjá trölla fjölskyldum. 
Í framhaldinu var slegið upp jólaballi 
þar sem jólasveinar mættu á svæðið. 
Gaman var á ballinu, mikið dansað og 
sungið. Sveinkarnir og Skjóða fengu 
krakkana í ýmsa hreyfingu við jóla
söngvana og höfðu nútímavætt sígilda 
jólasöngva sem börnin kunnu að meta. 
Í lokin fannst eitthvað góðgæti í poka
horninu og fengu öll börnin glaðning 
áður en þau héldu heim á leið.

Börnin voru spennt að heyra Skjóðu segja frá undir
búningi jólanna hjá tröllunum
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Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
1. Verðlaun, 20.000kr. 
2. Verðlaun, helgardvöl að eigin vali í orlofshúsum GRAFÍU gildir utan úthlutunartímabils til 31.12 2017.

Lausnir sendist til GRAFÍU stéttarfélags, Stórhöfða 31, 110 Reykjavík, fyrir 15. febrúar 2017. 
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Við erum sterkari þegar við vinnum saman. Stafir lífeyrissjóður og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn hafa nú sameinast í einn öflugasta 
lífeyrissjóð landsins undir merkjum Birtu. Saman erum við sterkari!
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