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Vá fyrir dyrum
í bókaframleiðslu á Íslandi
Georg Páll Skúlason
Á haustmánuðum 2017 tilkynnti Prentsmiðjan
Oddi að hún hygðist hætta framleiðslu
innbundinna bóka. Stjórn og trúnaðarráð ályktaði
í kjölfarið:
GRAFÍA stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum
harmar ákvörðun Prentsmiðjunnar Odda að
leggja af framleiðslu innbundinna bóka á fyrsta
ársfjórðungi árs 2018.
Ákvörðunin felur í sér fækkun starfa sem eru
mjög slæmar fréttir fyrir félagsmenn GRAFÍU og
prentiðnaðinn. Búast má við að niðurstaðan sé
óafturkræf varðandi framleiðslu innbundinna bóka
í Odda en prentsmiðjan hefur framleitt langflestar
íslenskar innbundnar bækur á liðnum áratugum.
Um leið og tæki verða ekki til staðar til að stunda
þessa vinnslu í Odda er hætta á að kunnátta þverri
í framhaldinu.
Þessi niðurstaða ætti einnig að vera áhyggjuefni
fyrir bókaútgefendur sem því miður hafa í
stórauknum mæli leitað með vinnslu bóka úr landi
undanfarin ár.

Fjárlagafrumvarpið stendur ekki undir
væntingum launafólks

Aukin framlög til heilbrigðiskerfisins eru
vissulega til bóta, en þau duga með engu móti til
að mæta þeirri miklu fjárþörf sem til staðar er.
Greiðsluþátttaka sjúklinga er allt of mikil og enn
er gert ráð fyrir því að framlög til einkareksturs í
heilbrigðiskerfinu aukist umtalsvert meira en til
opinberu þjónustunnar. Jafnframt mótmælum við
harðlega viljaleysi ríkisstjórnarinnar til að auka
jöfnuð og endurreisa réttindi launafólks. Þetta
birtist m.a. í veikingu á barna- og vaxtabótakerfinu
og virðingarleysi fyrir afkomutryggingu launafólks
í atvinnuleysistryggingum, ábyrgðasjóði launa
og fæðingarorlofi. Gríðarlegur húsnæðisvandi

þeirra tekjulægstu er ekki tekinn alvarlega og sá
hluti menntakerfisins sem þjónar launafólki með
litla formlega menntun er vanræktur. Þrátt fyrir
fyrirheit um eflingu menntakerfisins sjást engin
merki um að efna eigi loforð um eflingu verk- og
starfsnáms.

Bilið milli ríkra og fátækra eykst

Í rannsókn hagdeildar ASÍ á þróun skattbyrði
launafólks síðastliðin 20 ár kemur skýrt fram að
skattbyrði launafólks hefur aukist og þeim mun
meira eftir því sem tekjurnar eru lægri. Það eru
því mikil vonbrigði að ekki sé brugðist við þessari
þróun í fjárlagafrumvarpinu, heldur þvert á móti
haldið áfram á sömu braut með því að lækka
útgjöld til barnabóta, vaxtabóta og húsnæðisbóta.
Tekjuójöfnuður mun halda áfram að aukast þar
sem enn frekar er dregið úr jöfnunarhlutverki
skattkerfisins.

Tilgreind séreign lífeyrissparnaðar

Samið var í kjarasamningi ASÍ og Samtaka
atvinnulífsins um að hækka mótframlag
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atvinnurekenda úr 8% í 11,5%, sem lið í að jafna
lífeyrisréttindi á almennum vinnumarkaði við
opinbera markaðinn. Nú eru 2% af þeim 3,5%,
sem samið var um, komin til framkvæmda og er
gert ráð fyrir að 1. júlí 2018 verði hækkunin að
fullu komin til framkvæmda. Lágmarksiðgjald
verður því samtals 15,5%.
Aðilar hafa á ný lagt fram tillögu um
nauðsynlegar breytingar á lífeyrissjóðalögunum
sem nú er til skoðunar í fjármálaráðuneytinu.
Meginefni breytinga er, að lágmarksiðgjald
verði hækkað úr 12% í 15,5% og að lágmark
réttindaöflunar til mánaðarlegs ævilangs
ellilífeyris hækki úr 1,4% í 1,8% á ári, af þeim
mánaðarlaunum sem greitt er af. Þá verði heimilt
að ráðstafa allt að 3,5% af lágmarksiðgjaldinu í
tilgreinda séreign og lækka þá réttindi í hlutfalli
við það. Gert er ráð fyrir að heimildin verði háð
skriflegu, upplýstu vali sjóðfélaga og að honum
verði heimilt að flytja tilgreindan séreignarsparnað
frá skyldutryggingarsjóði til annars vörsluaðila
sem býður upp á slíka sparnaðarleið og öfugt.
Síðasta atriðið, um heimild sjóðfélaga
til flutnings tilgreindrar séreignar frá
skyldutryggingarsjóði til annars vörsluaðila, er
frávik frá kjarasamningi aðila sem gerði ráð fyrir
að skyldutryggingarsjóðurinn sæi alfarið um
vörslu og ávöxtun tilgreindrar séreignar. Tillaga
samningsaðila er því málamiðlun sem stuðlar
að aukinni samkeppni um lífeyrissparnaðinn,
sem ætti að koma öllum til góða, en raskar ekki
innheimtukerfi lífeyrissjóðanna, því áfram verður
launagreiðanda skylt að skila öllu iðgjaldinu til
viðkomandi skyldutryggingarsjóðs.
Samningsaðilar trúa því að innleiðing
nýmælisins um tilgreinda séreign, sem hluta
samningsbundinnar skyldutryggingar til
lífeyris, sé mikið framfaraskref í lífeyrismálum
landsmanna. Þar fara saman markmið um
að sjóðfélagar eigi þess raunhæfan kost að
velja sér hvenær þeir hefja lífeyristöku, óháð
því hver lífeyrisaldur er á hverjum tíma, og
möguleika á hærri lífeyrisgreiðslum á fyrri hluta
lífeyrisskeiðsins. Farsæl útfærsla á hinum nýja
valkosti, tilgreindri séreign, er hins vegar áfram
háð því að Alþingi lögfesti sem fyrst nauðsynlegar
breytingar á lífeyrissjóðalögunum og tryggi þar
með sjóðfélögum lífeyrissjóðanna aukið valfrelsi
um fyrirkomulag lífeyrisréttinda sinna.
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Kjarasamningar

Í febrúarmánuði fer fram endurskoðun á
kjarasamningi GRAFÍU og annarra félaga
Alþýðusambandsins undir forystu nefndar ASÍ
og SA. Kjarasamningurinn gildir til 31. desember
2018, ef ekki kemur til uppsagnar.
Úrskurðir Kjararáðs hafa verið á skjön við
launaþróun á tímabilinu sem undir er, m.a.
með úrskurði um 45% hækkun launa æðstu
embættismanna og alþingismanna. Kjararáð
hefur haldið þessari vegferð áfram og nú síðast
úrskurðað um kjör Biskups Íslands. 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 þannig
alfarið á ábyrgð alþingis hvort kjarasamningar á
vinnumarkaði haldi gildi sínu út fyrirhugaðan
samningstíma.

Lítið atvinnuleysi

Avinnuleysi í greininni er með minnsta móti,
borið saman við sl. ár, en það mælist 1,7% á
landsvísu. 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.

Dagur prents og miðlunar

verður haldinn föstudaginn 26. janúar nk. Ég hvet
félagsmenn til að koma og kynna sér hvað efst er á
baugi í starfsemi prents og miðlunar en þar verða
örfyrirlestrar um ýmis mál og slegið verður á létta
strengi. Þetta er í fjórða sinn sem við stöndum
fyrir þessum viðburði hjá IÐUNNI prent- og
miðlunarsviði. Fjöldi félagsmanna og gesta hafa
mætt og góð stemning myndast. Það má segja að
um létta endurfundi sé að ræða hjá félagsmönnum
um leið og vettvangurinn er nýttur til að fræðast
og finna áhugaverð tækifæri og námskeið til að
styrkja stöðu sína á vinnumarkaðnum.
Sjáumst á degi prents og miðlunar.

GRAFÍA stendur með þér
www.grafia.is

Látnir félagar
Sveinn Rútur Þorvaldsson, f. 17. nóvember
1963. Varð félagi 1. janúar 2000. Starfaði við
aðstoðarstörf í Umslagi frá 2000 til dánardags.
Sveinn lést 18. desember 2017.

Leiftri 1973-1978. Í Prentsmiðju Árna Valdemarssonar 19781980, við Dagblaðið í Færeyjum 1980-1985, í Borgarprenti 19851990. Með eigin rekstur frá 1990. Hljómlistarmaður frá 1955 í
ýmsum hljómsveitum innanlands og utan. Í prófnefnd í setningu.
Trúnaðarmaður á vinnustað 1963-1971. Guðmundur lést
29. ágúst 2017.

Birna Ólafsdóttir, f. 12. maí 1917. Varð félagi
21. maí 1965. Birna starfaði við aðstoðarstörf í
bókbandi í Prentsmiðjunni Eddu 1965 til 1987
er hún lét af störfum vegna aldurs. Birna varð
100 ára 12 maí sl. Hún lést 6. desember 2017.

Gústaf Pálmar Símonarson, prentari, f. 29.
október 1922. Varð félagi 9. febrúar 1942. Hóf
prentnám í Ísafoldarprentsmiðju 1. febrúar
1941. Sveinspróf í prentun 4. júní 1945. Starfaði
í Ísafoldarprentsmiðju til 1953. Vann síðan við
prentstörf í Rún og síðan í Setbergi til 1964. Rak
Prentsmiðjuna Rún til 1968, vann síðan í
Prentsmiðjunni Odda og fór þaðan til Bandaríkjanna 1969, kom
heim aftur 1973 og vann í Setbergi til 1977, síðan í Rún til 1993 er
hann lét af störfum vegna aldurs. Gústaf lést 28. ágúst 2017.

Guðmundur Haraldsson, prentari, tónlistarmaður og prentsmiðjustjóri, f. 18. júlí 1941.
Varð félagi 26. október 1964. Hóf nám í Prentsmiðju Jóns Helgasonar í september 1958, var
þar til september 1959, en flutti þá austur á
Neskaupstað og lauk námi í Nesprenti. Tók
sveinspróf í setningu 27. júní 1964. Meistararéttindi 1. september 1969. Guðmundur starfaði í Nesprenti og
tók við prentsmiðjustjórn af föður sínum 1. september 1969 þar
til hann lét af störfum vegna aldurs árið 2010. Guðmundur lést
2. desember 2017.
Björn Guðnason, prentsmiður og bókbindari,
f. 19. nóvember 1948. Varð félagi 1. júní 1969. Hóf
nám í bókbandi 1. júní 1965 í Prentsmiðju
Hafnarfjarðar og lauk námi þar. Nám í Iðnskóla
Hafnarfjarðar. Sveinsbréf 2. júlí 1969. Nám í
setningu á Morgunblaðinu 1985 til 1987. Sveinsbréf 10. maí 1988. Bókbindari í Prentsmiðju
Hafnarfjarðar 1969 til 1984, prentsmiður á Morgunblaðinu frá 1985
til 2007 er hann lét af störfum vegna veikinda. Síðustu árin starfaði
Björn hjá Markus Lifenet í hlutastarfi. Björn var fyrsti varamaður í
stjórn Bókbindarafélags Íslands 1971 til 1973, þar af ritari um skeið.
Trúnaðarmaður í Prentsmiðju Hafnarfjarðar 1971 til 1984. Björn
lést 20. nóvember 2017.
Hilmar Böðvarsson, bókbindari, f. 16. janúar
1931. Varð félagi 11. febrúar 1965. Hóf nám í
Iðnskólanum á Reykjalundi, brottfararpróf
30. júní 1960, sveinsbréf í bókbandi 8. júní 1965.
Hann hóf nám í Leiftri 11. febrúar 1961, vann
þar áfram að námi loknu til 1970. Í Prenthúsi
Hafsteins Guðmundssonar 1970-1971, Ísafoldarprentsmiðju 1971-1976 og síðan í Prentstofu Guðjóns Ó. til
starfsloka 1994. Hilmar lést 4. nóvember 2017.
Guðrún Ásbjörnsdóttir, bókagerðarmaður,
f. 19. febrúar 1932. Varð félagi 13. nóvember
1984. Starfaði við aðstoðarstörf hjá Prentsmiðju
Suðurlands 1962-1967 og aftur frá 1979 til 2002
er hún lét af störfum vegna aldurs. Guðrún lést
25. september 2017.
Guðmundur Alberts Steinsson, prentsmiður,
f. 21. apríl 1937. Varð félagi 1. janúar 1959. Hóf
nám í Ísafoldarprentsmiðju 3. febrúar 1955,
sveinspróf í setningu 5. júlí 1959, meistararéttindi 14. janúar 1972. Vann við umbrot á
dagblaði í Noregi 1959-1962, setjari og verkstjóri í Ísafold -1973, verkstjóri í Prentsmiðjunni

Ingþór Kjartansson, bókbindari og prentsmiður, f. 20. maí 1950. Varð félagi 1. september
1975. Nam bókbandi í Bókbindaranum og tók
sveinspróf 29. október 1975, meistarabréf 1978.
Nám í offsetskeytingu í Prentsmiðjunni Eddu
1984-1986. Sveinspróf 14. mars 1987. Starfaði í
Prentsmiðjunni Eddu 1975-1980, í Prentsmiðjunni Örkinni 1980-1981 og svo aftur í Prentsmiðjunni
Eddu, og síðan hjá Myndamótum, Prentsmiðju Morgunblaðsins,
Bókadrekanum og Prentmeti. Ingþór lést 6. júlí 2017.
Baldur Garðarsson, prentsmiður, f. 16. október
1939. Varð félagi 26. ágúst 1963. Hóf nám í
Prentsmiðjunni Eddu 26. maí 1959, tók sveinspróf í setningu 5. júní 1963. Starfaði á Morgunblaðinu frá desember 1964 þar til hann lét af
störfum vegna aldurs í ágúst 2007. Baldur sat í
trúnaðarráði HÍP og trúnaðarmannaráði Félags
bókagerðarmanna. Baldur lést 3. júlí 2017.
Birgir Jónsson, bókbindari, f. 1. ágúst 1938.
Varð félagi 1. nóvember 1959. Hóf nám í Félagsbókbandinu 1. nóvember 1955 og lauk þar námi
31. október 1959. Sveinsbréf 23. júní 1960 og
burtfararpróf frá Iðnskólanum í Reykjavík
1959. Vann að námi loknu í Félagsbókbandinu
til 19. júlí 1963, í Prentsmiðjunni Hilmi til 30.
ágúst 1964, Sveinabókbandinu til 16. desember 1964, Prentsmiðjunni Hilmi í þrjú ár, Ísafold í þrjú ár og í Kassagerð Reykjavíkur frá 5. júní 1972 þar til Prentsmiðjan Oddi keypti Kassagerðina árið 2006 og starfaði í Odda þar til hann lét af störfum
vegna aldurs árið 2009. Félags- og trúnaðarstörf: Trúnaðarmaður
BFÍ um skeið í Félagsbókbandinu og varamaður í trúnaðarmannaráði BFÍ 1964. Í varastjórn BFÍ 1971 og síðan trúnaðarmaður í Kassagerð Reykjavíkur um tíma. Birgir lést 28. júní 2017.
Guðmundur Einarsson, prentsmiður, f. 17. maí
1944. Varð félagi 6. september 1965. Nam
setningu hjá Morgunblaðinu og lauk sveinsprófi
4. júní 1965. Hann hóf störf sem setjari á
Morgunblaðinu 7. júní 1961 og starfaði þar til
ársins 2006 við umbrot og uppsetningu
blaðsins. Guðmundur starfaði einnig fyrir MSfélag Íslands og Öryrkjabandalagið á árunum 1988-2001 við
uppsetningu á félagsblöðum þeirra. Guðmundur lést 17. júní
2017.

Prentarinn 2017

5

6 Prentarinn 2017

Guðmundur Andri Thorsson

Að búa til bækur
g var vanur því að bækurnar
hans pabba yrðu til á svörtu
Underwood-ritvélinni sem
mamma hamraði á meðan hann
romsaði upp úr sér skáldskapnum.
Manni virtist þetta eiginlega vera lítið
mál – að búa til bækur.

É

Svo þykknaði hvítur stabbinn þar til komið var að
því að fara með söguna til hans Harðar setjara í
Víkingsprenti þar sem skyldi búin til bók. Það var
ævintýralegt að koma með pabba þangað og sjá
risastóru svörtu ritvélina sem hann Hörður notaði,
og var eins og stökkbreytt ritvélin hennar mömmu.
Sjálfur var Hörður hins vegar ljúfmannlegur,
brosti til okkar brosi þess sem þurfti hefur að taka
próförk frá Þórbergi Þórðarsyni, sem þekktur var
fyrir að skrifa upp bækur sínar í próförk. Pabbi
talaði af mikilli virðingu um Hörð prentara – það
var næstum eins og maður hefði fengið að hitta
Gutenberg sjálfan.
Og kannski hafði maður það, í vissum skilningi.
Hörður Óskarsson var góður fulltrúi stéttar
sem átti sér langa og merka sögu og hafði verið
í fararbroddi einnar stórkostlegustu byltingar
mannkyns. Það voru líka prentaranir sem ég átti
eftir að kynnast síðar þegar ég fór að vinna við
prófarkalestur á Þjóðviljanum á árunum upp úr
tvítugu, á meðan ég var í námi í íslenskudeild
Háskólans. Mér er þó til efs að kennararnir
þar hafi kennt mér jafn mikið og Elías Mar
prófarkalesari og rithöfundur gerði og enn er það
svo, þegar ég les yfir einhvern texta, að í hausnum
á mér bærir á sér langur og toginleitur maður
með sígarettu í munnstykki sem segir mér að hafa
Prentarinn 2017
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þetta svona eða hinsegin. Sjálfur var Elías náttúrlega hinsegin – eða öllu
heldur tvíkynhneigður; sagði stundum við mann: „Áður var ég bi – nú
er ég bara forbi.“
Enn síðar kynntist maður svo starfsfólkinu í stóru prentsmiðjunum
eins og G.Ben og Odda og sá að störfum menn sem kunnu að skapa
listaverk úr texta og myndum.
Það er ekki lítið mál að búa til bækur eins og ég hélt sem krakki. Það
er stórmál; fyrir það fólk sem fær þær í hausinn og á heilann og þarf
að koma þeim frá sér, fyrir það fólk sem les þær og fær í hausinn alls
konar nýjar hugsanir, atvik og örlög – og fyrir það fólk sem býr þær til.
Það er flókið ferli að búa til bækur sem útheimtir sérstaka þekkingu
…
Já og prentvélar.

Efri röð frá vinstri: Brynjar Már Pálsson prentsmíð, Stefán Jón Friðriksson prentun, Elfa Ýr Þórisdóttir prentsmíð, Sveinn Andri
Jóhannsson prentsmíð, Albert Gestsson prentun. Neðri röð frá vinstri: Sigurjón Daði Sigurðsson prentun, Íris Erna Guðmundsdóttir
prentsmíð, Anna Margrét Konráðsdóttir bókbandi, Hjördís Ómarsdóttir og Andrea Jónsdóttir í prentsmíð. Á myndina vantar
Harald Örn Arnarson prentsmið.

Útskrift sveina 2017
Þann 22. júní síðastliðinn voru útskrifaðir
nýsveinar í prentiðngreinum. Að þessu sinni voru
þrír prentarar, einn bókbindari og 8 prentsmiðir
útskrifaðir.
Viðurkenningar fyrir góðan árangur á sveinsprófi
fengu þau Anna Margrét Konráðsdóttir í bókbandi
sem starfar í Svansprenti, Sigurjón Daði Sigurðsson
8 Prentarinn 2017

í prentun sem starfar í Svansprenti og Haraldur Örn
Arnason í prentsmíð sem starfar í Odda, sem var
því miður fjarri góðu gamni.
Formenn prófnefnda í hverri grein afhentu
viðurkenningarnar.
IÐAN fræðslusetur bauð til þessa hófs í
samvinnu við Grafíu og Samtök iðnaðarins.

Ný Offset límmiðavél
í Litlaprent
Litlaprent var stofnað árið 1967 og stofnandinn
var Guðjón Long. Prentsmiðjan bar sannarlega
nafn með rentu, því tækjakosturinn var ein
prentvél. Prentsmiðjan var til húsa í sumarbústað
á Digraneshæðinni í Kópavogi. En Litlaprent
stækkaði. Árið 1974 flutti prentsmiðjan að
Auðbrekku 48 og 1985 flutti prentsmiðjan í nýtt
190m² húsnæði að Nýbýlavegi 26 og umsvifin
jukust jafnt og þétt og þurfti að leigja húsnæði
beggja vegna við prentsmiðjuna. Árið 1999
flutti svo Litlaprent í núverandi húsnæði að
Skemmuvegi 4. Árið 2012 kaupir Litlaprent
helmingshlut í Miðaprenti og 2014 flytur
Miðaprent á Skemmuveginn, undir sama þak og
það ár eignast Litlaprent Miðaprent að fullu.

Í dag eru Litlaprent og Miðaprent í um 2.000m²
húsnæði að Skemmuvegi 4.
Litlaprent státar af einum fullkomnasta og
fjölbreyttasta tækjakosti sem völ er á og í ágúst sl.
tóku þau í notkun fyrstu offset límmiðavélina á
Íslandi. Vélin er 6 lita og prentar með UV-farfa.
Hún er með lakk unit og hægt er að setja flexo
klisjur á eitt unitið. Það er mikill tímasparnaður
með þessari vél. Í stað þess að búa til klisjur með
öllu því sem því fylgir, lýsa klisjuna, framkalla
og herða hana með aukalýsingu, er bara skrifuð
venjuleg offsetplata sem tekur mun styttri tíma. Það
eykur afköstin, auk þess sem gæðin eru meiri.
Við óskum Litlaprenti til hamingju með nýju
vélina og góðs gengis í framtíðinni.
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Ég á fleiri hjólaskó
en spariskó
10 Prentarinn 2017

Jakob Viðar Guðmundsson

jólreiðar njóta sívaxandi vinsælda, bæði sem
samgöngumáti og einnig sem líkamsrækt.
Ávinningurinn er mikill. Styrking fyrir hjarta
og lungu, þú brennir fitu í stað bensínpeninga, losar
um streitu, stuðlar að hreinna lofti og fleira og fleira.
Það bætast við nýir stígar, þannig að stöðugt batna
samgöngur fyrir hjólafólk. Að göngu frátaldri eru
hjólreiðar ódýrasti fararmátinn, margfalt ódýrari en
almennings samgöngur eða einkabíll. Og svo sparast líka
stöðumælagjöld. Til að ræða kosti þess að hjóla, talaði ég
við Þórdísi Einarsdóttur, en hún hefur hjólað í mörg ár,
en ég byrjaði spjallið á að spyrja hana hvaðan hún væri.

H
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Ég er fædd og uppalin á Ísafirði en flyt til
Reykjavíkur í september ´97 og fer þá að vinna í
Prentsmiðjunni Odda.
Og byrjarðu þá að hjóla fyrir alvöru þegar þú
flytur til Reyjavíkur?
Ég hef alltaf hjólað eitthvað og notað hjólið
bæði, sem samgöngutæki og mér til skemmtunar
og sem líkamsrækt til að halda sér í formi.
En núna, þá æfirðu hjólreiðar ekki satt?

Í Jaðrinum í drullubaði en, Jaðarinn er hjólaleið frá
Bjáfjöllum og niður í Heiðmörk.

Í góðum félagsskap á Lyngdalsheiði.

Jú. Ég æfi með Víkingi og er að byrja núna fjórða
veturinn. Fólkið sem æfir þar er meira þarna sér
til heilsubótar en að það sé að æfa fyrir keppnir.
Mórallinn þarna og félagsskapurinn er frábær,
æfingarnar eru þrisvar til fjórum sinnum í viku og
nú eru komnar inniæfingar yfir vetrartímann fyrir
þá sem það vilja. Þá mætirðu bara með trainerinn
þinn, en trainer er svona tæki þar sem þú setur
afturdekkið í trainerinn og svo hjólarðu bara á
fullu, þótt þú sért kjurr. Þá geturðu tengt þig við
hugbúnað, sem heitir Swift og þá ertu í rauninni
að hjóla í tölvuleik. Og þetta þykir voða þægilegt,
ég er ekki hrifin af þessu, en það er fullt af fólki
sem er hrifið af þessu.
Ég vil frekar vera úti. Það er meira að sjá og
betra loft o.s.frv. Svo er ég líka í svo góðum
hjólahópi með frábærum stelpum. Þær peppa
mann upp þegar maður er latur og draga mann út
og þær eru geðveikislega fyndnar og skemmtilegar
og það er ekkert sem toppar góðan hjólatúr í
góðum félagsskap. Draumurinn er að fara uppá
hálendið og hjóla, fara Laugaveginn og Fjallabak
og mig langar að hjóla uppí Laka.
Hvað æfir þú. Ertu að æfa fyrir keppni eða ertu
bara að fara út að hjóla?
Þetta eru bæði æfingar fyrir keppni og okkur
bara til heilsubótar og þessar æfingar eru þannig
að við æfum tækni og spretti og svo eru langir
túrar á sunnnudögum.
Hefurðu keppt í hjólreiðum?

Aldurflokkaverðlaun 40-50 ára fyrir Fellahringinn.
f.v. Anna Kristín Pétursdóttir, Þóra Katrín
Gunnarsdóttir, Þórdís Einarsdóttir
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Já, já. Ég hef keppt í þeim mótum, sem eru
í boði. Bæði götuhjólamót og fjallahjólamót.
Ég hef keppt í Gullhringnum, hjólamóti sem
heitir Vesturgatan, mót sem er fyrir vestan.
Bláalónskeppninni, Heiðmerkurþrautinni,

RB classic, Uppsveitahringurinn, sem er
fjallahjólamót, sem er á milli Hellu og Hvolsvallar,
svo eitthvað sé talið upp.
Hvað er það lengsta sem þú hefur hjólað?
Lengsta ferðin var rúmlega 130 km. Við
hjóluðum frá Þingvöllum og yfir á Laugarvatn og
þaðan yfir í Grímsnesið og til baka yfir á Þingvelli
og tókum hring þar.
Svo hefurðu líka tekið þátt í Wowinu. Var það
ekkert erfitt?
Já. Ég hef tvisvar tekið þátt í Wowinu. Það
var ekkert rosalega erfitt. Ekki þegar það eru 10
manna lið. Það eru auðvitað átök en þetta eru
stuttir sprettir í einu. Hver maður hjólar bara í
korter. Það er erfiðast að halda sér vakandi.
Heldurðu að þú eigir eftir að fara aftur í Wowið?
Maður á aldrei að segja aldrei.
Nú greindist þú með vefjagigt, hafa hjólreiðar gert
þér eitthvað gott?

Já. Ég verð að hreyfa mig annars líður mér bara
illa. Ég sef betur. Vefjagigt stelur af manni svefni
og með hreyfingu slaka vöðvarnir betur á.
En talandi um hjólreiðar, er þetta dýrt sport?
Það þarf ekkert að vera dýrt en, það eru græjur
í þessu og þær kosta peninga. Það er alltaf hægt
að finna eitthvað léttara og betra og dýrara og
svo er fatnaður og hann getur verið eins og hver
önnur tískuvara. Ég á t.d. fleiri hjólaskó heldur en
spariskó. Og eins og ég, ég hjóla allt árið og það
þýðir nagladekk undir hjólið og góð nagladekk eru
ekki gefin.
Hvað ráðleggur þú fólki, sem vill byrja að hjóla?
Byrja bara hægt og rólega og finna sér einhvern
félagsskap. Það skiptir svo miklu máli að hafa
góðan félagsskap og finna sér rétta hjólið þegar
þú ert komin af stað. Ég meina hvað ætlarðu að
gera, ætlarðu að vera í götuhjólreiðum eða fara út
fyrir malbikið, eða kannski hvoru tveggja? Það er
nefnilega ekki sama að fara út að hjóla og að fara
út að hjóla.
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Frágangstæki voru
fyrirferðarmikil á
sýningunni
í ár.

IPEX 2017
Ingi Rafn Ólafsson

IPEX er komin heim sagði einn fastagestanna á sýningunni
sem haldin var dagana 31. október til 3. nóvember núna í haust.
Þá var átt við að sýningin væri komin aftur frá London til Birmingham.
Enn sem fyrr var hún haldin á NEC sýningarsvæðinu.
Prent og miðlunarsvið IÐUNNAR og
fræðslusjóður Grafíu veittu 10 ferðastyrki sem
voru fullnýttir af félagsmönnum. Sýningin var enn
minni en hún var árið 2014. Nú var talsvert rými
inni í sýningarsal ónýtt. HP, Heidelberg og fleiri
af stærri framleiðendum voru ekki viðstaddir.
Mikil áhersla var lögð á frágangstæki við stafræna
prentara. Duplo og Horizon voru þar einna
stærstir. Haldnir voru fyrirlestrar um ýmis mál í
hliðarsal á meðan sýningin stóð.
Debra Corn er Bandaríkjamaður og mikill
talsmaður prents. Henni sárnar þegar gert er lítið
14 Prentarinn 2017

úr prenti og það úthrópað sem spillivaldur fyrir
umhverfið. Hún bendir á 100% sjálfbærnileika
pappírsins og ber saman við plastið. Hún talaði
í erindi sínu um að vefsíðan twosides.info
væri öflugur málsvari pappírs og að þar væri
að finna alls kyns fróðleik og staðreyndir um
pappír og pappírsnotkun. Hún telur mikinn
vöxt vera í umbúðum á komandi árum. Henni
varð tíðrætt um það að blanda miðlum eins
og við höfum heyrt áður. Að nota viðbættan
veruleika (augmented reality). Einnig er
QR kóði brúklegur. Debra sendir íslensku

Matthías Árni Jóhannsson, Optima og Ingi Rafn Ólafsson
IÐUNNI.

Sigmundur Guðbjartsson, prentari og Gunnar Jóhannsson
Hvítlist .

prentiðnaðarfólki stutta kveðju á myndbandi –
www.idan.is/pts/ipex
Í lok annars dagsins var pallborð um markpóst.
Hann hefur minnkað víðast hvar um Evrópu og er
þar aðallega um að kenna háum póstburðargjöldum.
Margir virðast hafa trú á þessum miðli en
kostnaðurinn við dreifingu er orðinn of hár. Einnig
kom fram að margir þeir sem sjá um að kaupa
prentun inn í stórum fyrirtækjum eða stofnunum
vissu oft ekkert mikið um prentið. Bent var á að það
væri mjög gott að mennta þessa prentkaupendur um
möguleika og meira um fagið. Það hefði oft skilað sér
í meiri og markvissari prentun.
Áður fyrr var prentiðnaðurinn á ákveðnum
stalli, nú er hann hluti af samskiptakeðjunni.

Stundum með og stundum ekki með. Þessi
fyrirtæki þurfa temja sér nútíma samskiptatækni
eins og samfélagsmiðla og fleira. Sölumenn sem
eru mest í samskiptum við viðskiptavini þurfa að
kunna að nýta sér þessa miðla.
Skemmtilegt var að sjá hversu sjálfvirk og
meðfærileg mörg frágangstæki eru orðin. Ýmsir
minni seljendur tækja koma líka á IPEX til að
reyna koma sinni vöru á framfæri. Það er frekar
súrt í brotið að stærri tækjaframleiðendur láti sig
vanta á svona viðburði og að þeirra tæki séu bara
ekki til staðar þegar sýningin var skoðuð.
IPEX 2017 var kannski ekki alveg sú upprisa
sem margir höfðu vonað og ekki alveg víst að hún
verði haldin aftur í þeirri mynd sem hún var.

Séð yfir bás
Morgana, stafræna
prentvélaframleiðandans
Prentarinn 2017 15

66,6% bókatitla prentaðir erlendis
Prentstaður íslenskra bóka 2017
Bókasamband Íslands hefur kannað prentstað
íslenskra bóka sem getið er í Bókatíðindum Félags
íslenskra bókaútgefenda 2017. Fjöldi titla sem
prentaðir eru innanlands eru 202 og fækkar um
70 frá fyrra ári og sem hlutfall af heild dregst það
saman milli ára um 11%, er 33,4% í ár en árið
2016 var hlutfallið 44,8% á prentun bókatitla
innanlands. Fjöldi titla sem prentaður er erlendis
er 402 eða 66,6% en var 335 eða 33,4% í fyrra.
Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 604 í
Bókatíðindunum í ár en var 607 árið 2016.
Skoðað var hvert hlutfall prentunar innanlands
og erlendis er eftir flokkum. Þar kemur fram að
í þremur flokkum af fjórum er meirihluti bóka
prentaðar erlendis
• Fræðibækur, bækur almenns efnis og listir eru
alls 152; 81 (53%) eru prentaðar á Íslandi og 71
(47%) prentaðar erlendis.
• Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 187; 60 (32%)
prentuð á Íslandi og 127 (68%) prentuð erlendis.
• Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og
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drykkur eru alls 88; 23 (26%) prentaðar á Íslandi
og 65 (74%) prentaðar á Íslandi.
• Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 177;
38 (21%) prentaðar á Íslandi og 139 (79%)
prentaðar erlendis.
Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í
hverju landi og hlutfall af heild, jafnframt eru til
samanburðar tölur fyrir árið 2016:
Fjöldi titla
Ísland
Evrópa
Asía
Samtals
Árið 2016
Ísland
Evrópa
Asía
Annað
Samtals

202
331
71
604
Fjöldi titla
272
250
84
1
607

%
33,4
54,8
11,8
100%
%
44,8
41,2
13,8
0,2
100%

Grafíufréttir
Vinnudagur í Miðdal
Vinnnudagur Grafíu og
Miðdalsfélagsins var 20. maí
2017. Framkvæmdir við
undirbúning á öryggishliðum
í Miðdal voru hafnar.
Rafmagnskaplar voru dregnir
frá hliði í efra hverfi og í útihús

Margar hendur vinna létt verk.

í Miðdal og frá hliði í neðra
hverfi að minna þjónustuhúsi
á Tjaldsvæðinu. Hliðstólpar
fyrir hliðin voru grafnir í jörðu
ásamt tilheyrandi vinnu við
uppsetningu á þeim búnaði.
Einnig voru göngustígar klipptir,
tröppur gerðar og viðhald
brúa. Á þessum degi er
samkomutjaldið sett upp sem
stendur uppi fram á haust.
Á milli 50 og 60
sjálfboðaliðar tóku þátt í
vinnudeginum. Allt eru þetta
bústaðaeigendur og fólk á
þeirra vegum.
Mikið og gott sjálfboða-

Grillað fyrir duglega sjálfboðaliða.

liðastarf bústaðaeigenda í
gegnum árin hefur byggt upp
göngustíga, tröppur, brýr og
margt fleira sem allir félagsmenn
Grafíu njóta góðs af.

Kveður eftir 23 ára starf
Í sumar sem leið ákvað Bjarni
Daníel Daníelsson að bregða
búi og flytja úr Miðdalnum á
Laugarvatn ásamt fjölskyldu
sinni. Hann hefur starfað
sem umsjónarmaður með
orlofslandinu frá árinu 1994.
Bjarni hefur verið ráðinn
sviðsstjóri með fasteignum
Bláskógabyggðar og hefur því í
nógu að snúast. Fjölskyldunni
leið mjög vel í Miðdal og
kveður með eftirsjá en
ástæðan var sú að nýja starfið
er það umfangsmikið og á
heilsársgrundvelli að ekki var
mögulegt að sinna báðum
verkefnunum.
GRAFÍA stéttarfélag þakkar
Bjarna og fjölskyldu fyrir farsælt
samstarf á liðnum árum og
óskar þeim farsældar í komandi

Helga Kristín Sæbjörnsdóttir og Bjarni Daníelsson. Ljósm: Rúnar Gunnarsson

verkefnum. Þeim var haldið
kveðjuhóf undir lok sumars
þar sem samstarfsmönnum á

nærliggjandi bæjum og öðru
samstarfsfólki var boðið til
veislu á tjaldsvæðinu í Miðdal.
Prentarinn 2017
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Nýtt umsjónarfólk í Miðdal
Á haustmánuðum var auglýst eftir umsjónarmanni
í Miðdal. Auglýst var í fyrirtækjum félagsmanna
GRAFÍU, á vef félagsins, í Sunnlenska og Bændablaðinu.
Auglýsingar skiluðu 9 afbragðs umsóknum sem fjögurra
manna nefnd á vegum stjórnar fór í gegnum. Boðaði m.a.
sex umsækjendur í viðtal. Eftir að nefndin var búin að
vinna sína vinnu var tillaga til stjórnar og trúnaðarráðs
um að ráða Eyjólf Óla Jónsson og Emilíu Jónsdóttur í
starfið. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Eyjólfur starfar við smíðar og brunavarnir á Laugarvatni
og í Bláskógabyggð en Emilía er íþróttakennari og starfar
í grunnskóla Bláskógabyggðar. Þau hafa komið sér fyrir
í Miðdal og munu hafa fasta búsetu þar. Bæði hafa þau
komið við sögu áður í Miðdal þar sem Eyjólfur hefur
komið að mörgum smíðaverkum og Emilía m.a. komið að
þrifum á orlofshúsunum. GRAFÍA horfir til ánægjulegs
Emilía Jónsdóttir og Eyjólfur Óli Jónsson, nýir
samstarfs við þau og óskar þeim velfarnaðar í starfi.
umsjónarmenn í Miðdal.

Fjölskylduhátíð um verslunarmannahelgina
Árleg fjölskylduhátið GRAFÍU og Miðdalsfélagsins var haldin laugardaginn 5. ágúst í
Miðdal. Aðsókn var góð og gestir komu á svæðið
frá miðvikudegi fyrir Verslunarmannahelgi og
þétt var skipað á tjaldsvæðinu.Veðrið lék ekki
alveg við okkur á laugardeginum en engu að
síður komu margir saman kl. 14 og keppt var
í handboltaskotum, körfuhittni og minigolfi í
tveimur aldursflokkum, 12 ára og yngri, og 13 ára
og eldri. Hoppukastali var fyrir yngstu börnin.
Að venju var andlitsmálun, sápukúlur, buff og
Candyflos í boði. Allir fengu svo kók og prins póló
í lok hátíðar um daginn.
Fjöldi var við brennuna um kvöldið og undi sér
vel. Jón Hermannsson var brennustjóri og Jakob
Viðar Guðmundsson prentsmiður, prentari og
trúbador, spilaði undir söng og vel var tekið undir
með honum. Ný söngbók GRAFÍU sem stækkuð
var um helming í fjölda síða var vígð og feikivel
tekið.
GRAFÍA þakkar félagsmönnum og gestum fyrir
ánægjulega fjölskylduhátíð og fyrirmyndar umgengni
á svæðinu. Einnig þökkum við öllum sem aðstoðuðu
við hátíðina.
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Ögmundur Kristinsson
skákmeistari
Skákmót GRAFÍU var haldið
fimmtudaginn 23. nóvember. Átta
þátttakendur mættu til leiks. Ögmundur
Kristinsson sigraði á mótinu með 13 ½
vinning af 14 mögulegum. Í öðru sæti
var Atli Jóhann Leósson með 11 vinninga
og í þriðja sæti Georg Páll Skúlason með
10 ½ vinning. Ögmundur Kristinsson
er skákmeistari GRAFÍU. Tefldar voru
5 mínútna skákir, allir við alla tvöföld
umferð.

Grafíufréttir

F.v. Georg Páll Skúlason, Atli Jóhann Leósson og Ögmundur Kristinsson.

Guðjón og Kristján sigurvegarar á Bridgemóti GRAFÍU
F.v. Rúnar, Ísak, Guðni,
Sigurður, Guðjón og
Kristján.

Guðjón Garðarsson og
Kristján Albertsson sigruðu í
tvímenningskeppni GRAFÍU
sem haldin var laugardaginn 9.
desember.
Sex pör mættu til leiks.
Keppt var um rétt til þátttöku

á Bridgehátíð Bridgesambands
Íslands og einnig voru veitt
bókaverðlaun.
Í fyrsta sæti urðu Guðjón
Garðarsson og Kristján
Albertsson með 71 stig jafnmörg
og parið í öðru sæti en betra

innbyrgðis skor, í öðru sæti
Sigurður Sigurjónsson og Guðni
Ingvarsson með 71 stig og í
þriðja sæti Rúnar Gunnarsson
og Ísak Örn Sigurðsson með
59 stig. Spilastjóri var Rúnar
Gunnarsson.
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Grafíufréttir
Jólaball GRAFÍU

Það var sannkölluð
jólastemning þann 21.
desember þegar jólaball
GRAFÍU var haldið.
Langleggur og Skjóða
komu í hús og léku við
börnin. Skjóða sagði frá
undirbúningi jólanna
hjá tröllafjölskyldum. 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
jólasöngvana og höfðu

nútímavætt sígilda
jólasöngva sem börnin
kunnu að meta. Í lokin
fannst eitthvað góðgæti í
pokahorninu og fengu öll
börnin glaðning áður en
þau héldu heim á leið.

Jólakaffi eldri félaga
Hið árlega jólakaffi var haldið
sunnudaginn 10. desember
Fjölmennt var í jólakaffið, 70
félagsmenn og makar þeirra
nutu veitinga og menningar.
Jakob Viðar Guðmundsson
prentsmiður og prentari
spilaði jólalög ásamt Kristínu
Hafsteinsdóttur sem söng þannig
að allir nutu.
Mikael Torfason rithöfundur
las úr bók sinni Syndafallið
og var frásögnin áhrifarík en
hún fjallar m.a.um lífshlaup
Torfa Geirmundssonar föður
Mikaels sem margir þekkja
enda landsfrægur fagmaður
í hársnyrtiiðn. Mikael kom
einnig til okkar í jólakaffið árið
2015 en Syndafallið er framhald
20 Prentarinn 2017

Glæsilegar veitingar að vanda.

bókarinnar Týnd í paradís sem
hann las úr þá en sú bók fjallar

um uppvaxtarár Mikaels og
einnig um fjölskyldu hans.

Grafíufréttir

Haldið suður með sjó
Stefán Pálsson leiðsögumaður hópsins
Það var ekki haldið langt
yfir skammt í hinni árlegu
skemmtiferð eldri félaga Grafíu
og maka þeirra fimmtudaginn
sautjánda ágúst síðastliðinn.
Farið var um Reykjanesskagann
sunnanverðan, þar sem sagan er
við hvert fótmál.
Að venju var lagt af stað
frá Umferðarmiðstöðinni
en formleg leiðsögn hófst
þó ekki fyrr en ljóst var að
rútan væri sloppin í gegnum
völundarhús hringtorga
Vallahverfisins í Hafnarfirði og
yfir á Krísuvíkurleiðina. Ekið
var greitt framhjá Krísuvík
(eða Krýsuvík, eftir því hvort
notast er við hafnfirskan eða
grindvískan rithátt örnefnisins)
án þess að stoppa, en þó rifjuð
upp saga brennisteinsvinnslu
konungsvaldsins fyrr á öldum
og hvernig Hafnarfjarðarbær
eignaðist landið með það
metnaðarfulla markmið að
starfrækja þar mjólkurbú í
samfélagseigu. Á leiðinni þótti
tilvalið að rifja upp Tyrkjaránssögur, en ráns-mennirnir sem
raunar voru
alls ekkert
Tyrkir heldur
samtíningur
ribbalda
frá NorðurAfríku og
Evrópu,
rændu

Hópurinn nýtur veitinga í Vitanum í Sandgerði.

fólki víðar en í Vestmannaeyjum.
Grindavík varð til að mynda
mjög illa úti.
Fyrsti viðkomustaður var
raunar í Grindavík, nánar tiltekið
í Saltfiskssetrinu sem er vandlega
falin perla í grennd við höfnina
í bænum. Forstöðumaður
setursins tók á móti hópnum með
kaffiveitingum og gerði grein
fyrir sýningunni sem er í raun
þrískipt: í fyrsta lagi er um að
ræða náttúrufræðisýningu sem
áður var í Svartsengi og fjallar
um jarðfræði Íslands. Í öðru
lagi er smekkleg og fræðandi
sýning um saltfisksvinnslu og
mikilvægi þeirrar atvinnugreinar
í sögu landsins. Í þriðja lagi
er lítil sýning sem helguð
er rithöfundinum Guðbergi
Bergssyni, kunnasta syni
Grindavíkur.

Eftir að hafa drukkið í sig
söguna og kaffið lá leiðin á
veitingastaðinn Salthúsið,
sem bauð upp á ljúffengt
lambalæri og eftirrétt. Undir
borðum endurflutti höfundur
þessarar greinar stutt erindi frá
aðalfundi Grafíu, sem fjallaði
um þátt íslenskra prentara og
bókagerðarmanna á ýmsum
sviðum menningarmála á fyrri
hluta tuttugustu aldar,
Það var vel mettur hópur
sem steig upp í rútuna
að hádegisverði loknum.
Veðurspáin hafði verið tvísýn
en við höfðum heppnina með
okkur, losnuðum við rigningu og
vindurinn hélt sig eins mikið til
hlés og hægt er biðja um suður
með sjó. Tekinn var stuttur
krókur umhverfis staðarfjallið
Þorbjörn, ekið að bílaplani Bláa
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Grafíufréttir
lónsins þar sem við blasti flotinn
allur af stórum og litlum bílum
og þaðan keyrt um nýja veginn
vestan Þorbjarnar og aftur til
Grindavíkur.
Þessu næst var vegurinn
út á Reykjanes þræddur milli
fiskeldisstöðva og golfvalla.
Rifjað var upp á leiðinni að fyrr
á öldum var róið úr hverri vík og
segja má að samfelld byggð hafi
verið meðfram allri strandlengju
skagans. Það var fyrst með
tilkomu vélbátanna í byrjun
tuttugustu aldar að þörfin fyrir
betri hafnarmannvirki leiddi til
þess að byggðin þjappaðist saman
í nokkrum útgerðarbæjum.
Á Reykjanesi er umhverfið
dulúðugt og framandi.
Reykjarbólstrar frá gufuhverum
eru hvarvetna sem og ýmis konar
mannvirki og tækjabúnaður frá
hinum og þessum fyrirtækjum
sem stofnuð hafa verið í
tengslum við jarðvarmanýtingu
á svæðinu. Hópurinn sleppti
því þó að skoða Gunnuhver
að þessu sinni, heldur var ekið
fram hjá Reykjanesvita og út að
bjargbrúninni. Þar var horft til
hafs í átt til Eldeyjar og rifjuð
upp örlög geirfuglanna sem
voru svo óheppnir að vera í
senn svifaseinir og ljúffengir.
Það eina sem minnir á þessar
skringilegu skepnur í dag er
snotur geirfuglsstytta á bjarginu,
til minningar um síðustu fuglana
sem drepnir voru sumarið
1844 af Íslendingum á snærum
erlendra náttúrugripasafnara.
Það er óneitanlega svartur
blettur á sögu Íslands að það hafi
komið í okkar hlut að útrýma
endanlega heilli dýrategund.
Margt hefur þó blessunarlega
breyst í umhverfismálum,
eins og rækilega mátti sjá á
næsta áfangastað. Það var
sýningin Orkustöðin Jörð,
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Örlygur Sigurbjörnsson, Olfert Nåbye og Svanur Jóhannesson heiðursfélagi .

sem rekin er í húsakynnum
Reykjanesvirkjunar. Þar er fjallað
um orkumál og jarðfræði allt
frá Miklahvelli til okkar daga.
Leiðsögumaður sýningarinnar
tók á móti hópnum og flutti
stutta tölu um endurnýtanlega
orkugjafa og þá miklu athygli
sem Ísland og íslenskar
jarðhitarannsóknir vekja víða
um lönd nú um stundir.
Frá Reykjanesvirkjun var ekið
sem leið lá framhjá Höfnum,
um Ósabotna, framhjá vettvangi
Básendaflóðsins sögufræga og
loks stoppað við Hvalsneskirkju.
Kirkjan er einhver fallegasta
steinkirkja á landinu, reist
undir sterkum áhrifum frá
Alþingishúsinu sem byggt var
fáeinum árum fyrr. Því miður
gafst ekki tími til að hafa upp á
lyklum að útidyrum kirkjunnar
til að skoða hana að innan. Er
greinilegt að Suðurnesjamenn
hafa aflagt þá gömlu þjóðtrú sem
fylgdi Hvalsneskirkju, að dyr
hennar skyldu ætíð standa opnar
til að forða sjóslysum.
Við enda garðsins umhverfis
Hvalsneskirkju er fallegt
minnismerki um kunnasta
prestinn í sögu sóknarinnar,

Hallgrím Pétursson. Prestsárin
suður með sjó reyndust honum
þungbær og þar missti hann
barnunga dóttur sína, Steinunni.
Eftir hana orti Hallgrímur
kunnan minningarsálm sem
hefst á orðunum „Nú ertu leidd
mín ljúfa“ og í kór kirkjunnar
er varðveittur legsteinn sá sem
presturinn er sjálfur talinn hafa
höggvið út og komið fyrir á leiði
barnsins.
Eftir gönguferðina um
Hvalsneskirkjugarð var
matarlystin farin að láta á sér
kræla á ný. Var því stefnan tekin
á Sandgerði, þar sem hópurinn
átti pantað kaffihlaðborð í
veitingahúsinu Vitanum.
Þar svignuðu borð undan
hnallþórum, pönnukökum og
brauðréttum. Þau í hópnum
sem fljótust voru að gera
kræsingunum skil gátu stytt
sér stundir með því að skoða
fiskikör í garði veitingahússins,
þar sem sjá má lifandi
grjótkrabba sem munu vera
vinsælasti réttur staðarins!
Að kaffihlaðborðinu loknu var
orðið tímabært að koma sér í
bæinn og því ekið skemmstu leið
aftur á Umferðarmiðstöðina.

Dagur prents og miðlunar 2017
Ingi Rafn Ólafsson - Myndir: Grímur Kolbeinsson
27. janúar var Dagur prents- og miðlunar haldinn
í þriðja sinn. Hann var með svipuðu sniði og árin
á undan. Um 24 stuttir fyrirlestrar voru haldnir
þar sem samspil fræðslu og skemmtunar var í
hávegum haft.
Í lok dags kom Ari Eldjárn á staðinn með
uppistand og boðið var upp á veitingar ásamt
léttri tónlist. Hvítlist bauð upp á bjór í tilefni 30

ára afmælis fyrirtækisins. Optima bauð upp á mat
fyrir gesti. Áætlað er að 200-300 manns hafi sótt
daginn.
Fyrirkomulag dagsins hefur gefist einkar vel
þar sem byrjað er á fræðsludagskrá og endað með
uppistandi og léttri tónlist ásamt léttum veitingum.
Næsti dagur prents og miðlunar verður
föstudaginn 26. janúar 2018.

Sigurður Jóhannsson sölumaður hjá Nýherja fylgist með áhugasömum
einstaklingum að skoða flatskjá sem er láréttur eins og borð.
Fjölmenni var í hönnunarhluta og hér er Ragnhildur
Jóhanns að fræða hópinn um pappír.

Fulltrúar Reykjavík Letterpress voru þær Hildur
Sigurðardóttir og Birna Einarsdóttir.

Guðjón Sigurðsson fyrrverandi framkvæmdastjóri Hvítlistar og
Haukur Haraldsson grafískur hönnuður.
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Vinkonurnar Elísabet Ýr Sigurðardóttir formhönnuður í Odda
og Silja Rut Thorlacius ljósmyndari voru glaðar í bragði.

Sverrir Sveinsson og Jóhann Kristinsson höfðu um margt að
ræða.

Áhugasamir þátttakendur að hlusta á einn af fjöldamörgum fyrirlestrum dagsins.

Áhugasamir gestir hlýða á fyrirlestur.
Þuríður Sverrisdóttir frá Reykjavík
Roasters er hér lengst til hægri
ásamt starfsfólki sínu að hella upp
á kaffi.
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Einn af fjölmörgum vel sóttum fyrirlestrum dagsins.
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Fjórða iðnbyltingin
Ingi Rafn Ólafsson
Iðnbyltingar hafa ávallt leitt til meiri framleiðni
og aukins hagvaxtar. Oft hafa þær byggt á ódýru
vinnuafli sem er þó bara til staðar í takmarkaðan
tíma. Hins vegar hefur framleiðni minnkað frá
árinu 1970, þrátt fyrir miklar tækniframfarir sem
bendir til að við höfum ekki nýtt tæknina til fulls.
Í fjórðu iðnbyltingunni er þó talið að breyting
verði á. Framleiðsla sem verið hefur bundin við
ódýrari svæði mun flytjast í meiri nálægð við
neytendur. Þetta verður til þess að meiri þekking
á alls kyns undirliggjandi þáttum þarf að vera til
staðar víðar en áður, sem aftur leiðir til þess að
starfsfólk þarf að læra nýja hluti þar sem störf taka
örum breytingum.
Á haustmánuðum voru haldnir
morgunverðarfundir á vegum IÐUNNAR
fræðsluseturs og Samtaka iðnaðarins um
fjórðu iðnbyltinguna. Fundirnir voru fyrst og
fremst upplýsingafundir þar sem farið var yfir
nokkur viðfangsefni sem snerta beint fjórðu
iðnbyltinguna. Fyrirkomulag fundanna var á þann
hátt að fyrst var fyrirlesari sem hélt inngangserindi
í um það bil 30 mínútur. Því næst kom eins þar
sem einn
Fyrsti fundurinn var í lok september bar
einfaldlega heitið hvað er Fjórða iðnbyltingin?
Frummælandi var Ólafur Andri Ragnarsson
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aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík. Hann fór
yfir það í stuttu máli hvernig heimurinn væri að
breytast með tilkomu snjalltækja, sítengingar
við internetið og gríðarlegrar gagnasöfnunar.
Framangreind atriði bjóða upp á stórkostlega
möguleika í leik og starfi. Ólafur telur tækifærin
vera óendanleg og benti á að fjöldi nýrra starfa
yrði til þó einhver önnur myndu leggjast af.
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir þróunarstjóri frá
Marel ræddi því næst um notkun sýndarveruleika
í hönnun. Hún tók sem dæmi hönnun Marel
á flæðilínu fyrir frystihús í Tromsö í Noregi.
Með notkun á sýndarveruleika gátu hönnuðir
prufukeyrt flæðilínuna án samsetningar og
fundið hönnunargalla áður en línan var send um
langan veg. Að lokum var erindi frá Guðmundi
Guðnasyni forstöðumanni stafrænnar þróunar hjá
Icelandair. Hann fjallaði um þá vegferð að koma
með fleiri stafrænar lausnir við þjónustu.
Annar fundurinn var í október og var um
róbóta. Frummælandi var Kristinn Andersen
prófessor í rafmagns- og tölvuverkfræði við
Háskóla Íslands. Hann fór í gegnum þróun á
róbótum frá þunglamalegum iðnaðarróbótum yfir
í mjúkenta hjálparróbóta. Líklegt er að róbótar taki
yfir mikið af einsleitri vinnu. Næst á mælendaskrá
var Margrét Arnardóttir framvæmdastjóri

er hafin
tæknisviðs Ölgerðarinnar. Hún fór yfir vélvæðingu
fyrirtækisins og sýndi myndband af verksmiðju
í Mexikó sem er algjörlega vélvædd og engir
starfsmenn starfa við framleiðslu. Einungis
nokkrir umsjónarmenn með tækjunum. Að lokum
var Kristófer Már Maronson rekstrarstjóri AHA
með erindi um drónasendingar. Hjá AHA hefur
verið í í gangi um nokkurt skeið þróunarverkefni
með matarsendingar með drónum frá
Sundagörðum í Grafarvog. Verkefnið hefur gengið
vonum framar og hefur AHA fengið flugleyfi hjá
Samgöngustofu fyrir þessum flugleiðum.
Þriðji fundurinn var um gervigreind.
Frummælandi á þeim fundi var Yngvi Björnsson
prófessor í tölvunarfræði við Háskólann í
Reykjavík. Hann fór í gegnum sögu gervigreindar
og hvernig þróunin hefur verið undanfarna
áratugi. Hann fór einnig yfir hvað líklegt væri
í framtíðinni. Yngvi var ekki hræddur við
gervigreindina og hvort hún myndi taka yfir.
Að hans fyrirlestri loknum voru þeir Magnús
Oddsson og Atli Örn Sverrisson frá Össuri. Þeir
vinna í verkefni um gervigreind í útlimum hjá
Össuri. Þeir fóru yfir í sínum fyrirlestri hvernig
hægt er að nota tauganet á gervilimi. Þá er
fjöldanum öllum af gögnum safnað saman að þau
notuð til að kenna gervilim til dæmis gang. Einnig

var farið aðeins yfir hvernig hægt væri að nota
Internet hlutanna (Internet of things) við stýringu
á gervilimum.
Fjórði og lokafundur fyrir áramót var um gögn
og gagnasöfn. Frummælandi á þeim fund var Óli
Geir Pálsson sérfræðingur hjá Landsbankanum.
Hann fór yfir sögu gagnasöfnunar frá örófa
alda á mjög skemmtilegan hátt. Því næst tók
við Ragnheiður Magnúsdóttir sem stýrir
viðskiptaþróun hjá Marel. Hún fór yfir það
hvernig Marel nýtir sér gögn til að þjónusta
viðskiptavini betur og hvernig á nota gervigreind
og sýndarveruleika. Að lokum kom Heimir Fannar
Gunnlaugsson framkvæmdastjóri Microsoft á
Íslandi. Hann ræddi um breytingar á gagnavistun
í gegnum tíðina og nútið og framtíð sem er í
skýjunum.
Í lok allra fundanna voru fyrirspurnir þar sem
fyrirlesarar svöruðu fyrirspurnum. Sköpuðust
skemmtilegar umræður þar sem fram kom að
fjórða iðnbyltingin er hafin. IÐAN fræðslusetur
hefur sett markið hátt varðandi þekkingamiðlun
vegna fjórðu iðnbyltingarinnar. Á vormánuðum
halda morgunverðafundir áfram og svo verða
sérstök FJÓRÐU námskeið í boði sem tengja beint
við þetta efni. Hægt er nálgast ítarefni um þessa
fundaröð á www.idan.is/fjorda
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Ástin á tungumálinu
er út um allt
Texti og myndir: Jakob Viðar Guðmundsson

ragi Valdimar Skúlason er með BA-gráðu í íslensku og starfar
sem hugmynda- og textasmiður á auglýsingastofunni Brandenburg
og vinnur þar við að skrifa og semja texta. Prentarann langaði að
forvitnast um auglýsingar og auglýsingagerð og settist niður
með Braga, en auðvitað bar ýmislegt annað á góma, því, eins og flestir
vita er Bragi Valdimar einn af okkar fremstu laga- og textahöfundum.
Hann er meðlimur í Baggalút, hefur unnið í leikhúsi og áhugi hans
á íslensku er vel þekktur. Þetta og ýmislegt fleira ræddum við.

B
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Hvað er langt síðan að þú byrjaðir í
auglýsingabransanum?
Mér telst til að ég hafi verið dreginn inn í þetta
árið 2006, nauðugur viljugur. Þá byrjaði ég í
hlutastarfi hjá Fíton í Garðastrætinu og fljótlega
varð þetta fullt starf. Þarna var ég í einhver 5-6 ár
og kunni bara mjög vel við mig og þetta hefur nú
undið aðeins upp á sig. Fyrir sex árum stofnuðum
við Brandenburg.
Hvernig verður auglýsing til?
Það er afskaplega ólíkt allt saman. Það er allt
frá því að maður fær beiðni um að gera eitthvað
eins og skot og við verðum að gera svo vel að
koma með eitthvað, hvort sem það er eitthvað
stórkostlegt eða algjört drasl og hraðinn er
mjög mikill, en við reynum nú að hafa þetta
þannig að það er hugmyndaferli fyrst og reynt
að fá hugmynd, sem við getum unnið út frá. Mér
finnst það alla vega mest heillandi í þessu að, fá
skemmtilega hugmynd sem er svo útfærð í grafík
eða sjónvarp eða hvað sem er. Þetta er svo breiður
vettvangur í dag.
Mig langar að að spyrja þig, nú þegar unga
fólkið er hætt að horfa á sjónvarp, les ekki blöð eða
tímarit, en er bara á samfélagsmiðlum, snapchat og
instagram og tvitter, hvernig ætlið þið að ná til þessa
hóps?
Það eru náttúrulega alltaf einhver ný vopn í
vopnabúrinu hjá þessu auglýsingagengi og þótt
unga fólkið sé hætt að horfa á þessa línulögðu
línulegu dagskrá, þá hefur aldrei verið horft jafn
mikið á sjónvarp, gleypigláp og hvað þetta heitir
nú allt saman, og í dag. Það er gríðarlega mikið af
upplýsingum sem er verið að safna um fólk þannig
að það er ekki tiltökumál að finna markhópa
og þá er tiltölulega auðvelt að velja sér miðil.
Allir þessir miðlar, sem gefa sig út fyrir að vera
ókeypis eru bara að selja auglýsingar, hafa miklar
upplýsingar um hvernig er hægt að ná í ákveðna
hópa og svo er það bara kúnstin að gera það rétt,
án þess að það fari í taugarnar á fólki.
Nú er vitað um söfnun Facebook og Google á
óhemju magni af persónuupplýsingum, sem þeir
síðan selja auglýsendum. Nota auglýsingastofur sér
þessa þjónustu á einhvern hátt?

Já. Í einhverjum kostuðum póstum þá er þetta
valmöguleiki. Þú velur bara 20 til 30 ára eða á
hvaða aldri þinn markhópur er, karlkyns eða
kvenkyns, hvar þau búa. Þetta er notað alveg
grimmt.
Þannig að ég slæ bara inn, ef ég þarf að
finna fólk, sem hefur áhuga á þungarokki eða
bílaviðgerðum eða hverju sem er.
Já, já, það er bara slegið inn. Það er auðvitað
misjafnt hvað fólk gefur upp um sig, fólk er
misjafnlega vart um sig.
Hafa orðið miklar breytingar á þessum iðnaði
síðan þú byrjaðir. Þá á ég ekki við tæknibreytingar,
frekar aðferðafræði og slíkt?
Í grunninn hefur þetta verið mjög svipað,
þ.e.a.s. grunnvinnan, en útfærslurnar eru miklu
netmiðaðri. Þetta er ekki lengur eins og þetta var,
að, netið væri svona til hliðar, aukaafurð. Núna
er þetta oft þannig að netið er orðið kjarninn í
herferðinni og það er kannske stærsta breytingin.
En grunn hugmyndafræðin hefur nú haldið sér.

Ég hef alltaf haft áhuga á öllu
svona skringilegu í tungumálinu
Þú varst með frábæran sjónvarpsþátt, Orðbragð,
ásamt Brynju Þorgeirsdóttur og þið eigið marga
aðdáendur. Verður framhald á þessum þáttum eða
verður íslenskan dauð áður en hægt verður að gera
fleiri þætti?
Ekki í bili. Brynja er í doktorsnámi úti í
Cambridge og ég hef nú sagt að, á meðan hún er
ekki til að reka á eftir mér, þá gerist ekki neitt.
Hún dreif þetta allt saman áfram. Við ætluðum
bara að gera eina þáttaröð en svo kom önnur og
eftir árshlé kom sú þriðja. Kannski kemur eitthvað
meira seinna þegar búið er að safna aðeins í
rafhlöðurnar.
Áhugi þinn á íslensku, hvernig stendur á honum?
Það er góð spurning. Ég hafði alltaf mikinn
áhuga á að lesa, þótt bunkinn á náttborðinu hafi
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einhvers konar sérviska. Tungumálið okkar er
veisla. Svo endaði ég í íslenskunámi í Háskólanum
og hafði gríðarlega gaman af því. En það er
endalaust gaman að þessu, að skrifa og skapa á
íslensku.
Óttastu framtíð íslenskunar og hvað er til ráða?
Já, maður er alltaf að verða smeykari. Þetta er
tvennt, annars vegar er fólk að skrifa og tjá sig
ótrúlega mikið og ég held að það hafi aldrei verið
eins mikið. Fólk er endalaust að skrifa og tjá sig á
þessum samfélagsmiðlum öllum og svo kemur að
umheimurinn er að ljúkast um okkur og næsta stig
tæknibyltingarinnar er að það verður hægt að tala
við öll þessi skrapatól sem við eigum. Það verður
hægt að ræða málin við brauðristina sína en ekkert
af þessum tækjum talar íslensku. Máltæknin hefur
alveg orðið útundan. Það eru einhverjir aurar
settir í þetta og einhverjir að skarka í þessu, en
það vantar bara svo miklu, miklu meira. En hvað
er til ráða? Það er bara að dæla peningum í þessa
tæknihlið, t.d. þýðingar á sjónvarpsefni. Danir
eru búnir að þýða Stranger Things þegar þeir eru
frumsýndir á Netflix á meðan við erum voðalega
hugsunarlaus í þessu. Við þurfum að þýða og halda
áfram að gefa út bækur. Það vantar ekkert áhugann
hjá fólki að tala íslensku og nota íslensku. Ástin á
tungumálinu er út um allt.

Við þurfum að þýða og halda
áfram að gefa út bækur
Unga fólkið ekki alslæmt þegar kemur að íslensku.
Rappararnir rappa langflestir á íslensku.
Þeir eru kannski Íslands eina von. Það er
rosalega gaman að fylgjast með þeim og frábært að
þessi sena skuli hafa valið að nota íslensku. Það er í
raun stórkostlegt.
Sem leiðir okkur að því, þú hefur samið ógrynni
af lögum og textum. liggur þetta vel fyrir þér eða
kostar þetta mikla yfirlegu?
aðeins minnkað í seinni tíð, en ég hef alltaf haft
áhuga á öllu svona skringilegu í tungumálinu.
Ég held að þetta hafi byrjað í menntaskóla sem
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Það er nú bara eins og annað, misjafnt. Sumt
bara rennur út og annað þarfnast yfirlegu. Svo
er þetta bara misjafnt eftir því hvort maður er að

semja fyrir sjálfan sig eða aðra eða maður er að
þýða. Þetta er alla vega
Þú hefur líka unnið í leikhúsi. Ég man eftir Jeppa
á fjalli, þar sem þú gerðir tónlistina með Megasi.
Hvernig var að vinna með honum?
Það var mjög skemmtilegt. Ég held að hann hafi
samið 40 lög á meðan ég náði þremur og það var
nú ekki leiðinlegt, þótt þetta leikrit hafi verið barn
síns tíma að mörgu leyti.
Var það ekkert mál þegar tveir svona jöfrar mætast?
Nei, nei. Við unnum þetta mikið til í sitt hvoru
horninu. Ég var nú reyndar aðallega að þýða leikritið
og skaut inn lögum. Þetta var meira þannig að Megas
var með tónlistina og ég sá um þýðinguna.
Ertu að skrifa eitthvað annað en texta? Er jafnvel
skáldsaga í smíðum?
Nei reyndar ekki. Ég hef oft verið spurður um
þetta. Það hefur bara aldrei komist á dagskrá. Ég
segi nú alltaf, þetta verður bara að bíða aðeins. Ég
hef hnoðað saman ýmsum bókum, en aldrei kemur
skáldsagan. Maður verður að eiga eitthvað eftir.
Nú ert þú maður ekki einhamur, það fréttist af þér
hjólandi Jakobsveginn. Segðu okkur aðeins frá því.

Já þetta er nýjasta dellan. Við erum
fjórir vinnufélagarnir og reyndar fleiri sem
höfum verið að hjóla. Komnir í Spandexið
og racerana. Við höfum farið tvær ferðir
og fórum Jakobsveginn í fyrra og það var
ótrúlega skemmtilegt. Við tókum einhverja
600 kílómetra af honum, en það er hægt að
taka einhverja 2000 kílómetra ef maður er í
stuði. Við byrjuðum í Bourgos á Spáni. Það
er hægt að fara Jakobsveginn á allavega fimm
vegu frá Frakklandi. Þú getur byrjað í París og
á ýmsum stöðum og þá ferðu yfir fjöllin, en
algengast er að taka Spánarspottann og hann er
einhverjir 800 kílómetrar. Það er allur gangur á
því hvernig fólk fer þessa leið, flestir ganga en
við höfðum bara viku í þetta, á meðan sumir
taka sér mánuð í þetta eða tvo eða jafnvel ár.
Svo vorum við að hjóla í sumar. Þeir fóru í Wow
hjólreiðakeppnina, sem ég náði nú reyndar að
skrópa í. En svo fórum við til Króatíu núna í
september og það var sérstaklega skemmtilegt
og inn í Bosníu og Hersegóvínu. Það var alveg
ótrúlegt að fara þar um fjöllin. Það er verið að
byrja að byggja þetta upp, því þetta er allt í rúst
eftir stríðið. Það er alveg ótrúlega fallegt þarna,
mikil náttúrufegurð. Þetta er nýjasta dellan og
það verður örugglega framhald á henni.
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Tilraunaverkefni í heyrnarvernd
GRAFÍA stéttarfélag, Prentmet og Scandinavian
Hearing hafa sett af stað tilraunaverkefni í
heyrnarvernd. Í verkefninu felst að fræða starfsmenn
Prentmets um heyrn og heyrnartengd málefni.
Jafnframt býðst starfsmönnum fyrirtækisins að
mæla heyrn sína og einnig verður hávaði á vinnustað
mældur og aðstæður skoðaðar með það að markmiði

Starfsfólk Prentmets á fræðslufundi um heyrnavernd.

að bæta úr aðstæðum ef á þarf að halda. Verkefnið
hófst með fræðslufyrirlestrum fyrir alla starfsmenn
fimmtudagana 25. október og 9. nóvember sl. í
fyrirtækinu.
Starfsmenn Scandinavian Hearing framkvæmir
allar mælingar, halda utan um gögn einstaklinga
og veita ráðgjöf þar sem það á við varðandi
forvarnir í heyrnarvernd og einnig kynna úrræði
sem bjóðast ef einhver þarf á að lausnum að halda
til að bæta heyrn. Sjúkrasjóður GRAFÍU stendur
straum af kostnaði við verkefnið.
Heyrnarmælingum er að mestu lokið og er
almenn ánægja með verkefnið meðal starfsfólks og
eigenda Prentmets.
GRAFÍA þakkar Prentmeti fyrir að hefja þetta
verkefni með okkur og væntir góðs af samstarfinu
við fyrirtækið og Scandinavium Hearing.
Fyrirhugað er að halda opinn fræðslufund hjá
GRAFÍU um þetta efni og meta í framhaldinu á
verkefninu hvort fleiri verkefni af þessum toga verði
unnin í samstarfi við önnur fyrirtæki í prentiðnaði.

Hvernig má nýta
hæðarprentið?
Þegar maður hefur verið lengi í einhverju, eins og t.d.
prentverki, hvarflar stundum að manni hvernig þetta
byrjaði allt saman. Gutenberg og allur sá pakki. En
Gutenberg þróaði aðferð til að steypa lausaletur til
bókaprentunar um 1440, eins og allir vita.
Frægust bóka Gutenbergs er Gutenbergsbiblían,
en hún er 1282 blaðsíður, tvídálka og 42 línur í
dálki. Til gamans má geta þess að talið er að, það
hafi tekið einn mann um 10 ár að setja bókina og
síðan hafi þeir verið um ár að prenta 150 eintök
með einni prentpressu.
Hæðarprentvélar nútímans, þmt digul
prentvélar, byggjast í öllum meginatriðum á sömu
tæknilögmálum og fyrstu prentvélarnar. Það var
því kærkominn fengur fyrir prentara þegar IÐAN
auglýsti námskeið til að auka getu og þekkingu við
frágang á prentverki. Kennt var á digul prentvél í
prentstofu Tækniskólans og farið yfir helstu þætti
stönsunar, fellingar, rifgötunar og tölusetningar.
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Frá vinstri: Arnar Bergur Guðjónsson, Lilja Rut Benediktsdóttir,
Sófus Guðjónsson kennari, Jakob Viðar Guðmundsson, Finnbogi
Pétursson og Reynir Hreinsson.

Færa má til bókar að námskeiðið fylltist strax og
það var biðlisti til að komast að.
Sófus Guðjónsson var kennari á námskeiðinu
og er skemmst frá því að segja að þetta var einkar
fróðlegt og skemmtilegt námskeið og við, sem
vorum svo heppin að komast að, fórum þess á leit
við Sófus að hann skipulegði framhaldsnámskeið
og tók hann vel í það. Og nú er bara að hvetja
fróðleiksþyrsta að vera í startholunum, þegar
næsta námskeið verður auglýst.

Komdu
auga
möguleikana
Komduauga
augaááámöguleikana
möguleikana
Komdu
Viltu auka hæfni þína í starfinu sem þú ert í dag?
Ertu að velta fyrir þér möguleikum á nýju starfi?
Langar þig í eitthvað tómstundarnám?
Starfsfólk í prent- og miðlunargreinum á ýmsa
möguleika á styrkjum til aukinnar menntunar.
Hafðu samband og við leysum málið.
Menntun er skemmtun.
www.grafia.is
www.idan.is/pts

Tækninýjungar

Námskeið

Myndvinnsla

Umbrot

Handverk

Sköpun

Euroskills
2018
í Búdapest
Haraldur Örn Arnarson mun keppa á Euroskills 2018.

Hvað er Euroskills?

Euroskills er Evrópukeppni í iðngreinum. Á
þessi mót senda þjóðir þeirra fremsta unga fólk í
iðngreinum. Aldurstakmarkið er 25 ára. Haustið
2016 keppti Axel Fannar Friðriksson í grafískri
miðlun á Euroskills í Gautaborg í Svíþjóð og var
landi og þjóð til sóma, sem og meðkeppendur
hans í hinum ýmsu keppnisgreinum.
Euroskills fer næst fram í Búdapest í
Ungverjalandi dagana 26. til 28. september 2018.

Keppandi í grafískri miðlun fyrir Íslands hönd
verður Haraldur Örn Arnarson prentsmiður í
prentsmiðjunni Odda og þjálfun hans annast þær
Helga Tómasdóttir og Svanhvít Stella Ólafsdóttir,
kennarar í Tækniskólanum.
Prent og miðlunarsvið IÐUNNAR sér um
kostun, undirbúning og framkvæmd þátttöku
okkar í þessari Evrópukeppni.
Nánar má lesa sér til um Euroskills á www.
euroskills2018.com/

Komdu auga á möguleikana
Manstu eftir umslaginu sem þú fékkst, þar sem
þú horfðir með filmuspjaldi á margbreytilega
mynd? Kontór Reykjavík vann þetta verkefni
fyrir IÐUNA fræðslusetur.
Markmiðið var að hanna og prenta grip
sem væri bæði skemmtilegur og eigulegur
og honum var viljandi dreift á vinnustöðum
þannig að hann færi ekki óvart í ruslið úr
blaðagrindinni. Heiti verkefnisins er Komdu
auga á möguleikana og það er ákveðin tvíræðni
í því heiti.
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Fjölbreyttir möguleikar eru til að gera
spennandi prentgripi og margvíslegt
námsframboð hjá IÐUNNI og í öðru námi sem
í boði er.
Verkefnið var unnið í nánu samstarfi við
prentsmiðjuna Odda, samsetning var hjá Birni
Heimi og Díönu á Múlalundi, og pappírinn var
keyptur hjá Gunnari Eggertssyni. Eventafilms
festu ferlið á myndband og hægt er að nálgast það
á vef prent og miðlunarsviðs www.idan.is/pts

Í heimsókn hjá Vörumerkingu, Guðjón Steingrímsson, Haukur Sigfússon og Karel van Pinxten.

Flexó áskoranir
Dagana 9. og 10. október síðastliðinn var
námskeiðið Flexó áskoranir haldið hjá IÐUNNI
fræðslusetri. Kennari var Karol van Pinxten
sem er prentsérfræðingur hjá GOC prent- og
miðlunarsetrinu í Hollandi. Þetta er í fyrsta sinn
sem sérfræðingur kemur á vegum IÐUNNAR til
að kenna um Flexó fræðin.

Karel var við kennslu í Vatnagörðum 20 9. og 10.
október og þann 11. okótber fór hann í heimsókn
til plastdeildar Odda og til Vörumerkingar.
Þátttakendur voru mjög ánægðir með námskeiðið
og það að fá Karel í heimsókn í fyrirtækin. Hafnar
eru viðræður um endurkomu hans til að halda
framhaldsnámskeið.

Í heimsókn hjá plastdeild Odda. Júlíus Ásbjörnsson, Kristján
Kristjánsson og Karel van Pinxten.

Heimir Örn Gunnarsson, Karel van Pinxten og Marcin
Stepnicki.
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Kjarakönnun
Ágætu félagar
GRAFÍA stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum og Samtök iðnaðarins létu gera kjarakönnun
á meðal starfsfólks í prentiðnaði, í október 2017. Síðast var könnun gerð í febrúar 2016 og
eru kannanirnar og eldri kannanir bornar saman þar sem það er mögulegt. Því miður er ekki
mögulegt að birta niðurstöðu um launamun kynjanna líkt og áður vegna lakari þátttöku en áður.
Könnunin er gerð skv. kjarasamningi GRAFÍU og Samtaka atvinnulífsins. Það var símakönnun
unnin af Gallup og gafst félagsmönnum einnig tækifæri á að svara á netinu.
Þátttaka var 51% en var 54% í síðustu könnun.
Niðurstöður könnunarinnar eru birtar á vef GRAFÍU þar sem ítarlegri upplýsingar og
greiningar á svörum er að finna.
GRAFÍA og SI vilja þakka öllum fyrir þátttökuna og Gallup fyrir samstarfið.
F.h. GRAFÍU stéttarfélags

F.h. Samtaka iðnaðarins

Launatöflur
Í eftirfarandi töflum eru gefin upp meðallaun starfsmanna eftir bakgrunnsþáttum, þ.e. starfsheiti og
kyni. Meðaltal er ekki birt nema það samanstandi af sjö eða fleiri svarendum.
Auk meðaltals eru einnig birt miðgildi, 10% mörk, 25% mörk, 75% mörk og 90% mörk
í töflunum. Þær tölur gefa til kynna launadreifingu í viðkomandi hópi. Miðgildi skiptir
svarendahópnum í tvennt, helmingur svarenda er með lægri laun en miðgildið segir til um og
helmingur þeirra með hærri laun. Talan í dálknum 25% mörk gefur til kynna að fjórðungur
svarenda er með lægri laun en þau laun sem birtast í dálknum og er þá 75% svarenda með hærri
laun. Talan í dálknum 75% mörk gefur hins vegar til kynna að fjórðungur svarenda er með hærri
laun en tilgreind eru í dálknum á meðan 75% svarenda eru með lægri laun. Talan í dálknum 10%
mörk gefur til kynna að 10% svarenda er með lægri laun en þau laun sem birtast í dálknum og er
þá 90% svarenda með hærri laun. Talan í dálknum 90% mörk gefur hins vegar til kynna að 10%
svarenda er með hærri laun en tilgreind eru í dálknum á meðan 90% svarenda eru með lægri laun.
Á grundvelli þessara talna, meðaltals, miðgildis, 25% marka og 75% marka má meta launadreifingu með eftirfarandi hætti. Því breiðara sem bilið er á milli 25% marka, miðgildis og 75%
marka, því meiri dreifing er á launum viðkomandi hóps. Því breiðara sem bilið er má segja að
erfiðara sé að gera sér grein fyrir hvaða laun eru algengust í viðkomandi hópi. Aftur á móti eru
launin einsleitari í hópnum eftir því sem bilið milli þessara talna er þrengra og er þá auðveldara
að gera sér grein fyrir á hvaða bili algengast er að laun eru í viðkomandi hópi. Að auki er hægt að
athuga mismun á meðaltali og miðgildi. Ef meðaltal er hærra en miðgildi eru að öllum líkindum
nokkrir svarendur í hópnum sem eru með töluvert hærri laun en meginþorri hópsins og hífa
þannig meðaltalið upp. Ef meðaltalið er lægra en miðgildið eru að öllum líkindum nokkrir
svarendur sem eru með töluvert lægri laun en meginþorri hópsins og draga þannig meðaltalið
niður. Ef miðgildi og meðaltal eru á svipuðum slóðum má segja að ákveðið jafnvægi ríki í
launadreifingu hópsins.
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Launatafla 4. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá ekki greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)
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Launatafla 5. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)
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Launatafla 7. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)
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Launatafla 10. Meðalyfirvinnutaxti svarenda í 70-100% starfshlutfalli eftir starfsstétt og kyni
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Aðrarniðurstöður
niðurstöður
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Þróun
Hlutfallsleg hækkun
9,4%

Heildarlaun
(starfsfólk í 70-100%
starfshlutfalli*)

* laun þeirra sem voru í 70-99%
starfshlutfalli eru uppreiknuð miðað við
100% starfshlutfall
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Okt. '17
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Grunnlaun
(starfsfólk í 70-100%
starfshlutfalli*)
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* laun þeirra sem voru í 70-99%
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100% starfshlutfall
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Þróun

Ertu í fullu starfi, hlutastarfi
eða ert þú ekki í föstu
starfshlutfalli (færð greitt
samkvæmt tímakaupi)?

92,0%

92,5%

92,2%

82,5%

89,1%

92,0%

92,3%

91,4%

92,2%

Fullu starfi (100%)
Hlutastarfi
Ekki í föstu starfshlutfalli, fæ greitt tímakaup
16,5%
6,9%
6,1%
6,7%
7,1%
5,9%
9,7%
5,8%
4,7%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,0%
0,9%
1,7%
3,2%
1,3%
Mars - apr. Mars - maí Mars - maí Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars. '16 Okt. '17
'05
'06
'07

Lengd vinnuviku að jafnaði
(starfsfólk í 100%
starfshlutfalli)

44,7

44,8

43,7

43,6

43,6

44,8

43,8

42,0

42,6

Mars
'13

Okt.
'14

Mars '16

Okt. '17

Meðaltal

Mars - apr. Mars - maí Mars - maí
'05
'06
'07

Hversu margar
yfirvinnustundir fékkst þú
greitt fyrir september?
(starfsfólk í 100%
starfshlutfalli)

20,2

23,8

Mars
'12

21,7
15,4

11,4

16,7

13,5

14,0

Okt.
'14

Mars '16

16,9

Meðaltal
Mars - apr. Mars - maí Mars - maí
'05
'06
'07

Hefur þú borið saman laun
þín við útgefinn kauptaxta
Grafíu á sl. 12 mánuðum?

Mars
'10

Okt. '17

Mars '16

Mars
'10

Mars
'12

Mars
'13

36,9%

63,1%

38,8%

Já

Okt. '17

61,2%

Nei
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Þróun

Kjarasamningsbundin
réttindi sem félagsmenn
nýttu sér sl. 12. mánuði

Starfsmannaviðtal (launa- og
frammistöðusamtal)
Réttur til endurmenntunar í
vinnutíma
Frí í stað yfirvinnugreiðslu

22,7%
16,1%
22,4%
13,8%
18,8%
16,0%
10,9%
11,5%
12,8%
16,6%
15,8%

34,7%

32,7%
32,2%
25,5%
24,6%

Nýtti mér ekkert af
ofangreindu

Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) með
launakjör þín?

50,8%
51,7%
57,7%
59,6%

Réttur til vetrarorlofs

Okt. '17
Mars '16
Okt. '14

Mars '13

3,1

2,7

13,7%

3,0

6,2%

6,0%

21,5%

24,3%

33,3%

34,3%

32,1%

30,3%

6,9%

5,0%

33,2%

27,7%
21,6%
3,7%
Okt. '14

Hversu mikið eða lítið telur þú
starfsöryggi þitt vera í dag?

Mars '16

Okt. '17

Mjög sátt(ur)

Frekar sátt(ur)

Hvorki né

Frekar ósátt(ur)

Mjög ósátt(ur)

Meðaltal (1-5)

3,5

3,5

3,5

5,6%

4,7%
7,8%

4,0%
5,7%

37,5%

29,1%

36,9%

45,3%

41,9%

13,1%

11,4%

45,6%

8,8%
Okt. '14

Mars '16

Okt. '17

Mjög mikið

Frekar mikið

Hvorki mikið né lítið

Frekar lítið

Mjög lítið

Meðaltal (1-5)
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'05

'06

'07

5 ár eða minni

6-10 ár

11-15 ár

16 ár eða meira

Kjarakönnun Grafíu og SI

Þróun

Ert þú sammála eða ósammála
Finnst
þér álag þitt
í vinnunniÉghafa
eftirfarandi
fullyrðingu:
er
aukist,
haldist
óbreytt
eða
stolt(ur)
í starfi
mínu?
minnkað á síðast liðnum 12
mánuðum?

2,4

2,5

2,4

Okt. '17

28,0%

45,1%

22,5%

10,1%

15,2%

14,3%

33,7%

39,8%
45,9%

Mars '16

29,4%

45,5%

35,1%
18,4%

5,0%
Hvorki
né
Mars '16

Frekar sammála

Frekar ósammála

Minnkað nokkuð

Haldist óbreytt

Aukist nokkuð

Aukist til muna

Meðaltal (1-5)

34,6%
28,3%

Námskeið prent- og
miðlunarsviðs

26,5%
21,6%
23,9%

8,9%

Fyrirtækjanámskeið sem
var styrkt af IÐUNNI

11,7%
1,9%

Náms- og starfsráðgjöf

Aðra þjónustu

13

35,7%

Almennt námskeið

2,3%
3,3%
0,6%

Nei, hef ekki nýtt mér
þjónustu IÐUNNAR á sl. 5
árum

Varst þú ánægð(ur) eða
óánægð(ur) með þá þjónustu sem
þú fékkst hjá IÐUNNI?

6,1%
Mjög ósammála
Okt. '17

Minnkað til muna

Dagur íslensks
prentiðnaðar

Hefur þú nýtt þér eitthvað af
eftirfarandi hjá IÐUNNI
fræðslusetri á sl. 5 árum?

4,7%

47,3%

39,8%

4,6%sammála
Mjög
Okt. '14

3,4%

Okt. '17

42,0%
39,5%

35,1%

46,8%

Okt. '17
Mars '16

16,2%

Þeir sem hafa nýtt sér eitthvað hjá Iðunni
fræðslusetri á síðustu 5 árum

Mars '16

Mjög ánægð(ur)

39,3%

Frekar ánægð(ur)

46,0%

Hvorki né

Frekar óánægð(ur)

11,3%

Mjög óánægð(ur)

12
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EINN ÖFLUGASTI LÍFEYRISSJÓÐUR LANDSINS
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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