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Georg Páll Skúlason 

yrir liggur að kjarasamningar á almennum 
vinnumarkaði renna sitt skeið 31.12. 2018. 
Viðræður við Samtök atvinnulífsins eru 
hafnar þegar þetta er ritað, en miðar frekar 

hægt. GRAFÍA hefur ákveðið að vinna náið með 
öðrum iðnaðarmannafélögum að samningagerðinni 
og liggur fyrir samningur milli eftirtalinna félaga 
vegna þessa: GRAFÍA, Samiðn, MATVÍS, VM Félag 
vélstjóra og málmtæknimanna, Rafiðnaðarsamband 
Íslands og Félag hársnyrtisveina.

Félögin unnu að sinni kröfugerð, m.a. með 
skoðanakönnunum líkt og GRAFÍA gerði í tenglsum 
við kjarakönnun félagsins sem unnin var í október 
2018. Þegar fyrir lágu kröfugerðir félaganna var 
unnin ein sameiginleg kröfugerð fyrir öll félögin 
og samböndin, en kröfugerðirnar voru mjög 
sambærilegar milli félaga. Hér á eftir fara helstu atriði 
í kröfugerð sem annarsvegar snýr að Samtökum 
atvinnulífsins og hinsvegar að stjórnvöldum:

Markmið
Markmið iðnaðarmannafélaganna við gerð nýrra 
kjarasamninga er að festa í sessi þann árangur 
sem náðst hefur á síðustu árum og tryggja 
áframhaldandi kaupmáttaraukningu. 

Endurskipuleggja þarf kauptaxtakerfið svo það 
endurspegli markaðslaun á hverjum tíma. 

Iðnaðarmannafélögin gera þá kröfu að samið verði 
um styttingu vinnuvikunnar án launaskerðingar. 

Félögin leggja áherslu á að félagslegum 
undirboðum verði útrýmt og tryggt verði að 
erlendir starfsmenn njóti sömu réttinda og kjara 
og íslenskir starfsmenn. 

Gera þarf breytingar á skattkerfinu til að tryggja 
aukinn jöfnuð, aðgerða er þörf í húsnæðismálum 
svo allir búi við húsnæðisöryggi og draga þarf 
verulega úr tekjutengingum í tryggingakerfinu.

Launabreytingar
Laun iðnaðarmanna verði leiðrétt, enda hefur 
starfsfólk í iðngreinum dregist aftur úr í kjörum 

á undanförnum árum í samanburði við aðrar 
stéttir. Launabreytingar á samningstímanum verði 
hlutfallslegar og stuðli að auknum kaupmætti. 
Launahækkanir nái til allra. Verði samningur 
gerður til lengri tíma er mikilvægt að samið verði 
um áfangahækkanir á samningstímanum.

Kauptaxtar
Samið verði um nýtt kauptaxtakerfi sem 
endurspegli greidd laun á markaði á hverjum 
tíma; taki tillit til starfstíma í starfsgrein, 
ábyrgðar í starfi, menntunar og starfsþróunar. 
Mikilvægt er að nýtt kauptaxtakerfi taki mið af 
þeim breytingum sem hafa orðið á íslenskum 
vinnumarkaði með tilkomu erlends vinnuafls. 

Auk þess að færa kauptaxta að greiddu kaupi, 
þannig að þeir gefi raunhæfa mynd af því kaupi 
sem greitt er á markaði, þarf að tengja taxtana 
við skilgreinda menntun svo þeir nái til þeirra 
starfsheita sem fjallað er um í kjarasamningum. 

Þegar einstaklingur hefur staðist sveinspróf eða 
lokið meistaraskóla þarf launahækkun að fylgja 
í kjölfarið. Fjölga þarf starfsaldurshækkunum 
kauptaxtakerfisins, þannig að laun hækki eftir 
starfsaldri viðkomandi.

Vinnutími
Sökum mikillar vinnu og langs vinnutíma 
iðnaðarmanna setja iðnaðarmannafélögin þá kröfu 

Kjaraviðræður iðnfélaganna

F
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- Finna þarf lausnir fyrir fólk sem er yfir 
tekjuviðmiðum félagslega kerfisins en ræður ekki 
við að eignast húsnæði á almennum markaði.

- Húsnæðisliður í vísitölu neysluverðs verði tekinn 
út úr vísitölunni í áföngum.

- Íbúðarkaupendur eigi kost á hagstæðum lánum 
með vaxtakjörum sem verði hliðstæð þeim sem 
tíðkast í nágrannalöndunum.

- Heimilt verði að nota iðgjald til lífeyrissjóðs sem 
er umfram 12% (3,5%) til fyrstu íbúðarkaupa í allt 
að 60 -70 virka mánuði auk séreignarsparnaðar.

Velferð fyrir alla
Gerðar verði breytingar á skattkerfinu með það að 
markmiði að auka jöfnuð. Það verði gert með því 
að tengja persónuafslátt við launavísitölu og fjölga 
skattþrepum.  

Öllum verði tryggður aðgangur að heilbrigðis- 
kerfinu án tillits til efnahags. Þetta verði m.a. gert með 
því að dregið verði úr kostnaðarþátttöku sjúklinga, 
unnið verði markvisst að því að eyða biðlistum og að 
aðstaða þeirra sem búa á landsbyggðinni til að sækja 
þjónustu í heilbrigðiskerfinu verði bætt.

Tekjutengingar vegna elli- og örorkulífeyris 
verði afnumdar í áföngum og stefnt verði að 
því að þær verði 30% í lok samningstímans. 
Tekjutengingar vegna elli- og örorkubóta verði 
miðaðar við 12% iðgjald án tillits til þess hvort það 
renni til samtryggingar eða séreignar. Hækka þarf 
viðmiðunartekjur vegna barnabóta. 

Félagslegum undirboðum útrýmt 
Efla þarf eftirlit með félagslegum undirboðum 
á vinnustöðum. Koma þarf á fót skjótvirkum 
úrskurðaraðila til að úrskurða í ágreiningsmálum 
um starfskjör og sameina þarf núverandi 
vinnumarkaðsstofnanir í eina öfluga stofnun. Gert 
verð i átak í að útrýma kennitöluflakki. Keðjuábyrgð 
verði almenn og taki til alls vinnumarkaðarins.

Verk- og tæknimenntun í forgang
Verk- og tæknimenntun verði sett í forgang og 
fjármagn tryggt til nauðsynlegrar uppbyggingar.

Gerðar verði nauðsynlegar breytingar ákvæðum 
iðnaðarlaganna til að hægt sé beita þeim gegn 
brotum fyrirtækja á löggjöfinni.

28. desember 2018 
Georg Páll Skúlason

á oddinn, að vinnutími félagsmanna verði styttur. 
Með betra skipulagi telja félögin að mögulegt sé að 
stytta heildarvinnutíma án skerðingar á afköstum. 
Stytting vinnuvikunnar verði þannig án skerðingar 
launa.

Þar sem starfsmenn ganga skipulagðar vaktir skal 
80% vaktavinna vera skilgreind sem full vinna.

Atvinnuöryggi og tækniþróun
Tryggja þarf þeim sem missa vinnuna vegna nýrrar 
tækni rétt til endurmenntunar og starfsþróunar.      

Starfsaldurstengd réttindi
Orlofs-, veikindaréttur og uppsagnarfrestur verði 
tengd starfsaldri í grein frekar en lengd starfstíma 
hjá sama fyrirtæki. Kennitöluflakk getur gert 
réttindi sem tengjast vinnu hjá sama fyrirtæki 
óvirk og valdið því að réttindasöfnun sem er háð 
samfelldu starfi hjá sama fyrirtæki glatist.

Tryggt verði að greiðsluskylda atvinnurekenda á 
lífeyrisiðgjaldi haldist eftir 70 ára aldur.

Samningstími
Nýr kjarasamningur gildi frá lokum þess sem 
rennur út þann 31. desember 2018.

Kröfur á stjórnvöld
Húsnæðismál
Iðnaðarmannafélögin leggja áherslu á að stjórn- 
völd grípi til eftirfarandi aðgerða í húsnæðis- 
málum, svo allir geti notið húsnæðisöryggis: 
- Innleidd verði ný húsnæðisstefna með það að 

markmiði að tryggja öllum öruggt húsnæði til 
langs tíma. 

- Farið verði í sérstakt átak í uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis til að vinna upp þann skort sem 
er á nýju íbúðarhúsnæði. 

- Horft verði til fjölbreytni og lausnir verði 
aðlagaðar að ólíkum þörfum almennings og 
byggðarlaga.

- Lögfestar verði skyldur sveitarfélaga til að hafa 
nægjanlegt framboð af félagslegu húsnæði 
og hagstæðum lóðum fyrir óhagnaðardrifin 
húsnæðisfélög. Lausnir og leiðir þurfa að taka 
mið af því að aðstæður eru misjafnar eftir 
landsvæðum.

- Tryggja þarf betur rétt leigjenda, ekki síst hvað 
varðar hækkanir á leiguverði.
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Kristján Gunnarsson, prentari, f. 1. september 
1932. Varð félagi 3. febrúar 1953. Hóf nám í 
Steindórsprenti 1. september 1948, tók sveins- 
próf í setningu 23. nóvember 1953. Námskeið í 
filmuskeytingu hjá The Monotype School í 
Lundúnum í janúar 1967. Vann í Steindórsprenti 
til vors 1954. Var næstu þrjú ár í siglingum á 
erlendum skipum. Kom heim haustið 1957, 

vann við handsetningu í Prentsmiðju Morgunblaðsins 1957 til 
janúar 1959, þá í Eddu til október 1960, í Prentsmiðjunni Hilmi 
frá október 1960 til 1966, fyrst við handsetningu en síðast við 
vélsetningu. Var þrjá mánuði í Félagsprentsmiðjunni. Vann við 
filmuskeytingu í Lithoprenti, en við plötutöku og skeytingu í 
Blaðaprenti frá apríl 1972 til 1989, í Prenthúsinu til 1994, í 
Borgarprenti til 1997, og í Prentsmiðunni Viðey til apríl 2002, er 
hann lét af störfum vegna aldurs.
Kristján lést 19. maí 2018. 

Helga Guðmundsdóttir, grafískur hönnuður f. 
2. febrúar 1964. Varð félagi 12. september 1994. 
Nám í Listaháskóla Íslands. Starfaði í mörg ár á 
Morgunblaðinu, fyrst á auglýsingadeild 
blaðsins og síðan sem grafískur hönnuður. 
Starfaði við eigið fyrirtæki í 12 ár við grafíska 
hönnun og starfaði síðast hjá Kattavinafélaginu.
Helga lést 13. maí 2018.

Helgi Ólafur Björnsson prentari, f. 10. 
nóvember 1935. Varð félagi 10. október 1958. 
Hóf nám 10. október 1954 í Lithoprenti og lauk 
því 9. október 1958. Sveinspróf 10. nóvember 
1958. Nám í Iðnskólanum í Reykjavík 1956 – 
1957. Vann í Lithoprenti til 1967 og í Umbúða- 
miðstöðinni frá 1967 til starfsloka. Helgi var 
gjaldkeri Offsetprentarafélagsins 1958 og 1959. 

Fékk silfurverðlaun fyrir langstökk 1957 í landskeppni milli 
Dana og Íslendinga.
Helgi Ólafur lést 2. apríl 2018.

Guðleifur Magnússon bókbindari, f. 1. 
desember 1950. Varð félagi 1. júní 1971. Hóf 
nám í bókbandi 1. júní 1967 í Hólum og lauk 
námi þar. Meistari Einar Helgason. Brott- 
fararpróf frá Iðnskólanum í Reykjavík 10. júní 
1971. Sveinsbréf 16. júní 1971. Vann í Hólum 
1967 – 1973, í Eddu 1973 – 1977, en keypti 
síðan og rak bókbandsstofuna Arnarfell 1977 

ásamt Helga Sigurgeirssyni bókbindara. Vann áfram í Prenstofu 
G. Ben. eftir að Arnarfell sameinaðist henni og síðan G. Ben-
Eddu prentstofu, Grafík, Gutenberg 2002-2004 og Litlaprenti 
2005 – 2006.
Guðleifur lést 19. mars 2018.

Látnir félagar
Eggert Sigurðsson, bókbindari, f. 5. febrúar 
1940. Varð félagi 27. febrúar 1964. Hóf nám í 
bókbandi í Bókfelli hf. 27. febrúar 1960 og lauk 
námi þar, sveinsbréf 29. júní 1964. Lauk námi í 
Iðnskólanum í Reykjavík 1963. Vann hjá Bókfelli 
hf. til 1. júní 1988 og síðar Félagsbókbandinu 
Bókfelli til 1. maí 1992. Í Flatey frá 1. maí 1992 
til maí 2002, Ísafoldarprentsmiðju frá júní 2002 

til september 2003 og Bókadrekanum frá september 2003 til 
febrúar 2007, er hann lét af störfum vegna aldurs. Eggert var ritari 
Bókbindarafélags Íslands 1966 – 1968, í varastjórn 1974 – 1975, 
ritari 1975 og gjaldkeri 1976 – 1980, iðulega í uppstillingarnefnd 
við stjórnarkjör og trúnaðarmaður í Bókfelli um árabil.
Eggert lést 6. október 2018.

Svava Sveinbjörnsdóttir, f. 26. janúar 1931. 
Varð félagi 17. janúar 1968. Við aðstoðarstörf í 
Félagsbókbandinu frá 1968 og síðar í Prent- 
smiðjunni Grafík til 2000, er hún lét af störfum 
vegna aldurs.
Svava lést 23. ágúst 2018.

Ingvar Ágústsson, aðstoðarmaður í prentun og 
kjötiðnaðarmaður, f. 8. febrúar 1939, varð félagi 
9. september 1991. Starfaði í Prentsmiðju 
Morgunblaðsins 1991-2006 er hann lét af 
störfum vegna aldur. 
Ingvar lést 19. desember 2018. 

Ásthildur Salbergsdóttir. bókbindari, f. 25. 
ágúst 1939. Varð félagi 1. september 1958. Nám 
við Iðnskólann í Reykjavík og tók sveinspróf 
1985. Við aðstoðarstörf í Sveinabókbandinu 
1958 – 1967 og 1974 – 1985, bókbindari í 
prentsmiðjunni Odda frá 1985 til ársloka 2005, 
er hún lét af störfum vegna aldurs.
Ásthildur lést 2. september 2018.

Kurt Vilhjálmur Eichmann, f. 23. desember 
1948. Varð félagi í desember 2006. Við 
aðstoðarstörf í Prentmet frá desember 2006 – 
september 2011.
Kurt lést 11. ágúst 2018.

Magnús Guðjónsson prentari, f. 9. júlí 1935. 
Varð félagi 13. mars 1995. Hóf nám í prentun í 
Prentsmiðjunni Eddu 5. október 1951, tók 
sveinspróf 4. nóvember 1955. Vann í Prent- 
smiðjunni Eddu í eitt ár, síðan í Prentsmiðju 
Hafnarfjarðar 1953 – 1963, síðasta árið sem 
verkstjóri í vélasal. Stofnaði Fjarðarprent ásamt 
Eysteini Ó. Einarssyni bókbindara 12. mars 

1963 og rak það í mörg ár. Vann í Ljósprenti og Prentsmiðjunni 
Tarsus frá 1996 – 2008, er hann lét af störfum vegna aldurs.
Magnús lést 1. júní 2018.
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ig langaði til að búa til bók. Ég var um 
tvítugt og dundaði mér stanslaust við að 
skrifa. Í og með starfaði ég í Bókabúð 

Máls og menningar og sá það í hillingum að búa 
til bók eins og eina af öllum þessum litríku fallegu 
bókum sem þöktu veggina; áður hafði ég starfað á 
bókalager og verið ráðskona hjá bókarollubónda 
sem seldi bækur í bílskúrnum á milli þess sem 
hann sinnti rollunum. Ég vissi aðeins eitt, ég vildi 
starfa við að búa til bækur í einni eða annarri 
mynd. En eitt var að skrifa, annað að búa til bók. 
Svo allt í einu blasti svarið við! Að læra prentsmíði. 

Ég skráði mig í
prentsmíði í Iðnskólanum
og klæjaði í fingurgómana 
að búa til bók.

M

Langaði að búa til bók
Auður Jónsdóttir
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nema sára vöðvabólgu af herpingnum við að 
reyna að fá tækið til að þjóna mér. Tölvurnar 
voru slík fyrirstaða að ég fór smám saman að 
skrópa í öðrum tímum til að ekki kæmist upp 
um neyðarlega tölvublindu mína, svipað og ég 
hafði skrópað í flestum tímum í menntó svo ekki 
kæmist upp að ég væri einungis að sneiða hjá 
stærðfræðitímunum. Einu tímarnir sem ég mætti 
í, undir lokin, voru tímar þar sem átti að búa 
til bækling en við vorum fjögur í hverjum hóp. 
Hópurinn minn bjó til ansi myndarlegan bækling 
sem ég var býsna hreykin af, þetta var jú næsti bær 
við bók, en raunin var samt sú að ég átti ekkert í 
þessum bæklingi nema textann. 

Ég flosnaði fljótlega upp úr náminu við 
fátæklegan orðstír og sneri mér þess í stað að 
því að skrifa bara, í von um að úr því yrði þó 
einn daginn bók. Og það varð úr á næstu árum. 
Ég gaf út skáldsögu og fékk í kjölfarið vinnu 
sem blaðamaður og gat þannig andað að mér 
ilmandi prentsvertu af orðum sem voru mín. 
Ilmur af nýprentaðri bók er enn þann dag í dag 
ein af uppáhaldslyktunum mínum eins og ilmur 
af kraumandi kaffi, ilmur af hvítvoðungi eða 
hvolpi og ilmur af gróðri stuttu eftir rigningu úti í 
sumarnóttinni. 

Einhverjum árum síðar hitti ég fyrrum kennara 
minn þarna, Þóru Elfu Björnsson, sem hafði orð á 
því að ég hefði ekki tollað nógu vel í náminu. Nei, 
sagði ég aumingjalega, ég held það sé fljótlegra 
fyrir mig að skrifa bækurnar en að búa þær til. 

Sú reyndist raunin. En ég er ennþá rómantísk 
og sé allt við tilurð bóka í rómantískum bjarma. 
Því varð ég nokkuð hnuggin þegar mér skildist 
á fréttum um daginn að Oddi hefði neyðst til að 
selja bókbandsvél sína úr landi þar sem íslenskir 
forleggjarar væru farnir að prenta bækur í svo 
stórum stíl erlendis. Eitthvað var þráttað um 
hvað væri eggið og hvað hænan, bókaforleggjari 
sagði ekki hægt að prenta hér heima þar sem 
bókbandsvélin hefði verið seld og talsmenn 
prentiðnaðarins svöruðu því um hæl að þeir hefðu 
ekki haft nægar bækur að prenta. Forleggjarar 
kurruðu að það væri dýrt að prenta hér heima og 

Ég skráði mig í prentsmíði í Iðnskólanum og 
klæjaði í fingurgómana að búa til bók. Já, bara 
einhvern veginn bók. 

En námið var þróaðra en ég hafði gert mér í 
hugarlund. Reyndar, svona eftir á séð, hafði ég ekki 
gert mér neins konar hugmyndir um eðli þess. Mig 
langaði bara að búa til bók og þá hljómaði rökrétt 
að læra bókstaflega að búa til eina slíka með því að 
fara í prentsmíði. Ég sá fyrir mér starf prentarans 
í rómantískum bjarma, að ég myndi dunda mér 
við handverk í fallegri, gamaldags prentsmiðju alla 
daga; jú, þar myndi ég reyndar líka skrifa og svo 
búa til bækur og dagblöð utan um þessi skrif. 

Í upphafi námsins heimsótti ég litla, heimilislega 
prentsmiðju sem mig minnir að hafi verið staðsett 
nálægt Óðinstorgi; þar voru vinalegar eldri konur 
og kaffiilmur lá í loftinu og sá staður uppfyllti allar 
væntingar mínar. En ég vissi ekki að staðir sem 
þessi væru í þann mund að hverfa. 

Þetta var í árdaga allsherjar tölvuvæðingar 
samfélagsins og ég var ekki fyrr sest á skólabekk, 
tækniblind og græskulaus, en mér skildist að 
til þess að búa til bók þyrfti ég fyrst að læra 
almennilega á tölvu og ekki bara tölvu, ég þurfti 
að læra allskonar flóknar skipanir, sem mér fannst 
jaðra við að vera flókin forritun, og margslungna 
tölvuverkferla til að sú bók mætti einhvern tímann 
verða að veruleika. 

Mig sundlaði í tímum, þá sérstaklega þessum 
tölvuumbrotstímum. Ég fann aftur á móti svölun 
í að lesa fallega djúpbrúna bók um bókband; 
í minningunni er hún viðkomu eins og leður, 
allavega var hún hlífðarkápulaus, og letrið var gyllt 
– finnst mér núna. Útlitslega passaði þessi bók 
við rómantískan drauminn. Ennþá meiri svölun 
fann ég þó í tímum í litafræði, sem mig minnir að 
Haukur Már Haraldsson hafi kennt. Þá fengum 
við nemendurnir litaspjald, málningu og pensla 
og lékum okkur að því að leyfa litatónum að flæða 
í sínu innra samhengi hver í annan. Ef allt námið 
hefði verið eins og litafræðitímarnir hefði ég 
sennilega brillerað. 

En raunin var önnur. Það var sama hversu 
lengi ég sat við tölvuna, ég gat ekki búið til neitt 
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þá kurruðu prentarar að það kostaði sitt að búa 
til vandaða bók úr góðum efniviði – en misjafnt 
er víst hversu vandaðar bækurnar eru sem koma 
úr prentun frá útlöndum. Ég skal ekki segja, ætli 
báðir aðilar hafi ekki rétt fyrir sér, hvor út frá sínu 
nefi. 

Íslendingar stæra sig af langri, merkilegri 
sögu. Sögu handrita sem urðu þannig til að 
lífsviðurværinu var slátrað í þær, handrit að 
bókum sem varðveittust fyrir kraftaverk. Hér 
fæddust þessi ljós sem hafa ljáð okkur slíka 
sérstöðu að það átti sinn þátt í að aðrar þjóðir 
virtu okkur sem nógu mikla þjóð til að hlæja ekki 

að fullveldisbrölti þessa fámenna samfélags. Við 
erum ennþá að skrifa allar þessar safaríku sögur, 
Íslendingasögur nútímans, í slíkum mæli að í 
nánast hverri fjölskyldu má finna einhvern sem 
hefur gefið út bók. En það er eitthvað rangt við 
það ef þessar sögur þurfa allar að sigla rafrænt til 
útlanda til að fá að verða að bók. Einhvern veginn 
finnst manni að hluti þeirra verði að fá að verða 
til, verða að bók, hér heima. Að búa til bók er 
nefnilega ekki bara að skrifa hana. 

Áramótaóskin mín í ár verður sú að 
bókbandsvélin rati aftur til Íslands með samstilltu 
átaki forleggjara og prentara.

Ég flosnaði fljótlega upp 
úr náminu við fátæklegan 
orðstír og sneri mér þess í 
stað að því að skrifa bara, 
í von um að úr því yrði þó 
einn daginn bók.
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Það er alltaf sérstak gleðiefni 
fyrir okkur hjá IÐUNNI sem 
og hjá Grafíu og Samtökum 
iðnaðarins þegar útskrifaðir 
eru nemendur að loknu 
sveinsprófi. Að þessu sinni voru 
útskrifaðir fimm nemendur 
í prentsmíði. Útskriftin var 
haldin í Vatnagörðum 20 í 
húsnæði IÐUNNAR þann 14. 
júní síðastliðinn. Við óskum 
þessum nýsveinum innilega 
til hamingju með áfangann 
og óskum þeim velfarnaðar á 
vegferð þeirra í faginu.  Guðný Sigurðardóttir fékk viðurkenningu fyrir bestan árangur á sveinsprófi, hér er hún 

með þeim Ingibjörgu og Þorgeiri Val, sem eru í sveinsprófsnefnd í prentsmíð.

Útskrift sveina 2018

Efri röð: Kristín Þóra Kristjánsdóttir skólastjóri Upplýsingatækniskólans, Helga Tómasdóttir kennari, Svanhvít Stella Ólafsdóttir 
fagstjóri grafískrar miðlunar í Upplýsingatækniskólanum, Brynhildur Björnsdóttir kennari, Ingibjörg Steindórsdóttir í 
sveinsprófsnefnd í prentsmíð og Þorgeir Valur Ellertsson formaður sveinsprófsnefndar í prentsmíð. 
Neðri röð: Nýsveinarnir Tómas Daði Valdimarsson, Lovísa Ýr Guðmundsdóttir, Guðný Sigurðardóttir og Rebekka Sif Melsted 
Samúelsdóttir. Á myndina vantar Jón Tryggva Sigurþórsson.
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Það er á brattann
að sækja

Jakob Viðar Guðmundsson. Myndir: Jakob og Magnús Einar

Þeir Magnús Einar Sigurðsson og Stefán Ólafsson voru kjörnir

heiðursfélagar Grafíu á síðasta aðalfundi félagsins. Magnús var fyrsti

formaður Félags bókagerðarmanna og sinnti hinum ýmsu trúnaðarstörfum

fyrir félagið. Magnús, sem hefur verið búsettur í Svíþjóð um langt skeið, var

í heimsókn á Íslandi í sumar og Prentarinn tók hann tali og bað hann um

að fara stuttlega yfir ferilinn og gefum Magnúsi orðið.

Magnús Einar Sigurðsson, fyrsti formaður Félags bókagerðarmanna.
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Ég hef áhuga á svo mörgu öðru og er að dunda 
mér við það. Maður bara áttar sig á því, að nú er 
þessum kafla lokið og þá tekur bara eitthvað annað 
við. Ég teikna svolítið í tómstundum,  lita og skrifa 
og svo er ég bara með hundinum, köttunum,  
fjölskyldunni og barnabörnunum og það er nú 
ekki leiðinlegt, þannig að ég hef í nógu að snúast. 

Heldurðu að það sé betra að vera eftirlaunaþegi í 
Svíþjóð en á Íslandi?

MES. Ég er ekkert viss um það. Ég held að það 
sé ósköp svipað. Ég var að ræða við menn hér 
heima, sem komnir eru á eftirlaun og mér sýnist 
þetta vera svipað. Það er ýmislegt að í Svíþjóð, eins 
og gengur, en það er það líka hérna. Það er þetta 
misrétti í eftirlaunum, eftir því við hvað þú hefur 
starfað. Hitt er aftur annað mál að staðan er ekki 
vonlaus þó slæm sé. Laga þarf ýmislegt svo allir geti 
verið nokkuð sáttir við sín eftirlaun. Sérstaklega 
er ástæða til lagfæringa fyrir konur sem sitja við 
lakastan hlut. Ég lækkaði t.d. um 30-40% í launum 
þegar ég hætti að vinna, en maður lærir bara á það. 
En það er ekkert grín ef fólk er skuldum vafið. Fólk 
þarf helst að eiga sitt eigið húsnæði til að geta klárað 
sig og ég hugsa að sé svipað hér og í Svíþjóð, án 
þess, að ég hafi gert neina nákvæma úttekt á því. 
Allir eiga að geta lifað mannsæmandi lífi.

Hvernig er staðan hjá fólki í grafíska iðnaðinum í 
Svíþjóð?

MES. Það er á brattann að sækja eins og 
hér. Nú er ég ekki að tala um launin heldur 
atvinnuöryggið. Það er alveg ótrúlegur samdráttur 
í prentiðnaðinum í Svíþjóð og hann bara heldur 
áfram. Ég man eftir því, fyrst þegar ég fór til 
Svíþjóðar 1976 og var þá í þrjú ár, að maður var 
bara eftirsóttur og gat valið úr störfum og alls 
staðar var hægt að fá vinnu. Þegar ég fór svo út 
aftur, tíu árum seinna, var með herkjum að ég 

Ertu eitthvað í félagsmálum í dag?
MES. Nei, ekki verkalýðsfélagsmálum en það er 

stundum hringt í mann og spurt um fyrirtæki. Ég 
var það sem í Svíþjóð er kallað „ombudsman“, en 
það er nokkurs konar trúnaðarmaður, en ekki bara 
í einu fyrirtæki heldur á stóru svæði. Þá fór maður 
út í prentsmiðjur og fyrirtæki og samdi um kaup 
og kjör og eins þegar verið er að segja upp fólki, þá 
er „ombudsman“ alltaf með. Eðlilega hafa vaknað 
spurningar um samninga, sem ég gerði á sínum 
tíma, þó þeim hafi fækkað, þetta eru einu beinu 
afskipti mín af félagsmálum í dag. 

Ég er reyndar með í félagsstarfi eftirlaunafólks, 
en það er ekkert starf. Við hittumst einu sinni á ári 
og það er gaman.

Saknarðu þess að vera ekki lengur í svona 
félagsmálavafstri?

MES. Já, það kemur fyrir. Manni finnst stundum 
að maður sé svolítið einangraður en alla jafna ekki. 

Ég man eftir því, fyrst þegar 
ég fór til Svíþjóðar 1976 og 
var þá í þrjú ár, að maður var 
bara eftirsóttur og gat valið 
úr störfum og alls staðar var 
hægt að fá vinnu.

Ljósið leiki glatt á allra vegi
og leggi allt í rétta átt,
jörðina að virða á hverjum degi
og leita eftir vináttu og sátt.

Ljósmynd: MES.
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hver sé góður og hver sé ekki góður og mér finnst 
t.d. ólíku að jafna saman, „hallarbyltingunni“ í 
VR og „hallarbyltingunni“ í Eflingu. Ég er sáttari 
við hana í Eflingu en VR. Þetta er bara það sem 
maður fær inn, eftir að hafa lesið pistla frá báðum 
formönnunum, en ég þekki hvorugan og er því 
illa dómbær. Ég held að það sé hollt fyrir öll félög 
að sama fólkið sitji ekki alltof lengi. Ég reyndi á 
sínum tíma að fá fram breytingu í FBM um, að 
enginn sæti lengur en 8 ár í senn í stjórn, en það 
náði ekki fram að ganga.

Hvernig lýst þér á hina svokölluðu fjórðu 
iðnbyltingu? Henni er lýst þannig að róbótar eða 
vélmenni taki við sem flestum störfum. Svartsýnustu 
spár gera ráð fyrir fjöldaatvinnuleysi.

MES. Já, hvernig á að bregðast við þessu. 
Eiga ekki allir að eiga rétt á arðinum, en ekki 
bara „eigendurnir?“ Það þarf að koma fram 
einhverskonar hugarfarsbreyting í þjóðfélaginu 

fengi vinnu í prentiðnaðinum, en fékk vinnu en 
sú vinna varaði bara í tvö ár. Staðan hefur bara 
versnað eftir það.

Fylgistu eitthvað með verkalýðsbaráttunni hérna 
heima?

MES. Já, eins og ég mögulega get. Ég les blöðin, 
Fréttablaðið og Moggann, og svo er ég á facebook 
og fæ fréttir þar og reyni að fylgjast með.

Nú má segja að það hafi orðið hallarbylting 
í stærstu félögunum hér eins og Eflingu og VR 
og það eru mikil átök fram undan, eftir því sem 
forystumenn þessara félaga segja. Hvernig lýst þér á 
það?

MES. Ég sagði það stundum, þegar ég var mest 
í þessu hérna heima, að það er nauðsynlegt fyrir 
verkalýðshreyfinguna að það séu margir sem 
vilja setjast að völdum, því það heldur manni við 
efnið. Ég er ekkert andvígur „hallarbyltingum“ í 
sjálfu sér, hins vegar getur maður haft skoðun á 

Magnús ásamt Georgi Páli Skúlasyni,  formanni Grafíu.
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þá fór ég að leika mér að þessu. Ég hafði verið á 
myndlistarnámskeiði og notið leiðsagnar góðra 
kennara í skólunum þegar ég var unglingur og hef 
ekki hætt þessu síðan.

Hefurðu eitthvað sýnt?
MES. Nei, aldrei. Ég tel mig ekki það góðan, 

en maður veit aldrei hvað verður þegar kæruleysi 
ellinnar færist yfir. Ég geri þetta nú mér bara til 
hugarhægðar og sáluhjálpar. Það er mjög gott að 
hafa eitthvað tómstundagaman, sem maður getur 
gleymt sér við. Svo hef ég ort dálítið af ljóðum í 
gegnum tíðina.

Þú gafst út ljóðabók?
MES. Jú, þegar ég var unglingur. Við gáfum 

saman út ljóðabók, ég og Sigurður Þórir 
Sigurðsson myndlistarmaður, og það var gaman. 
Ég birti nokkur ljóð í Prentaranum þegar ég var 
ritstjóri hans. Svo birti ég núna ljóð á „facebook“ 
sem eru út frá myndum sem ég hef tekið. Maður 
tekur mynd af einhverju sem manni þykir fínt og 
svo fer maður að hugsa í kringum myndina og þá 
verður til texti og þá læt ég það bara flakka með. 
Svo fer tíminn líka í garðinn. Við erum með stóran 
garð og ég er að aðstoða konuna við það. Hún 
ræktar og ég svona keyri frá og klippi grasið. Og 
svo eru það barnabörnin. 

Ég á tíu barnabörn og fimm þeirra eru hér í 
Svíþjóð og fjögur heima og eitt í Þýskalandi. Því 
miður hefur maður ekki eins mikil sambönd við 
þau, sem eru langt í burtu. Ég var giftur áður og á 
tvo stráka heima og sá elsti á orðið barnabörn og 
það eru mín barnabarnabörn. Þetta eykur gildi 
lífsins, þessi keðjuverkun, og gaman að fylgjast 
með þeim og geta stutt þau og stappað í þau 
stálinu, þegar við á.

sem lýtur að því, að þeir sem missa atvinnuna í 
stórum stíl, líði ekki fyrir það. Það er ekki verið að 
tala um að minnka gróðann af fyrirtækjarekstri, 
öðru nær. Það er verið að tala um að auka hann 
og af hverju ættu bara einhverjir fáir að fá að 
njóta þess. Þá má ekki gleyma því að margt fleira 
þarf að lagfæra í þjóðfélögunum og það eru ærin 
verkefni fyrir verkalýðshreyfinguna að berjast 
fyrir mannréttindum og gegn kynþáttaofbeldi, 
„rasisma“ og þeirri misskiptingu sem viðgengst. 
Útrýma verður fátækt og því hungri sem er 
útbreitt. Svo eru það umhverfismálin sem 
verkalýðshreyfingin verður líka að beita sér í og 
þar erum við að falla á tíma.

Mig langar að spyrja þig út í það sem þú ert að 
gera núna. Þú segist vera að lita.

MES. Já, ég hef alltaf gert það eitthvað í 
frístundum en ég veit nú ekki hvað á að kalla þetta. 
Ég er að lita og leika mér. Þetta byrjaði þegar ég 
missti vinnuna ´92 og ég sá ekki hvað tæki við og 

Það þarf að koma fram 
einhverskonar hugarfars-
breyting í þjóðfélaginu sem 
lýtur að því, að þeir sem missa 
atvinnuna í stórum stíl, líði 
ekki fyrir það.

Verið bæði vítt og breitt,
vildi sumu gleyma.
Oft var kalt, en líka heitt,
allsstaðar er heima.

Ljósmynd: MES.
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Nýkjörið trúnaðarráð GRAFÍU

Efri röð: Hrönn Magnúsdóttir starfsmaður Grafíu, Reynir S. Hreinsson, Emil Valgeirsson, Þorvaldur Þ. Eyjólfsson, Gísli Bergmann, Jón 
Trausti Harðarson, Sveinn Vignisson, Guðmundur Gíslason, Ásbjörn Sveinbjörnsson, Þorkell Svarfdal Hilmarsson, Ingólfur Gíslason, 
Hjörtur Guðnason, Sigurþór Örn Guðmundsson, Páll Reynir Pálsson, Stefán Ólafsson, fremri röð: Kristín Helgadóttir, Anna Haraldsdóttir, 
Georg Páll Skúlason, Kolbrún Guðmundsdóttir og Anna Helgadóttir. Á myndina vantar: Hrönn Jónsdóttur, Ingólf Þorsteinsson, Kristján S. 
Kristjánsson, Ólaf Sigurjónsson, Sigrúnu Karlsdóttur, Grétu Ösp Jóhannesdóttur, Óskar R. Jakobsson, Jakob Viðar Guðmundsson, Sigríði 
Hrönn Sigurðardóttur, Sigurð Valgeirsson, Pál Hinrik Þórisson og Björgvin Rúnar Valentínusarson.

 Now also in English Teraz także w języku polskim

VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum smelli í Klukk og 
veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja staðsetningarbúnað í appinu 
sem minnir þig á að klukka þig inn eða út. Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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Lífið eftir vinnu
Hvað gera félagsmenn í Grafíu í frístundum sínum?

Tókum þrjá þeirra tali og forvitnuðumst um
hvað þeir aðhafast fyrir utan vinnutímann.

Flest eigum við okkur áhugamál til að kúpla okkur 
frá hinu dagalega amstri. Það er nauðsynlegt að 
geta hlaðið batteríin og endurnýjað starfsorkuna. 
Áhugamálin er eins mismunandi og við erum 
mörg. Mitt helsta áhugamál fyrir utan að sinna 
fjölskyldunni, (að sjálfsögðu) eru hundarnir 
mínir, en ég á tvo hunda. Þetta eru standandi 
fuglahundar, Bogi 7 ára og Freyr sem er 1 árs. 
Þeir eru báðir af tegundinni Vorsteh, (German 
Shorthaired Pointer) og tilheyra tegundargerðinni 
Standandi fuglahundar. Standandi fuglahundur 
er sú gerð hunda sem leitar að fugli. Þegar hann 
hefur fundið fuglinn þá stendur hann þannig að 
horfa má eftir þeim frá skotti og fram á nef vitandi 
að í framhaldi af þeirri línu finnir þú fuglinn. Þetta 
kallast að taka stöðu (stand) / benda á fuglinn. 

Hundar eru stórmerkileg dýr. Þeir eru námsfúsir 
og vilji þeirra til að vinna með eiganda sínum er 
takmarkalaus. Að baki góðum fuglahundi liggur 
mikil vinna. Það þarf að styrkja og þjálfa samhæfingu 
leiðanda og dýrs, því þrátt fyrir eðli dýrsins þá þurfa 
hundur og maður að skilja hvorn annan og vita til 
hvers ætlast er af hvorum aðila í samstarfinu því veiði 
með fuglahundi byggir á samvinnu.

Ekki eru allar þessar elskur eins að eðli og 
geðslagi. Líkt og er með okkur mannfólkinu þá er 
hver hundur með sinn karakter einkenni, sem þarf 
að taka tillit til. Þó svo standandi fuglahundar séu 
fæddir með þann eiginleika að leita og finna fugl, 

Hundar eru stórmerkileg dýr
Díana Hrönn Sigurfinnsdóttir sölumaður í Odda

þá liggur mikil vinna í að ná samhæfingu svo úr 
verði máltíð. 

Í hundaþjálfuninni eru hæðir og lægðir, 
stundum gengur allt upp, en svo koma að 
sjálfsögðu dagar þar sem ekkert gengur eins og til 
er ætlast, en það er partur af því að þjálfa hunda. 

En hvernig stóð nú á því að ég lagði 
golfkylfunum, sem ég var farin að sveifla (ekki af 
mikilli getu þó) og fór yfir í hundana. Eiginmaður 
minn vildi endilega eignast veiðihund og hafði 
suðað lengi. Hann lofaði að vaska upp, fara út með 
ruslið og prófa golf, ef hann mætti fá hund! Ég lét 
til leiðast og sumarið 2006 fengum við okkar fyrsta 
hund, rétt áður en sonur okkar kom í heiminn. 

Díana ásamt hundunum Boga og Frey.
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að vera út í náttúrunni með hundana, þjálfa þá, 
upplifa sigra og ósigra eins og gengur og gerist 
þegar fjórfættir vinir eiga í hlut. 

Það er bindandi að halda hunda og að fá sér 
hund er skuldbinding í a.m.k. 10 ár. Það verður 
því að tryggja að hugur fylgi máli þegar hundur er 
tekinn inn á heimili, en það sem þeir gefa manni 
til baka er margfalt þess virði.

Mín leið til að hlaða batteríin og gleyma öllu 
er eins og hér hefur verið rakið að vinna með 
hundana mína. Það má því segja að Hólms- og 
Mosfellsheiðar séu bakgarðurinn okkar. Við búum 
við ótrúlegan lúxus hve stutt er í náttúruna, þó svo 
við búum í borg. Til að toppa þá ánægju og gleði 
að veiða með þeim, þá er það afrakstur veiðanna 
maturinn og að elda það sem veitt er, því fátt 
bragðast betur en jólarjúpan, því ekki étum við 
golfbolta!

Það er vægt til orða tekið að við vissum ekkert 
hvað við vorum að hella okkur út í en einhvern 
veginn hafa hlutirnir þróast þannig í gegnum 
árin að golfkylfurnar mínar eru farnar að skjóta 
rótum inni í bílskúr en hundasportið heltók 
mig. Eiginmaðurinn varð hins vegar heltekinn af 
golfinu. 

Í gegnum hundasportið hef ég kynnst fullt af 
skemmtilegu fólki og ekki síst hundum, eignast 
góða vini. Þá hef ég farið á mörg námskeið, tekið 
þátt í prófum þar sem prófað er í samvinnu dýrs 
og leiðanda auk þess að fara með hundana á 
sýningar. 

Það er mikið og líflegt félagsstarf í kringum 
veiðihunda. Ég hef verið virkur þátttakandi 
og meðal annars setið í stjórn Vorstehdeildar 
Hundaræktarfélags Íslands. Ég hef tekið þátt í 
að skipuleggja próf og viðburði fyrir hunda og 
menn. Staðið fyrir námskeiðum fyrir konur með 
fuglahunda, já, já, bara fyrir konur. Þetta hefur 
verið karllægt sport í gegnum árin en það er að 
breytast og hef ég kynnst fullt af flottum konum 
og hundunum þeirra. Það hefur gefið mér mikið, 

Bogi og Freyr í essinu sínu.

Það krefst mikilar útiveru að þjálfa hund.
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Myndir mínar hafa ratað á ýmsa veggi, 
skemmtilegasta sagan er samt af myndinni sem 
hangir á vegg Keith Richard. Ónefnd manneskja 
fékk þess mynd eftir mig í afmælisgjöf og hékk 
myndin á vegg heima hjá henni, þar sá rótari 
Stones svo myndina og falaðist eftir henni. Henni 
fannst alveg í lagi að gefa afmælisgjöfina, þar sem 
hún var viss um að ég yrði hæstánægð með það að 
svona frægur rótari (hver sem hann svo sem er) 
ætti mynd eftir mig. Svo var það að Keith nokkur 
Richard sá myndina í fórum rótarans og falaðist 
hann einnig eftir myndinni og ekki gat rótarinn 
neitað honum og gaf hann því Keith myndina  ..... 
þannig að bláedrú Keith Richard horfir núna á 
myndina fyrir ofan arinhilluna og spyr sig á hverju 
hann hafi verið, þegar hann keypti þessa mynd.

Þegar ég var við nám í Myndlista- og handíða-
skólanum (nú Listaháskólinn) í grafískri hönnun, 
þá kynntist ég vatnslitamálun í gegnum góðan 
kennara og flinkan vatnslitameistara, Gunnlaug 
Stefán Gíslason. Hann kenndi mér fyrstu tökin á 
tækninni og hvatti mig til að halda áfram á þeirri 
braut. Nokkrum árum eftir útskrift tókum við 
okkur til nokkur sem deildum þessum áhuga og 
mynduðum lítinn hóp sem hittist svo heima hjá 
Gunnlaugi, vatnslituðum og námum betur fræðin 
af meistaranum. Sami hópur hittist svo þarna 
heima hjá honum í næstum 10 ár. 

Ég lærði margt og mikið á þessum árum en 
einnig var gott að hafa svona einn stað þar sem 
ég gat málað í friði og sinnt áhugamálinu út af 
fyrir mig. Eftir að þessi hópur hætti að hittast var 
frekar löng pása þar sem ég varla snerti á pensli, 
en svo kom aftur að því þegar ég árið 2014 sótti 
fyrsta námskeiðið hjá Myndlistarskóla Kópavogs.  
Námskeið þetta í vatnslitamálun hentar mér 
vel þar sem kennarinn mætir bara annan hvern 
laugardag og annan hvern er frjálst hvað maður 
tekur fyrir. Kennarar á þessum námskeiðum hafa 
verið Derek Mundell og Stephen William Lárus. 
Efnistök mín hafa verið fjölbreytt í gegnum árin; 
landslag, afstrakt, fígúratíf. Ég hef tekið þátt í 
nokkrum samsýningum auk þess sem ég hef lánað 
myndir til að hengja upp á vinnustöðum eða í 
almenningsrými. Í nóvember 2017 tók ég þátt í 
alþjóðlegri samsýningu sem haldin var í Norræna 
húsinu.

Vatnslitamálun er mitt jóga
Hrönn Magnúsdóttir starfsmaður Grafíu
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Einar Óli Einarsson hefur verið pappírskurðar-
maður síðan 1986, er nú hjá Odda. Utan vinnu 
á Einar sér spennandi áhugamál, gefum honum 
orðið.

Ég hef lengi fengist við ýmis konar handverk og 
haft mörg áhugamál, lengi vel var það ljósmyndun 
og framköllun.

Eldsmíðin heillar
Einar Óli Einarsson skurðarmaður í Odda

Þar var töluverð handavinna að framkalla svart/
hvítar filmur og stækkanir á pappír.

Ljósmyndun var fyrirferðarmikil í alllangan 
tíma, meðal annars dvaldi ég í tvö ár í Englandi 
við nám í ljósmyndun. En síðustu tólf ár hafa 
áhugamálin aðallega verið að skefta hnífa og 
slíðurgerð, trérennismíði og eldsmíði.

Þessum áhugamálum er hægt að blanda svolítið 
saman, eins og smíða hnífsblað í eldsmíði og 
skefta.

Fyrst notaði ég verksmiðjusmíðuð hnífsblöð en 
svo eldsmíðuð blöð eftir nokkra danska eldsmiði.

Skefti geta verið úr ýmsum efnum svo sem tré, 
trjáberki, horni, beini, leðri o.s.frv. Síðustu fjögur 
ár hefur eldsmíðin heillað mig mest og ég er nú 
kominn með mína eigin eldsmiðju. Eldsmíði fer 
þannig fram að hita þarf járnið eða stálið þar 
til það verður rauðglóandi (900-1100 gráður á 
Celcíus), þá er hægt að forma það á ýmsan hátt og 
smíða mjög fjölbreytta hluti. Fólk notar afl til að 
hita járnið, þá annaðhvort kol eða gas, þá þarf töng 
til að halda á efninu, hamar og steðja, til að móta 
þá hluti sem þú ætlar að smíða. Til að fá bit í hnífa 
eða önnur eggjárn, þarf að herða stálið í olíu eða 
vatni eftir því hvað við á.

Ég hef sótt þó nokkur námskeið í að skefta hnífa 
og slíðurgerð, trérennismíði og eldsmíði.
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Lilja Rut Benediktsdóttir hannar og selur 
skipulagsvörur fyrir heimilið og vinnustaðinn. 
Lilja er prentsmiður að mennt og heldur úti 
vefversluninni prentsmidur.is. Við hittum Lilju 
í búðinni hennar í Glæsibæ, Punt og prent, og 
ræddum stuttlega við hana. 

Þú útskrifast 2015, ekki rétt? 
Já, þá útskrifast ég úr grafískri miðlun, en tók 

sveinspróf í prentsmíð ári seinna. Ég fór strax eftir 
útskrift á samning í Pixel, stóð mig vel í skólanum 
og það hefur eflaust haft eitthvað að segja. 

Hvenær opnar þú svo búðina? 
Ég var búin að vera sjálfstætt starfandi í eitt 

og hálf ár þegar ég opnaði búðina, en þetta tekur 
mikinn tíma frá mér og ég ætla að loka fljótlega og 
snúa mér aftur að því, sem mér finnst mest gaman 
að gera, hanna og þróa nýjar vörur. 

Þú hefur verið í samstarfi við einhverja hönnuði? 
Ég er í samstarfi við 17 íslenska hönnuði, flesta 

grafíska, og ég er komin með skemmtilegt úrval 
af vörum. Reyndar mest af plakötum en, ég er líka 
með skartgripi, kertastjaka og allskonar gjafavöru. 
Sjálf hanna ég allar skipulagsvörurnar. 

Þú hefur verið dugleg að sækja námskeið hjá 
Iðunni, nánast áskrifandi? 

Jú, jú, ég var það. Bæði þegar ég var í námi og 
eftir að ég útskrifaðist. 

Mælir þú með því að fólk fari á þessi námskeið? 
Já algjörlega. Ég hef lært mjög mikið. Það er svo 

mikilvægt að vera alltaf að læra eitthvað nýtt og 
kynnast forritunum betur. 

Ég frétti af þér á trukknámskeiði hjá Sófusi. 
Já, ég fór í prentnámið 2017, það er ein önn í 

skólanum þegar maður hefur lokið prentsmíðinni. 
Ég er því útskrifaður prentari en ekki faglærður, 
þar sem ég er ekki búin með samning og 
sveinspróf. 

Hefurðu eitthvað verið að prenta? 
Nei, þetta var meira bara forvitni. Mér finnst 

svo mikilvægt fyrir mig sem prentsmið að kynna 
mér hvað gerist þegar minni vinni lýkur og ég 
tók eftir því, þegar ég var í starfsnáminu og líka 
þegar ég var að heimsækja alla þessa staði þegar 
ég var í prentuninni, hvað það virðast oft vera lítil 

samskipti á milli greina, prentsmíði, prentunar og 
bókbands. 

Svo fréttist af þér á ASÍ-UNG þingi. 
Já, ég tók þátt í því eitt árið. Það var áhugavert, 

en ég hef bara ekki tíma í að sinna því frekar. 
Það var mikið rætt hvernig mætti virkja ungt 
fólk í félögunum og það komu upp margar góðar 
hugmyndir en svo held ég, því miður, að mörg 
félögin hafi ekkert unnið áfram með það. 

Hvað gerir þú svo þegar þú ert ekki í vinnunni? 
Það er eitthvað lítið. Ég vinn oftast mjög mikið 

– og þegar vinnan er áhugamálið þá kemst fátt 
annað að! En ég á mann og tvö börn svo það er 
bara fjölskyldan og vinna. 

Hvað tekur við ef þú lokar búðinni? 
Ég var með vinnustofu áður en ég kom hingað 

og mun snúa aftur þangað, ég hef líka verið 
með vörurnar mínar í vefverslun og held því 
áfram. Þetta eina og hálfa ár sem ég var að vinna 
sjálfstætt, hafði ég svo miklu meiri tíma til að þróa 
nýja hluti og gera eitthvað nýtt og skemmtilegt, að 
mér fannst einhvern vegin að næsta skref væri að 
opna búð og fékk nokkra hönnuði sem ég þekkti í 
lið með mér. Búðin er bara svo miklu meiri vinna 
en ég gerði mér grein fyrir og allt í einu hef ég 
engan tíma til að gera neitt nýtt. Mér finnst ég því 
þurfa að núllstilla mig og fara aftur í það sem ég 
hef gaman af, ég nýt mín best þegar ég er stöðugt 
að þróa og gera nýja hluti. 

En þetta er búið að vera mjög áhugavert ár, að 
hitta viðskiptavini og fá að heyra hvernig fólki 
líkar vörurnar mínar.

prentsmidur.is
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Heiðursfélagar Grafíu ásamt mökum við inngang Hverfisgötu 21, húss HÍP og síðar FBM í yfir 70 ár. Bára Björk Lárusdóttir, Stefán 
Ólafsson, Sæmundur Árnason, Guðrún Eyberg Ketilsdóttir, Magnús Einar Sigurðsson, Kicki Borhammar og Svanur Jóhannesson. 
Ragnheiður Ragnarsdóttir, kona Svans, gat ekki verið með okkur þetta kvöld.

Heiðursfélagar Grafíu
Hér gríp ég niður í frásögn Magnúsar um 
afskipti af félagsmálum og starfsferli á vettvangi 
okkar:

Allt fór á fleygiferð þegar ég fór á námssamning 
í setningu í Odda hjá þeim mæta manni Baldri 
Eyþórssyni. Í Odda voru margir frábærir félagar, ef 

Á aðalfundi GRAFÍU stéttarfélags í prent- 
og miðlunargreinum þann 11. apríl 2018 
var Magnús Einar Sigurðsson fyrrverandi 
formaður Félags bókagerðarmanna 
kjörinn heiðursfélagi.
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saman. Á þessum fyrstu átta árum félagsins sem ég 
var formaður var ég jafnframt ritstjóri Prentarans, 
en það var afar skemmtilegur þáttur af starfinu. 
Á þessum fyrstu árum voru  jafnframt töluverð 
erlend samskipti bæði við NGU og IGF.

Ég flutti aftur til Svíþjóðar árið 1991 og hóf 
störf í Götene tryckeri. Þar starfaði ég í tvö 
ár, en þá hafði byrjað verulegur samdráttur í  
prentiðnaðnum í Svíþjóð og við vorum 25 sem 
sagt var upp vegna samdráttar og reglan í Svíþjóð 
var og er að þeir sem síðast voru ráðnir til starfa 
er fyrst sagt upp. Nú var ég semsagt atvinnulaus. 
Fljótlega fékk þó ýmisskonar skamtímaverkefni á 
vegum verkalýðshreyfingarinnar. Ég var kosinn 
í stjórn svæðisfélags bókagerðarmanna og síðar 
formaður og svo formaður bókagerðarmanna 
í Västra Götaland og í stjórn Grafiska 
Fackförbundet. Síðar var ég svo ráðinn 
starfsmaður GF í Västra Götaland og þá varð ég 
að hætta sem stjórnarmaður, það var og er regla. 
Síðar sameinuðust  Grafiska Fackförbundet með 
samtökum skógs og tréiðnaðarfólks og ég hélt þá 
áfram sem starfsmaður eða þar til ég fór á eftirlaun 
65 ára eins og lög gera enn ráð fyrir í Svíþjóð. 

Á þessum árum í Svíþjóð var ég svo heppinn 
að félagar mínir í FBM fólu mér oft að vera með á 
fundum erlendis sem túlkur og það var verulega 
gaman að fást við þau verkefni þó ég hafi ekki 
verið menntaður til þeirra starfa, en við gerðum 
eins vel og við gátum og gott og gaman var að hitta 
og starfa í nokkra daga með félögum að heiman.

Eins og fram kemur í þessu ágripi hefur Magnús 
átt stóran þátt í að leiða bókagerðarmenn saman 
á sínum tíma og leggja grunn að því sem við 
byggjum enn sterka stöðu félagsins á. Eins og 
nærri má geta er hlutur maka stór þegar fólk 
sinnir félagsmálum af þeim krafti sem hér hefur 
verið rakið. Kicki Borhammar hefur staðið með 
Magnúsi í gegnum árin og um tíma áttu þau heima 
á Hverfisgötu 21, þar sem félagsheimili félagsins 
var um árabil.

Magnús Einar Sigurðsson tók við heiðursskjali 
og gullmerki GRAFÍU í móttöku sem haldin 
var til heiðurs honum og Stefáni Ólafssyni 
heiðursfélaga þann 19. ágúst 2018.

ekki allir. Þar var mikil umræða um félagsmál og 
stéttabaráttuna svo samhliða því að nema setningu, 
þá var maður í stöðugri félagsmálafræðslu hjá 
þeim Jóni Ágústssyni, Lúther Jónssyni, Ellert 
Ág. Magnússyni, Meyvant Hallgrímssyni, Gísla 
Guðjónssyni, svo bara nokkrir séu nefndir af 
þeim fjölmörgu sem þarna störfuðu og höfðu 
áhrif á okkur sem yngri voru. Svo ögn seinna 
komu til starfa Sverrir Marinósson, Haraldur 
Blöndal o.fl sem létu ekki sitt eftir liggja. Semsagt 
fljótlega fór ég að skipta mér af félagsmálum 
okkar bókagerðarmanna. Var valinn formaður 
nemafélagsins og síðar Iðnnemasambands Íslands. 
Þegar námi lauk lenti ég í stjórn Hins íslenska 
prentarafélgs sem ritari. 

Nemafélagið hafði aðstöðu í kjallaranum á 
Hverfisgötu 21 og þar hafði bókasafn HÍP einnig 
aðstöðu og þar var Stefán Ögmundsson oft að 
störfum og við nemarnir spjölluðum mikið við 
hann og hann hafði mikil áhrif á félagsmálaáhuga 
okkar.

Árið 1976 flutti ég til Borås í Svíþjóð og hóf störf 
á dagblaði sem bar nafnið Västgöta Demokraten 
og þar hélt „félagsmálafræðslan“ áfram því þar var 
mikil umræða um þjóðfélagsmál og stéttabaráttu 
og ég tók þátt í námskeiðum um réttindamál 
verkafólks á hinum ýmsu sviðum. Þarna starfaði 
ég til ársloka 1979 og kom þá heim og hóf störf á 
skrifstofu Hins íslenska prentarafélags og starfaði 
þar með þeim mæta félaga Ólafi Emilssyni. 

Í hönd fóru síðustu ár  Hins íslenska 
prentarafélags, Bókbindarafélags Íslands og 
Grafíska sveinafélagsins. Unnið var ötullega 
að sameiningu þeirra. En áður var ég kosinn 
varaformaður HÍP. Ég var svo kosinn formaður 
hins nýstofnaða félags, Félags bókagerðarmanna 
og gegndi formennsku í átta ár, en gaf þá ekki kost 
á mér til endurkjörs og hóf aftur störf í faginu hjá 
Mbl og síðar Prentþjónustunni. 

Á fyrstu árum FBM fór töluverð orka í að 
halda þeim hópum saman sem höfðu stofnað 
FBM, viss tortryggni var til staðar, en hægt og 
bítandi var henni eytt. Þá voru á þessum fyrstu 
árum hörð átök við samtök atvinnurekenda sem 
enduðu með verkföllum. Höfuð áherslan var um 
að rétta kjör þeirra sem minnstu launin höfðu, 
þ.e. aðstoðarfólksins en þar voru konur í miklum 
meirihluta. Þau átök sem áttu sér stað á þessum 
fyrstu árum þjöppuðu félagsmönnum enn betur 
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alla leið að því að mannshöndin kom hvergi nærri 
og prentformurinn fór beint af tölvuskjá og á 
prentplötu. Og ég hannaði hvers kyns prentgripi, 
bækur og tímarit eins og setjarar gerðu almennt 
áður en auglýsingateiknararnir, eins og grafískir 
hönnuðir nefndust áður, tóku að miklu leiti við 
hönnuninni.

Eftir að ég hætti störfum á Morgunblaðinu 
dunda ég mér við lestur handrita og prófarka og 
málfarsráðgjöf.

Einhvern veginn þróuðust málin þannig að 
ég kom víða við í félagsmálum. Á námsárunum 
var ég m.a. formaður Prentnemafélagsins í 
Reykjavík og Málfundafélags iðnnema. Var 
kosinn í Trúnaðarráð FBM 1994 og sat ýmist 
í stjórn eða varastjórn félagsins frá 1995 til 
aðalfundar 2017. Stýrði hátíðahöldum vegna 100 
ára afmælis félagsins 1997. Varamaður í stjórn 
Prenttæknistofnunar, í stjórn prenttæknisviðs 
IÐUNNAR, og varamaður í stjórn IÐUNNAR – 
fræðsluseturs, eftir að Pts sameinaðist Iðunni, í 
Starfsgreinaráði upplýsinga- og fjölmiðlagreina og 
fagráði Tækniskólans. Jafnréttisfulltrúi FBM um 
skeið og trúnaðarmaður félagsmanna í FBM hjá 
Árvakri í 11 ár.

Er FBM gekk í Alþýðusambandið varð ég 
fulltrúi félagsins, og síðar félaga með beina aðild, 
í Mennta-, Umhverfis- og Velferðarnefndum 
sambandsins, var fundarstjóri á ársfundi og þingi 
Alþýðusambandsins og fulltrúi MFA í stjórn og 
síðar varastjórn Félagsmálaskóla alþýðu þar til 
nýlega, var formaður Bókasambands Íslands, í 
stjórn Fjölmiðlasambands Íslands og fulltrúi FBM 
og nú Grafíu í fulltrúaráði Málræktarsjóðs. 

Ég sat í Velferðarnefnd Alþýðusambandsins 
til síðasta þings ASÍ, er fulltrúi sambandsins 
á fundum Öldrunarráðs og í fulltrúaráðum 

Á aðalfundi GRAFÍU stéttarfélags í prent- 
og miðlunargreinum þann 11. apríl 2018 
var Stefán Ólafsson, fyrrum ritari FBM, 
kjörinn heiðursfélagi.

Hér gríp ég niður í frásögn Stefáns um afskipti 
af félagsmálum og starfsferli á vettvangi okkar:

Ég hóf nám í setningu í Alþýðuprentsmiðjunni 
við Vitastíg í september 1964. Meistari minn var 
Ragnar Guðmundsson, en er Ragnar varð forstjóri 
Gutenbergs varð Ágúst Guðmundsson meistari 
minn. Síðustu mánuði námstímans starfaði ég 
í Prentstofu GuðjónsÓ og lauk þar námi, fékk 
sveinsbréf 1968 og meistarabréf 1974. Starfaði 
síðan hjá Prentstofu og Bókaútgáfu GuðjónsÓ 
til janúarloka 1974 er ég réðist til Almenna 
bókafélagsins og var framleiðslustjóri og fulltrúi 
framkvæmdastjóra í 4 ár, var framleiðslu- og 
sölustjóri Prentstofu GuðjónsÓ í rúm 4 ár 
og innheimtufulltrúi Mosfellshrepps í eitt ár. 
Meðfram þessu vann ég um lengri eða skemmri 
tíma við prófarkalestur, umbrot, næturvörslu, 
bóksölu og sölu líftrygginga. 

Frá vori 1983 starfaði ég síðan við hönnun og 
umbrot á Vikunni, Úrvali og DV til ársloka 1996 
og á Morgunblaðinu frá júní 1997 til starfsloka 
2010, lengst af umsjónarmaður minningargreina 
og loks prófarkalesari. 

Starfstími minn spannar þannig ansi langa 
sögu prentverks á Íslandi. Ég setti texta í haka, 
eins og tíðkaðist á dögum Gutenbergs á 15. öld, 
vann við vélsetningu og umbrot bóka, blaða og 
tímarita í blýi, upplímingu og pappírsumbroti. 
Tók þátt í tölvuvæðingunni frá frumstigum og 
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varastjórn, stjórn og framkvæmdastjórn Norræna 
félagsins á Íslandi, formaður Vinabæjarnefndar 
NF og Sambands sveitarfélaga, í Umhverfisnefnd 
NF ofl. Í áratug í flokksstjórn Samfylkingar og var 
formaður 60+ í Kópavogi. Og einhver ár í stjórn 
Styrktarfélags íslenska dansflokksins.

Eins og fram kemur í þessu ágripi hefur Stefán 
komið víða við í störfum fyrir okkar félag og 
verið boðinn og búinn að leggja lið þar sem hann 
hefur komið því við. Stefán er kvæntur Báru Björk 
Lárusdóttur. Hún hefur staðið með honum í 
gegnum árin í þessum óþrjótandi félagsmálaáhuga 
sem fylgt hefur honum alla tíð. 

Stefán Ólafsson tók við heiðursskjali og 
gullmerki GRAFÍU í móttöku sem haldin var til 
heiðurs honum og Magnúsi Einari Sigurðssyni 
heiðursfélaga þann 19. ágúst 2018.

Skjóls og Eirar og er fulltrúi Grafíu í stjórn 
Málræktarsjóðs. 

Sat með fleira góðu fólki í Minjanefnd sem 
flokkaði og ákvað hvað félagið gæti varðveitt og 
hvað gert yrði við aðra muni, gjafir, ljósmyndir, 
kvikmyndir, málverk, tímarit, gífurlega 
margar bækur og fleira og fleira, er við seldum 
húsið okkar við Hverfisgötu og vinnustundir 
Minjanefndar urðu sjálfsagt nokkur hundruð. 
Síðasta stóra verkefnið mitt fyrir Grafíu var að 
undirbúa sýningu um Hafstein Guðmundsson og 
verk hans á Landsbókasafni. 

Starfaði lengst af í alls kyns félögum: Í forystu 
Samtaka gegn astma og ofnæmi (nú Astma og 
ofnæmisfélagið) í á annan áratug og var formaður 
í 4 ár. Í ýmsu snatti fyrir SÍBS, ritstýrði og skrifaði 
fréttabréf SAO og SÍBS-fréttir. 

Í stjórn og varastjórn Norræna félagsins 
í Mosfellsbæ 1978 til 1998, formaður 7 ár, í 

Fréttir frá Prentsögusafni
Félagið Prentsögusetur var stofnað í nóvember 
2014 af nokkrum áhugamönnum úr faginu til 
að halda sögu prentiðnaðar á Íslandi í heiðri. 
Enda spannar saga iðnaðarins nokkrar aldir og 
snertir ótrúlega marga fleti í daglegu lífi flestra í 
þjóðfélaginu.

Stjórn Prentsöguseturs hefur frá upphafi leitað 
leiða til að koma á verðugri sýningu, ýmislegt 
hefur verið rætt og reynt að finna heppilegustu 
leiðina til að koma slíku á fót. Munir eru í geymslu 
í aflögðu frystihúsi á Eyrarbakka en til stóð að 
gera þar sýningu um fortíðina og líf fólks á árum 
áður á ýmsum sviðum. Hrunið setti mark sitt á 
margt, bæði það sem var farið í gang og líka þær 
hugmyndir sem komu fram á þeim tíma. 

Í dag er verið að gera áætlun um endurgerð 
gamalla húsa sem yrðu reist á Selfossi með 
handverki ýmissa iðngreina í bland við annað. 

Þá hefur félagið á leigu bílskúr sem er eiginlega 
að fyllast af munum sem bíða flokkunar, 
skráningar og að verða aðgengilegir augum 
almennings.

Ekki er hægt að neita því að þrátt fyrir fjölda 

ferðamanna og áhuga fyrir afþreyingarefni fyrir 
þá er vilji ráðamanna ekki mjög einbeittur til að 
varðveita og koma á framfæri menningarþáttum 
eins og iðn- og handverksgreinum. Er því nokkuð 
á brattann að sækja með styrkumsóknir og 
þvíumlíkt. 

Síðustu fréttir eru að í bígerð er að hefja sýningu 
í prentsmiðjunni Bókamiðstöðin sem var rekin í 
bakhúsi við Laugaveginn um áraraðir og ræður 
yfir mörgum gripum úr prentferlinu. Að mörgu er 
að hyggja, eftir er töluverð undirbúningsvinna, s.s. 
málun gólfs og veggja, skipulag sýningarsvæðisins, 
grisjun véla og verkfæra og ekki síst að raða upp 
o.fl. Þá er nokkuð óljóst hvernig staðið verður að 
rekstri, opnunartíma, mönnun og fleira.

Það er ekki hægt annað en að vona það besta og 
finna leiðir til að koma þessu í gang og nýir félagar 
og nýjar hugmyndir eru alltaf vel þegin.

Hægt er að gerast félagi á  http://prentsogusetur.
is/stjorn-prentsoguseturs/ og svo má auðvitað 
finna á síðunni fróðlegt efni fyrir alla áhugamenn 
um prentverk.

Þóra Elfa Björnsson, ritari Prentsöguseturs
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Erasmus+ ferðir nemenda og kennara í Upplýsingatækniskólanum

Um Erasmus+ 
„Með Erasmus+ gefst menntastofnunum og aðilum sem sinna menntun á öllum skólastigum 
tækifæri til að auka alþjóðavæðingu í skólastarfi, miðla eigin reynslu og sækja þekkingu til annarra 
Evrópulanda. Markmið áætlunarinnar eru meðal annars að styðja verkefni sem miða að því að efla 
grunnfærni einstaklinga, s.s. læsi og stærðfræði, ýta undir sköpunargáfu og frumkvöðlakennslu, 
vinna gegn brotthvarfi, styðja við aðlögun innflytjenda, innleiða upplýsingatækni í menntun, efla 
starfsmenntun, þróa nýjar námsleiðir og kennsluaðferðir og almennt að auka gæði í menntun á 
öllum skólastigum og í atvinnulífi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að tækifærin geta verið 
ólík á milli markhópa og skólastiga.“ (tekið af www.erasmusplus.is).

Helga Tómasdóttir og Svanhvít Stella Ólafsdóttir

Í þessum ferðum verða nemendur að vera úti 
í a.m.k. 10 heila vinnudaga. En við kennarar í 
a.m.k. 4 vinnudaga. Styrkurinn er nokkuð góður 
og dugar vel fyrir ferðakostnaði, gistingu og 
uppihaldi. 

Ferðirnar hafa verið skipulagðar þannig að 
við förum öll saman út og allar skólaheimsóknir 
eru í fyrri vikunni, við kennarar förum heim 
á föstudegi og nemendur nota seinni vikuna í 
menningartengdari ferðir, heimsóknir í fyrirtæki 
og efnisöflun fyrir lokaverkefnið sitt, sem er 
tímaritið Askur. 

Fyrsta ferðin 
8. október 2017 lögðum við í hann með átta 
nemendur. Flugið var of snemma á sunnudags-
morgni, allir mættir í Leifsstöð fyrir allar aldir 
(stigið um borð 5:45 *geisp*), flogið var með WOW 
air og gekk allt eins og í sögu. Flestir sváfu vært á 
leiðinni og við vorum mætt til Köben upp úr hádegi 
að dönskum tíma. 

Þar sem einn nemandi var ekki orðinn 18 ára þá 
var krafa okkar að nemendur gistu á gistiheimili eða 
hóteli með gæslu allan sólarhringinn. Fyrir valinu 
varð Generator Hostel og ákváðum við að vera þar 
líka. Stelpurnar voru fimm og voru saman í herbergi, 
strákarnir þrír voru einnig saman í herbergi ... og það 
sem þótti mikið mál í ferðinni var ... að þeir höfðu 
fleiri spegla! Bömmer fyrir stelpurnar. 

ndanfarnar þrjár annir höfum við 
Svanhvít Stella Ólafsdóttir og Helga 
Tómasdóttir, prentsmiðir og kennarar 

við Upplýsingatækniskólann, farið með nemendur 
okkar og útskriftarefni í grafískri miðlun/prentsmíði 
og bókbandi til Kaupmannahafnar til að kynna 
þeim nám í Danmörku. Við höfum skoðað skóla á 
sama skólastigi og við erum, þ.e. framhaldsskólastigi, 
en einnig og kannski helst háskólanám í grafískri 
hönnun og margmiðlunarhönnun, nám sem hentar 
þeim til framhaldsnáms eftir námið hjá okkur. 
Ferðirnar hafa verið farnar með styrk frá Erasmus+ 
sem er styrkjaáætlun ESB fyrir mennta- æskulýðs- og 
íþróttamál 2014–2020. 

Byrjunin 
Vorið 2017 fengum við styrk til að fara með 
útskriftarhóp á haustönn. Við tók vinna við 
að finna skóla og koma á sambandi. Þar sem 
við höfðum hvorugar gert neitt þessu líkt áður 
renndum við dálítið blint í sjóinn. 

Það má segja að með góðum ráðleggingum 
reyndara fólks í svona ferðum fundum við frábæra 
skóla til að heimsækja. Þeir voru háskólarnir KEA, 
DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) 
og KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) 
ásamt framhaldsskólanum Syddansk Erhvervsskole 
í Óðinsvé. 

U

Grafísk miðlun
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í KEA. Nemendur frá okkur fara til hans í BA 
nám. Við fengum því kynningu á vefþróuninni en 
þar sem hann vissi að við værum meira í grafík 
þá fór hann með okkur í byggingu KEA skólans 
þar sem margmiðlunarhönnun er kennd og benti 
okkur svo á þriðju bygginguna þar sem meira 
hönnunartengt nám er kennt. Við heimsóttum 
því þrjár starfsstöðvar (byggingar) í KEA þar 
sem mismunandi nám er kennt. Frábær skóli og 
ævintýraleg aðstaða í boði fyrir bæði nemendur og 
kennara. Þetta var líkast draumaheimi. 

KADK 
KADK er háskóli sem kennir ýmsar greinar, á 
móti okkur tók nemi í arkitektúr sem leiddi okkur 
um skólann og fræddi um námið. Það var mjög 
áhugavert en kannski minnst tengt okkar fagi. Í 
seinni ferðum heimsóttum við skólann aftur en þá 
með meiri áherslu á okkar sérsvið. 

Syddansk Erhvervsskole 
Fimmtudaginn 12. október heimsóttum við 
Syddansk Erhvervsskole í Óðinsvéum, við 
tókum tvo bílaleigubíla og þurftum að leggja af 

DMJX 
Á fyrsta degi heimsóttum við DMJX, háskóla sem 
kennir m.a. grafíska hönnun. Eitt af því fyrsta 
sem við tókum eftir í fyrirlestri um skólann, voru 
stólarnir ... erum við í sama heimi! En jæja, eftir 
að nemendur prófuðu þá við allar mögulegar 
aðstæður ákváðum við að betri hönnun á 
stólum væri varla til. Henrik Jørgensen, sem við 
áttum eftir að kynnast betur eftir því sem leið á 
heimsóknir, lét sér fátt um finnast og hafði bara 
gaman að þessari athygli sem stólarnir fengu. 

Eftir góða kynningu á skólanum og náminu 
heimsóttum við einn bekk í grafískri hönnun. Þar 
eins og í flestum ef ekki öllum skólum voru MAC 
tölvur. Þeim er skipt út á 2ja ára fresti og keyptar 
nýjar. Aðeins meiri aurar í boði en á Íslandi ... en 
hvað um það, við gerum okkar besta.

KEA 
Á þriðjudeginum heimsóttum við háskólann 
KEA, hann er staðsettur á mörgum stöðum í 
Kaupmannahöfn, dálítið eins og Tækniskólinn. 
Tengiliðurinn okkar hann Santiago Donoso er í 
samstarfi við Vefskólann okkar og stýrir vefþróun 

Hópur 1 – haustönn 2017: Svanhvít Stella Ólafsdóttir, Rebekka Sif Melsted Samúelsdóttir, kennari í verknámi*, Tómas Daði 
Valdimarsson, Henrik Olesen, verkefnastjóri í graphic design*, Rebekka Víðisdóttir, Sveinbjörg Dione Steinþórsdóttir, Laura Toft 
Ragnarsdóttir, Linda Björk Þorsteinsdóttir, Davíð Snær Jónsson, Helga Tómasdóttir og Vilhjálmur Árni Garðarsson. *Nöfn vantar á 
tvo kennara í Syddansk Erhvervsskole.
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laugardagskvöld í Köben og heilan sunnudag áður 
en vinnan hæfist. Við flugum með Icelandair í 
þetta skipti. 

Í stuttu máli má segja að við eyddum skemmti- 
legum laugardegi í Leifsstöð, sem er, svo ekki sé 
meira sagt, fáránlega dýr. Það varð sem sé seinkun 
á fluginu okkar á síðustu stundu. Við vorum í 
Leifsstöð frá því kl. 10.30–19.30. Því betur fer voru 
gestgjafarnir á Airbnb skilningsríkir og mættir til að 
opna íbúðirnar þótt komið væri fram á nótt þegar við 
loksins komumst til Kaupmannahafnar. 

Í þessari ferð heimsóttum við háskólana KEA, 
DMJX og framhaldsskólann NEXT þar sem við 
vorum í tvo daga í verkefnavinnu. 

Við kynntumst einnig danska heilbrigðiskerfinu 
nokkuð vel, þar sem einn nemandi slasaðist 
og var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttöku á 
Rigshospitalet og við, kennarar, fylgdum eftir 
í leigubíl. Við tók nótt á bráðamóttöku. En allt 
fór vel og nemandinn á „skemmtilegt“ ör til 
minningar um ferðina. 

Eins og í fyrri ferðinni var eitt af verkefnum 
ferðarinnar að afla efnis og vinna úr því fyrir 
lokaverkefnið þeirra, tímaritið Ask. 

Í þessari ferð var tekið upp á þeirri nýjung að 

stað frá Köben kl. 7 að morgni. Ferðin var mjög 
skemmtileg og gaman að fara út fyrir borgina. 
Skólinn var ótrúlega flottur og móttakan til 
fyrirmyndar. Það var gaman að sjá hvað þessi skóli, 
sem er framhaldsskóli með sama nám og við, er 
að kenna á svipaðan hátt. Fyrir utan aðstöðumun 
og tækjakost, þá kom okkur kennurum mest á 
óvart að þarna er nemendum sem ekki komast á 
námssamning til að geta tekið sveinspróf, boðið 
upp á þjálfun í skólanum. Þannig að enginn þarf 
að stóla á fyrirtæki til að geta lokið námi með 
sveinsprófi í iðngreininni. Það sama sáum við 
reyndar í næstu ferð í NEXT skólanum. 

Önnur ferðin 
Í þessari ferð, sem farin var í mars 2018, voru 
sjö nemendur, sex úr grafískri miðlun og einn 
úr bókbandi. Í þetta sinn voru allir nemendur 
eldri en 18 ára svo þau leigðu íbúð á Airbnb. 
Bókbandsneminn kom inn á seinni stigum og 
leigði sér einnig íbúð á Airbnb. Við kusum hótel 
fyrir okkur! 

Við ákváðum að fara á laugardegi rétt fyrir 
hádegi ... hver nennir að mæta um borð í flugvél 
kl. 5:45! Við sáum einnig fyrir okkur að eiga 

Hópur 2 – vorönn 2018: Herman Bailey kennari í KEA, Helga Tómasdóttir, Svanhvít Stella Ólafsdóttir, Einar Sveinn Ragnarsson, 
Björk Marie Villacorta, Viktoría Sól Birgisdóttir, Agnar Freyr Stefánsson, Jeremi Zyrek, Davíð Gunnlaugur Melsted og Anton Örn 
Kærnested.
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Aðstaðan í NEXT er mjög góð, en þótt okkur 
hafi þótt það, þá var þetta síðasta önnin í þessu 
húsnæði. Flytja átti skólann þetta sumarið í nýtt og 

taka viðtöl við nemendur í skólunum sem við 
heimsóttum. Það var mjög skemmtilegt og alveg 
óvænt hittum við íslenskan strák sem var við nám í 
KEA og hafði einnig verið í Tækniskólanum. Þessi 
viðtöl voru svo notuð sem efni í Ask.

NEXT 
Við vorum í tvo daga í NEXT sem er 
framhaldsskóli sem kennir grafíska miðlun, 
sem reyndar kallast grafic design í Danmörku 
eins og víðast annars staðar. Það var gaman að 
sjá að verkefnin eru mjög lík okkar og má segja 
að nemendur þar hafi dálítið litið okkar krakka 
öfundaraugum þegar þau fengu að vita hvað þau 
hefðu frjálsar hendur með efnisval í sum verkefni. 
Við í grafískri miðlun í Upplýsingatækniskólanum 
þurfum eins og aðrir kennarar í framhaldsskólum 
að koma grunnþáttum menntunar inn í kennslu 
og nýtum það inn í verkefni þannig að nemendur 
geta valið sér efnistök sem varða jafnrétti, sköpun, 
lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og/eða vellíðan 
inn í sín verkefni. Efnisvalið í NEXT er meira 
stýrt. Við sáum samt að þau eru komin lengra en 
við í að gera öll prentverkefni einnig veflæg og 
erum við að vinna í því. 

Úr dagbók bókbindara 
„Þegar ég horfi til baka þá var ferðin í heild 
sinni alveg frábær. Ég lærði heilan helling, tel 
mig hafa eignast eðal kunningja fyrir lífstíð í 
samnemendum mínum og ég myndi klárlega 
hvetja alla nemendur Tækniskólans til að 
fara ef kostur er á. Að hika er það sama og að 
tapa. Dagurinn í gær er minning, dagurinn 
á morgun er draumur en dagurinn í dag er 
lífið sjálft. Við tökum öll grunnnámið og 
kynnumst öll öllum þáttum margmiðlunar 
að einhverju leyti og því þarf enginn að 
óttast að hann skilji ekki hvað um er rætt, 
hvort sem verið er að kynnast grafískri 
miðlun, kóðun og vefforritun eða gamaldags 
handbókbandi eða hæðaprenti. Höfum það 
hugfast að menntun er máttur.“ 

Einar Sveinn Ragnarsson,
nemandi í bókbandi

Hópur 3 – haustönn 2018: Svanhvít Stella Ólafsdóttir, Helga Tómasdóttir, Sara Dís Hafþórsdóttir, Eldar Sindrason, Lára Angele 
Stefánsdóttir, Sunna Ösp Þórsdóttir, Linda Þórey Pétursdóttir og Þór Mitchell Jensson.
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Lokaorð
Það hafa nokkrir nemendur farið í framhaldsnám 
til Kaupmannahafnar í kjölfar þessara ferða 
og gaman að geta þess að í hópnum sem fer út 
í febrúar eða mars 2019 eru nokkrir sem eru 
ákveðnir í að fara í framhaldsnám til Danmerkur 
og hlakka mikið til að fara, kynna sér skólana og 
ákveða hver þeirra verður fyrir valinu, þar sem 
sækja þarf um fyrir vorið. 

Við vorum svo heppnar að Júlía Baldvinsdóttir, 
fyrrum nemandi í grafískri miðlun, gaf sér tíma til 
að hitta okkur þegar við vorum í Kaupmannahöfn 
í október síðastliðinn. Hún hóf nám í 
margmiðlunarhönnun við KEA í haust og sagði 
okkur frá því að námið hennar í grafískri miðlun í 
Upplýsingatækniskólanum hefði gefið henni mikið 
forskot í náminu í KEA. Adobe forritin eru mikið 
notuð í náminu en ekki er kennt sérstaklega á þau 
og af 70 nemendum sem voru teknir inn í námið 
sl. haust var hún ein af tíu nemendum sem var 
með kunnáttu á Adobe forritin. 

Einnig hittu nemendur Herdísi Helgu 
Helgadóttur, grafískan miðlara sem hefur 
nýlokið námi í vefhönnun við KEA. Það eru fleiri 
nemendur frá okkur við nám úti og gaman að 
heyra frá þeim hve ánægð þau eru og telja sig 
hafa forskot með þá kunnáttu sem þau öðluðust í 
grafískri miðlun í Upplýsingatækniskólanum. 

nútímalegra húsnæði með betri aðstöðu. Eins og í 
skólanum í Óðinsvéum í síðustu ferð þá er í NEXT 
starfsþjálfun í boði fyrir nemendur sem ekki 
komast inn í fyrirtæki. Fyrir nemendur NEXT er 
þjálfunin í sér aðstöðu, þ.e. ekki innan skólans, en 
í samstarfi við hann. 

Þriðja ferðin 
Það var hress hópur sem hittist í Leifsstöð 
eldsnemma sunnudaginn 21. október, að þessu 
sinni voru nemendur sex talsins. Þau, eins og 
hópurinn á undan þeim, völdu að leigja Airbnb 
íbúð en við kennarar völdum okkur hótel. 

Ferðalagið gekk mjög vel og við mætt rétt um 
hádegi til Köben. 

Að þessu sinni vorum við með íbúð og hótel rétt 
við Tívolí sem skartaði sínu fegursta í Halloween 
búningi. 

Dagskráin var svipuð og í fyrri ferðum nema í 
þetta sinn höfðum við keypt námskeið í dúkristu 
sem var mjög skemmtilegt og leiðbeinandinn alveg 
hreint frábær. 

Við heimsóttum sem fyrr skólana KEA, DMJX 
og KADK sem eru allir á háskólastigi. 

Í KEA skólanum fengum við að eyða part úr 
degi á MakerLab stofunni þeirra við prentun 
á bolum og töskum sem vakti mikla gleði og 
jólagjafir framleiddar af sumum nemendum. 

Um þessar mundir er unnið að breytingum á 
Stórhöfða 31, en með vorinu 2019 er reiknað með 
að iðnaðarmannafélögin Byggiðn, Félag iðn- og 
tæknigreina, ásamt Samiðn, flytji starfsemi sína 
í húsið. Fyrir eru GRAFÍA, Rafiðnaðarsamband 
Íslands og MATVÍS. 

Á aðalfundi 2017 var samþykkt tillaga um að 
GRAFÍA keypti húsnæði undir starfsemina þar 
sem stefnt væri að því að ofangreind félög yrðu í 
sameiginlegu húsnæði. Leitað var eftir heppilegu 
húsnæði fyrir starfsemi félaganna og fulltrúa 
félaganna sem starfa við Virk endurhæfingu. 

Eftir vandlega skoðun var ákveðið að kaupa 
hlut í Stórhöfða 31 þar sem GRAFÍA hefur leigt 
frá árinu 2012. Félögin fjárfesta í húsinu í hlutfalli 

Breytingar á Stórhöfða 31
við stærð og starfsmannafjölda, hlutur GRAFÍU 
í húsnæðinu verður um 7,6% og er áætlaður 
heildarkostnaður með breytingum kr. 64 milljónir. 

Húsnæðið hefur verið skipulagt að nýju til 
að koma starfsemi félaganna allra fyrir í húsinu 
og gert er ráð fyrir að allir aðilar verði komnir 
saman í húsinu vorið 2019. Starfsemin verður 
byggð upp þannig að starfsmenn félaganna sem 
vinna að sambærilegum málum verða á sama 
svæði, markmiðið er að félögin geti nýtt þekkingu 
hvors annars til að bæta þjónustu við félagsmenn 
félaganna. 

Á framkvæmdatímanum eru GRAFÍA, RSÍ og 
MATVÍS í húsinu og færa starfsemina í samræmi 
við framvindu framkvæmda í húsinu.



tarfsfólk Ásprents á Akureyri 
skellti sér í árshátíðarferð 
til Sevilla á Spáni 8. – 12. 

nóvember sl. Flogið var beint frá 
Akureyri með flugfélaginu Smartwings 
og lukkaðist ferðin mjög vel. Þátttaka 
var mjög góð en hópurinn taldi um 35 
manns en hjá fyrirtækinu starfa nú 25 
starfsmenn í hinum ýmsu störfum. 
Árshátíðin var á föstudagskvöldinu, 
þar sem við fengum dýrindis mat en 
við vorum þó öll sammála um það að 
íslenska lambakjötið væri albest. Stór 
hluti hópsins fór í gönguferð um gamla 
bæinn í Sevilla og má segja að allir hafi 
fengið hálsríg af aðdáun í þröngum 
götum borgarinnar. Skreytingar húsa eru 
með eindæmum fallegar og flestar eru 
þær ofarlega á húsum. Appelsínur vaxa 
á trjám um alla borg og eru þær notaðar 
í marmelaði og vín en ekki hentugar til 
átu einar og sér. 
Á sunnudeginum fór fram toppleikur 
í spænsku úrvalsdeildinni, Sevilla – 
Espanol og unnu heimamenn (Sevilla) 
leikinn 2-1 og óhætt er að segja að það 
hafi verið ógleymanleg upplifun. 
Sevilla er mjög heillandi borg og hefur 
upp á allt að bjóða andrúmsloftið 
afslappað og íbúar Sevilla vingjarnlegir 
og hjálpsamir.

Ásprent í útlöndum
STA

R
FSM

A
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FÉLA
G

S

Hópurinn á góðri stundu á árshátíð Ásprents.

Þröngar götur Sevilla eru mjög 
heillandi.

Spennan að magnast fyrir leik 
Seville og Espanol.

 Rauðvín og tapas var kærkomið eftir flugið. Spennuþrungið andrúmsloft og allt í járnum.
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framúrskarandi árangur. Í nóvember 2017 
fékk ég símtal frá fyrrum kennara mínum í 
Tækniskólanum, Svanhvíti, sem veitti mér það 
einstaka tækifæri að fá að keppa í grafískri hönnun 
á EuroSkills sem haldið yrði í september 2018 í 
Búdapest. Í framhaldinu var Helga Tómasdóttir, 
einnig fyrrum kennari minn í Tækniskólanum, 
ráðin sem þjálfari minn fyrir keppnina.

Undirbúningurinn
Í kjölfarið hófst undirbúningur sem m.a. fólst í 
því að æfa sig á verkefnum frá fyrri keppnum. 
Meðfram undirbúningnum hélt ég mér í góðri 
æfingu í umbrotinu hjá Odda. Ég flutti mig síðan 
yfir í stafrænu deildina hjá Prentmeti, sem veitti 
mér góða innsýn í prenthliðar fagsins. Í ágúst 
2018 fékk ég að fara í umbrotsdeild Prentmets til 
að æfa mig fyrir keppnina. Á svipuðum tíma fóru 

araldur Örn Arnarson heiti ég og 
er prentsmiður að mennt og starfa 
í forvinnsludeild Prentmets. Ég 

útskrifaðist sem stúdent frá Menntaskólanum 
við Sund vorið 2014 en var nokkuð óviss með 
framhaldið. Þar sem ég hafði mikinn áhuga 
á grafískri hönnun ákvað ég um áramótin 
2014–15 að skrá mig í Tækniskólann og læra 
þar grafíska miðlun. Kunningi minn var þar og 
mælti með náminu. Eftir eitt ár í grunnnáminu 
og annað ár á sérsviðinu útskrifaðist ég sem 
dúx frá Tækniskólanum í árslok 2016 með 9,73 
í meðaleinkun. Eftir þennan góða árangur 
fékk ég námssamning hjá Prentsmiðjunni 
Odda í forvinnslu- og umbrotsdeildinni þar. Í 
framhaldinu tók ég sveinsprófið í prentsmíði 
sumarið 2017 og fékk síðan viðurkenningu 
frá Iðnaðarmannafélagi Reykjavíkur fyrir 

Prentsmiður á EuroSkills

Hluti keppenda í grafískri hönnun ásamt lokafrágangi á verkum sínum.

H
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fram þjálfaraskipti og Þorgeir úr Svansprenti tók 
við af Helgu sem þjálfari minn fyrir keppnina. 
Við tóku stífar æfingar síðustu vikur fyrir keppni. 
Farið var vandlega í gegnum æfingaverkefnin og 
lögð mikil áhersla á að tæknilegu hliðarnar væru 
réttar, en ég tel mig vera mun betri í þeim en í 
hönnunarhlutanum. Verkefnavinnan fór að mestu 
leyti fram heima, enda eingöngu tölvuvinnsla, en 
síðan fórum við Þorgeir í sameinigu yfir verkefnin 
á vinnustaðnum hans, Svansprenti.

Ferðin til Búdapest
Svo var komið að því að undirbúa ferðina til 
Búdapest. Pakkað var í tösku, sem var nú frekar 
létt verk enda lítið annað að taka með en föt, 
tölvumús og lyklaborð, þar sem allur annar 
tækjabúnaður yrði á keppnissvæðinu. Íslenski 
hópurinn samanstóð af átta keppendum sem 
tóku þátt í trésmíði, málmsuðu, rafvirkjun, 
rafeindavirkjun, bakstri, framreiðslu, matreiðslu 
og greininni sem ég keppti í, grafískri hönnun 
eða Technical Graphic Design. Þetta var rosalega 
flottur og skemmtilegur hópur og náðum við 
fljótlega ótrúlega vel saman enda öll á svipuðum 
aldri. Fyrsti dagurinn í Búdapest var hvíldardagur 
eftir langt næturflug. Næsta dag fengum við 
að skoða keppnissvæðið og gera básana okkar 
klára fyrir keppnina. Ég var mjög ánægður með 
aðbúnaðinn, enda fékk ég glænýja iMac-tölvu 
til umráða og fullt af aukahlutum. Það eina sem 
vantaði, eða hafði gleymst, var músamottan.

Keppnin
Keppt var í greininni minni á þremur dögum 
og fengu keppendur mismunandi verkefni á 
milli daga. Við fengum ekki að vita fyrir keppni 
hvaða verkefni við áttum að kljást við, einungis 
verklýsingu á tæknilegu hliðunum. Keppt var 
í fjórum forritum sem öll voru frá Adobe-
fyrirtækinu; InDesign, Illustrator, Photoshop 
og XD. Verkefnum áttum við síðan að skila í lok 
dags og fengum við rúmlega sex tíma til að klára 
þau. Löndin sem ég keppti við voru Rússland, 
Austurríki, Ítalía, Holland, Belgía, Finnland, 
Eistland, Lettland, Slóvakía, Ungverjaland og 
Kazakhstan, en auk þeirra voru tvær gestaþjóðir 
frá Asíu; Indland og Sameinuðu arabísku 
furstadæmin. Á fyrsti deginum áttum við að 
gera hönnunarpakka fyrir ákveðið fyrirtæki. 
Þurftum við að skila inn kennimerki/lógói, 
nafnspjaldi, umslagi, bréfsefni og músamottu. 
Síðan áttum við að prenta þetta út og skera út. Í 

Haraldur situr einbeittur við tölvuna

Þorgeir þjálfari og Haraldur keppandi eru sáttir í lok 
keppninnar.
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lok dags var ég mjög sáttur og náði að skila öllu 
áður en frestur rann út. Annan daginn áttum við 
að gera 16 blaðsíðna ljósmyndabók með kápu, 
sem að mínu mati er mín sérgrein, og átti ég því 
ekki í neinum vandræðum með að skila frá mér 
flottri og vel útfærðri bók. Ég lenti reyndar í smá 
tæknilegum vandræðum um hádegið, en það 
leystist snilldarlega á endanum og var ég mjög 
sáttur í lok dags. Þriðja og síðasta daginn var 
ég orðinn svolítið þreyttur eftir átök fyrri daga, 
en var þó spenntur að geta klárað keppnina. Á 
þessum degi áttum við að gera veggspjald út frá 
ljósmyndabókinni sem við höfðum gert deginum 
áður og vefsíðu fyrir fyrirtæki. Notast var við nýtt 
forrit, Adobe XD, sem ég hafði litla þekkingu á. En 
eftir nokkra yfirlegu náði ég að leysa þetta verkefni 
á snyrtilegan hátt og var að lokum mjög sáttur 
með afraksturinn.

Niðurstaðan
Á lokahátíðinni á laugardeginum fengum við 
loksins að vita niðurstöðuna, þ.e. í hvaða sæti 
við höfðum lent. Það voru sem betur fer ekki 
gerðar neinar sérstakar kröfur til mín, af fulltúum 
prent- og miðlunarsviðs IÐUNNAR, sem sendu 

mig í keppnina þannig að væntingarnar voru 
ekki rosalega miklar. En þegar niðurstaðan var 
ljós var ég hæstánægður og fyrir mér var það 
toppurinn að vera í betri helmingi keppenda og 
ná yfir 700 stiga múrinn sem veitir Medallion 
for Excellence. Ég lenti í sjötta sæti með 704 stig 
og var örfáum stigum frá fjórða sætinu, en þetta 
er besti árangur Íslands í grafískri hönnun á 
EuroSkills. Góði tæknilegi frágangurinn skilaði sér 
svo sannalega. En mesta ánægja okkar Íslendinga 
var hins vegar sú að einn af okkar keppendum 
skyldi fá silfurverðlaun í rafeindavirkjun. Auk þess 
vorum við fjögur af átta sem komust yfir 700 stiga 
múrinn, sem er besti árangur Íslendinga til þessa á 
EuroSkills.

Að lokum
Eftir þessa miklu lífsreynslu og ótrúlega 
skemmtilegu ferð með frábæru fólki er ég mjög 
ánægður með að hafa tekið þátt, enda kom ég 
reynslunni ríkari heim. Ég er ánægður með að 
hafa tekið þessa ákvörðun og vona að ég geti 
miðlað reynslu minni og þekkingu áfram til næsta 
þáttakanda í EuroSkills-keppninni sem haldin 
verður í Graz í Austurríki árið 2020.

Lokafrágangur á fyrsta verkefni keppninnar. Verðlaun og viðurkenning fyrir framúrskarandi árangur á 
EuroSkills.

GRAFÍA stendur með þér
www.grafia.is
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Hinn árlegi vinnudagur á vegum Grafíu og 
Miðdalsfélagsins í Miðdal, orlofssvæði félagsins, 
var laugardaginn 2. júní sl. 

Að venju var ágætis mæting og vel tekið 
til hendinni. Vinnan fólst m.a. í því að klippa 
göngustíga á svæðinu svo auðveldara sé að komast 

Vinnudagur í Miðdal
um þetta fallega svæði okkar. Þá var einnig borið á 
brýr og smíðaðir nýir stigar og brýr. 

Að vinnu lokinni bauð Grafía vinnufólki til 
grillveislu sem var haldin í glæsilega tjaldinu sem 
við eigum á tjaldsvæðinu, en það er einmitt reist á 
vinnudeginum ár hvert.

Borið á brýr, Jón Hermannsson og Guðmundur Gíslason. Kærkomin kaffipása.

Fjölskylduhátíð um
verslunarmannahelgina

Árleg fjölskylduhátið GRAFÍU og Miðdals-
félagsins var haldin laugardaginn 4. ágúst í 
Miðdal. Aðsókn var heldur dræm að tjald-
svæðinu og hátíðinni þótt veður væri með 
ágætum. Keppt var í handboltaskotum, 
körfuhittni og minigolfi í tveimur aldurs-
flokkum, 12 ára og yngri, og 13 ára og eldri. 
Hoppukastali var fyrir yngstu börnin. Að 
venju var svo andlitsmálun og hið sívinsæla 
Candyflos var í boði. Allir fengu svo kók og 
prins póló í lok hátíðar um daginn. 

Fjöldi var við brennuna um kvöldið, en 
Jón Hermannsson var brennustjóri og Jakob 
Viðar Guðmundsson prentsmiður, prentari og 
trúbador, spilaði undir söng og vel var tekið 
undir með honum.

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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köflum ryki hann upp. það er ekki hægt að segja 
að það væri veðrinu að kenna um lélegt golf lét 
einn spilarinn hafa eftir sér. Félögin buöu upp á 
súpu í hádeginu og í mat á eftir ásamt verðlauna 
afhendingu. Einnig voru vegleg úrdráttarverðlaun 
dregin út, en þegar yfir lauk höfðu allir 
þátttakendur hlotið verðlaun, en fyrirtæki tóku 
afskaplega vel á móti mótshöldurum og lögðu 
veglega vinninga í keppnina.

Eftirfarandi aðilar sigruðu í keppninni en 
keppt var með forgjöf og höggleik án forgjafar. 
Höggleikur án forgjafar: Þórhallur Pálsson sigraði, 
í öðru sæti varð Jóhann Kristinsson og Vigfús Ingi 
Hauksson í þriðja sæti. Í höggleik með forgjöf 
sigraði Gísli Örn Guðmundsson, í öðru sæti Viðar 
Valdimarsson og í þriðja sæti varð Arnar Þór 
Óskarsson. Í höggleik kvenna með forgjöf sigraöi 
Guðlaug María Óskarsdóttir.

Völlurinn var mjög góður en vissulega blautur 
á nokkrum brautum sem liggja neðarlega vegna 
rigningadaga í vikunni, mikið rennsli var á 
flötunum og aðstæður allar mjög góðar. Margir 
höfðu á orði að landsslagið á vellinum væri alveg 
frábært og stefna á að koma aftur að ári en þó 
nokkuð var um þátttöku frá suður horninu og frá 
nágrenninu.

Mótsstjórn þakkar félagsmönnum fyrir góðan 
dag og vonast til að jafnvel gangi að ári. Byggiðn, 
FIT, GRAFÍA, MATVÍS, Samiðn og RSÍ standa 
sameiginlega að mótunum.
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Golfmót iðnaðarmanna
Golfmót iðnaðarmanna fór fram á 
Hólmsvelli í Leiru, golfvelli Golfklúbbs 
Suðurnesja, 2. júní sl. og síðan á Akureyri 
1. september og var góð þátttaka í báðum 
mótunum.

Gólfmótið á Leiru
Veðurguðirnir léku við keppendur með ágætu 
„Leirulogni“ og 8 stiga hita. 66 þátttakendur 
mættu til leiks. Keppt var skv. punktakerfi með 
forgjöf um Birtu bikarinn en Lífeyrissjóðurinn 
Birta gaf farandbikar til mótsins. Einnig var 
keppt í höggleik án forgjafar. Keppendum var 
raðað á teiga og hófst mótið kl. 9.00 undir stjórn 
Guðbjörns Ólafssonar. Allir þátttakendur fengu 
afhenta teiggjöf sem voru golfboltar.

Fjölmargir stuðningsaðilar gáfu verðlaun til 
mótsins og færum við þeim bestu þakkir fyrir 
stuðninginn.

Ólafur Einar Hrólfsson sigraði mótið með 40 
punkta og er því meistari Golfmóts iðnaðarmanna.

Í öðru sæti varð Helgi Einarsson með 37 punkta 
og í þriðja sæti varð Gísli Þorgeirsson með 33 
punkta. Helgi Runólfsson hlaut fyrstu verðlaun 
án forgjafar á 73 höggum en betra skor á seinni 
9 holunum, í öðru sæti varð Hafsteinn Þór 
Friðriksson einnig á 73 höggum og í þriðja sæti 
varð Helgi Dan Steinsson á 79 höggum. Næstur 
holu á 16. holu var Helgi Pálsson 3,39 metra frá. 
Næstur holu eftir 3 högg á holu 18 var Helgi 
Runólfsson 2,28 metra frá.

Auk þess var dregið úr skorkortum sem 
voru fjölmörg, allir þátttakendur fengu 
útdráttarverðlaun áður en yfir lauk! Í mótslok, 
var boðið upp á lambalæri og bearnese sem 
þátttakendur nutu eftir frábæran og skemmtilegan 
keppnisdag.

Golfmótið á Jaðarsvelli á Akureyri
Golfmót iðnaðarmanna var einnig haldið á 
Jaðarsvelli á Akureyri 1. september og tókst Það 
með eindæmum vel, hátt í sextíu manns voru 
skráðir til leiks og veðrið var nokkuð gott þó að á 

Félagar í Grafíu og gestir þeirra voru duglegir að mæta í bæði 
mótin og stóðu sig með sóma.
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Árleg skemmtiferð eldri félaga Grafíu og maka 
fimmtudaginn 16. ágúst sl. hófst óvanalega 
snemma, lagt var í hann frá Umferðamiðstöðinni 
kl. 7 að morgni. Okkur lá á, Hellisheiðin lokuð 
vegna malbikunarframkvæmda og við þurftum að 
aka aukakrók um Þrengsli og yfir Óseyrarbrú til 
að ná  austur í Landeyjahöfn, Herjólfur sigldi út í 
Heimaey stundvíslega kl. 9.45. 

Á leiðinni austur segir Georg okkur að fyrsta 
ferð eldri félaga Félags bókagerðarmanna 
(og síðar Grafíu) hafi verið farin 1981 og að 
upphafsmaður þessara ferða sé Magnús Einar 
Sigurðsson, fyrsti formaður FBM, sem útnefndur 
var heiðursfélagi Grafíu á aðalfundi félagsins 11. 
apríl sl. (sjá viðtal við hann í blaðinu), en þau 
hjónin Magnús Einar og Kicki Borhammar voru 
með okkur í ferðinni.

Eldheimar
Fyrsti áfangastaður í Heimaey var Eldheimar, en 
gosminjasýningin þar lætur engan ósnortinn.

Aðfararnótt  23. janúar 1973 hófst eldgos á 
Heimaey, náttúruhamfarir sem eiga sér enga líka í 

„besti dagur sumarsins“
Stefán Ólafsson

Íslandssögunni. Flest munum við hvar við vorum 
er við heyrðum fyrstu fréttirnar, fréttir sem fóru 
um alla heimsbyggðina; jörðin rifnaði í útjaðri 
byggðar og upp spruttu eldtungur sem spúðu 
hrauni og ösku yfir byggðina og ógnuðu lífi heils 
samfélags, en allir sluppu lifandi. Allar tiltækar 
flugvélar Flugfélags Íslands, varnarliðsins o.fl. 
fluttu sjúklinga og gamalmenni í öruggt skjól en 
fyrir einhverja guðsmildi var fiskiskipaflotinn í 
heimahöfn og allir íbúarnir, 5.300 manns, voru 
fluttir heilu og höldnu upp á fastalandið.  

Sýningin lýsir því í máli og myndum hvernig 
byggðin hvarf undir hraun og ösku og að íbúarnir 
urðu að yfirgefa heimili sín og flestar eigur og 
að margir sáu hvorki hús sín eða aðrar eigur 
aftur. Gerðisbraut 10, hús Gerðar Sigurðardóttur 
og Guðna Ólafssonar, sem grófst undir ösku í 
gosinu, hefur nú verið grafið upp að hluta og er 
miðpunktur sýningarinnar. 

Axel Hallkell Jóhannesson hannaði sýninguna, 
arkitekt Eldheima er Margrét Kristín Gunnars- 
dóttir, Sigurgeir Jónasson á ljósmyndir í 
Heimeyjarsýningunni og kunnugleg rödd þularins, 
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ruddust 300 sjóræningjar frá Algeirsborg upp á 
Heimaey. Þeir komu að landi þar sem síðan heitir 
Ræningjatangi og komu heimafólki að óvörum. Í 
3 daga höfðu þeir aðsetur á Ræningjaflöt, söfnuðu 
fólkinu saman, bundu á höndum og fótum og 
geymdu í húsum dönsku verslunarinnar meðan 
þeir smöluðu þeim sem undan komust um 
fjöllin eins og sauðfé. 36 manns sem þóttu lítt 
seljanlegir eða veittu mótspyrnu voru umsvifalaust 
vegnir, en 200 Eyjamönnum tókst að fela sig í 
Hundraðmannahelli, Fiskhelli og víðar.   

Alls námu sjóræningjarnir 242 Vestmanna- 
eyinga á brott og seldu hæstbjóðendum í Alsír.

Nú skyldi haldið í Stórhöfða, syðsta punkt 
Heimaeyjar, við ókum m.a. hjá snyrtilegum hest- og 
fjárhúsum  tómstundabænda og Unnur, lóðsinn 
okkar, sagðist sjálf eiga þar kindur. Ferðin var 
endaslepp, því verið var að malbika veginn upp 
á höfðann, enda vorum við, eins og fyrr sagði, á 
„besta degi sumarsins“. Daníel notaði því tækifærið 
og safnaði ferðalöngunum saman, enda gráupplagt 
að nota veðurblíðuna og mynda hópinn.

En nú styttist tíminn í brottför, Herjólfi sigldi til 
lands kl. 16,  við ókum fram hjá húsi Árna Johnsen. 
Síðan við komum 2011 er Árni búinn að reisa 
smiðju og er með menn í vinnu við listsköpun sína 
og listaverkin fylla hlað og tún. Þeirra á meðal ku 
vera „Síðasta kvöldmáltíðin“, en þar eð við þurftum 
að ná Herjólfi ókum við hjá án þess að skoða 
listaverkin og ég veit ekki frekari sönnur á því.

Ferðalok
Þó við værum tímanlega á ferð á Hvolsvelli 
gafst ekki tími til að skoða Sögusetrið eða 
Eldfjallamiðstöðina, en við gengum um staðinn 
í veðurblíðunni því okkar beið höfðinglegur 
kvöldverður á Hótel Hvolsvelli. Veitingarnar voru 
frábærar eins og annað í þessari ferð og allir fengu 
lostæti að eigin smekk, ánægjulegt í alla staði.

Er allir voru mettir ók Guðni Þorgilsson, 
prýðisgóður bílstjóri okkar, okkur áleiðis til 
Reykjavíkur og enn var verið að malbika Hellis-
heiðina. Við ókum því í kvöldsólinni niður á 
Eyrarbakka, yfir Óseyrarbrú, framhjá Þorlákshöfn 
og um Þrengslin. 

Það voru sælir og glaðir 67 ferðalangar sem 
renndu í hlað eftir ríflega 15 tíma ánægjulegt 
ferðalag, sem lengi verður í minnum haft. Takk 
fyrir mig. 

Eddu Andrésdóttur, skemmir ekki. Þetta er alveg 
ótrúleg upplifun og engu lík.

Áhrifaríkt er að átta sig á hversu náttúruvöldin 
eru megnug, að skynja að 2½km² af eyjunni, 
þriðjungur byggðarinnar, og nær 400 hús og 
byggingar er hulin hrauni og ösku, að Heimaey 
hefur stækkað um 2km² og að Eldfellið, 220m hátt 
fjall, var ekki þarna áður.  Gosið stóð í á 6. mánuð 
og allan þann tíma ríkti mikil óvissa um það hvort 
samfélagið yrði nokkurn tíma endurreist.    

Á efri hæð safnsins er farið yfir þróun Surtseyjar, 
sem reis úr hafi sunnan við Heimaey árið 1963, en 
sú sýning bíður betri tíma.  

Komum með góða veðrið 
Þegar FBM bauð eldri félögum sínum til Eyja árið 
2011 borðuðum við hádegisverð í Höllinni hjá 
Eins kalda, en hann færði sig í miðbæinn og nú 
er veitingastaðurinn Einsi kaldi á jarðhæð Hótels 
Vestmannaeyja. Matreiðslumeistarinn, Einar Björn 
Árnason (Einsi kaldi) tók okkur fagnandi, þakkaði 
fyrir síðast og bað okkur koma sem oftast, við 
hefðum komið með góða veðrið og þetta væri besti 
dagur sumarsins! Hann bað síðan stúlkurnar sínar 
að bera fram kræsingarnar og hvarf til sinna starfa í 
eldhúsinu. Ekki að undra að staðurinn og starfsfólkið 
er rómaður fyrir snilli í matargerð og góða þjónustu.

Nú bættist Unnur Ólafsdóttir í rútuna og 
leiðsagði okkur um eyjuna og við héldum úr 
miðbænum áleiðis í Herjólfsdal. Hún sagði 
það sem Einar sagði síst of sagt, að við hefðum 
greinilega komið með góða veðrið, því þetta væri 
besti dagur sumarsins!

Í Hauksbók segir að Herjólfur Bárðarson hafi 
byggt fyrsta býli Heimaeyjar í Herjólfsdal seint 
á landnámsöld, um eða eftir árið 900, en þar er 
eina bergvatnslindin í Vestmannaeyjum, sem er 
frumskilyrði til búsetu. Árni Johnsen og fleiri 
stóðu fyrir byggingu „nýrrar“ eftirlíkingar af 
Herjólfsbæ í „anda upprunalega bæjarins“ og 
skyldi hann að vera sem líkastur þeim bæ sem 
getið er í heimildum.  

Í dag er Herjólfsdalur frægastur fyrir að þar 
halda Eyjamenn sína margrómuðu Þjóðhátíð, en 
þar er einnig víðfrægur golfvöllur, Golfklúbbs 
Vestmannaeyja, þriðja elsta golfklúbbs lands- 
manna, stofnaður 4. desember 1938, eldri eru golf- 
klúbbarnir í Reykjavík  (1934) og á Akureyri (1935). 

Á leiðinni rifjuðum við það upp að 16. júlí 1627 
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Sigurvegarar: Eggert Ísólfsson, Ögmundur Kristinsson og 
Georg Páll Skúlason.

Skák krefst mikillar einbeitningar.

Skákmót GRAFÍU var haldið sunnudaginn 16. 
desember. Fimm þátttakendur mættu til leiks. 
Ögmundur Kristinsson sigraði á mótinu með 7½ 
vinning af 8 mögulegum. Í öðru sæti var Eggert 

Ögmundur Kristinsson skákmeistari GRAFÍU 2018
Ísólfsson með 6 vinninga og í þriðja sæti Georg 
Páll Skúlason með 3½ vinning. 

Tefldar voru 5 mínútna skákir, allir við alla, 
tvöföld umferð.
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Það var sannkölluð jólastemning sunnudaginn 2. 
desember þegar  jólaball GRAFÍU og MATVÍS var 
haldið í Súlnasal á Hótel sögu. 

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 

Jólaball GRAFÍU og MATVÍS

sígilda jólasöngva sem börnin kunnu að meta. 
Eftir jólaballið var boðið til veislu í Súlnasal 
með kökuhlaðborði og súkkulaði, auk þess sem 
boðið var uppá að setja ýmislegt góðgæti undir 
súkkulaðifoss við mikinn fögnuð allra gesta. Í 
lokin fannst eitthvað góðgæti í pokahorninu og 
fengu öll börnin glaðning frá jólasveininum áður 
en þau héldu heim á leið. Þetta er í fyrsta sinn sem 
félögin halda sameiginlegt jólaball sem heppnaðist 
ljómandi vel og var vel sótt.
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Jólakaffi eldri félaga
Hið árlega jólakaffi var haldið 
sunnudaginn 16. desember 
síðastliðinn. Fjölmennt var 
í jólakaffið að venju og nutu 
félagsmenn og makar þeirra 
góðra veitinga og menningar.

Gunnar Þ. Bjarnason las upp 
úr bók sinni Hinir útvöldu, 
saga af því þegar Ísland varð 
sjálfstættt ríki árið 1918.

Prentstaður íslenskra bóka 2018
Bókasamband Íslands hefur kannað prentstað 
íslenskra bóka sem getið er í Bókatíðindum Félags 
íslenskra bókaútgefenda 2018. Fjöldi titla sem 
prentaðir eru innanlands eru 124 og fækkar um 
78 frá fyrra ári og sem hlutfall af heild dregst það 
saman milli ára um rúmlega 13%, er 20,2% í ár en 
árið 2017 var hlutfallið 33,4% á prentun bókatitla 
innanlands. Fjöldi titla sem prentaður er erlendis 
er 490 eða 79,8% en var 402 eða 66,6% í fyrra. 

Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 614 í 
Bókatíðindunum í ár en var 604 árið 2017.

Skoðað var hvert hlutfall prentunar innanlands 
og erlendis er eftir flokkum. 

• Fræðibækur, bækur almenns efnis og listir eru 
alls 161; 63 (39%) prentuð á Íslandi og 98 (61%) 
prentuð erlendis.

• Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 195; 37 (19%) 
prentuð á Íslandi og 158 (81%) prentuð erlendis.

• Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og 
drykkur eru alls 61; 11 (18%) prentuð á Íslandi 
og 50 (82%) prentuð erlendis.

80% bókatitla prentaðir erlendis
• Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 197; 

13 (7%) prentuð á Íslandi og 184 (93%) prentuð 
erlendis. 

Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í 
hverju landi og hlutfall af heild, jafnframt eru til 
samanburðar tölur fyrir árið 2017:

Fjöldi titla % 
Ísland 124 20,2
Evrópa 412 67,1
Asía 78 12,7
Samtals 614 100%

Árið 2017 Fjöldi titla %
Ísland 202 33,4
Evrópa 331 54,8
Asía 71 11,8
Samtals 604 100%
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Á hverju ári, nánar tiltekið síðasta föstudag 
janúarmánaðar, hittist fólk úr prent-, útgáfu- og 
hönnunargreinum í Vatnagörðum 20 á Prent- og 
miðlunardeginum. 

Síðast var dagurinn sá 26. í janúar. Eins og áður 
byrjaði dagurinn þar kl. 15, stuttir fyrirlestrar í 
fjórum stofum þar sem fjögur mismunandi þemu 
voru viðfangsefni. 

Í hönnunarstofu var fyrirlestraröð í samvinnu 
við Félag íslenskra teiknara (FÍT). 

Framtíðarstofan bauð upp á sjóðheitar nýjungar, 
í bland í poka komu Guðjón Svansson með 
umfjöllun um að njóta augnabliksins og Bergur 
Ebbi sterkir inn með góð erindi. 

Fjör og fræði á föstudegi!
Ingi Rafn Ólafsson – Myndir: Grímur Kolbeinsson

Birgjagólfið var skemmtilegt þar sem mikið var 
skrafað og skeggrætt. Kaffihúsið var vinsælt að 
vanda og gátu gestir spreytt sig á sýndarveruleika 
eftir kaffibollann. 

Ari Eldjárn kom svo og tryllti lýðinn með 
frábærum gamanmálum að vanda.

Rúsínan í pylsuendanum þennan daginn var 
Dansband Jóhanns Gutenbergs sem var skipað 
tónlistarmönnum sem allir höfðu á einhverjum 
tímum starfað í prentiðnaði. Dagurinn heppnaðist 
og gestir voru ánægðir í lok dags. 

Munum svo að fjölmenna á prent- og miðlunar-
dag 2019 sem haldinn verður þann 25. janúar frá 
kl. 15-20 í Vatnagörðum 20.

Spekingar spjalla í bás Origo um nýjustu tækni og vísindi.
Sigríður Halldórsdóttir fjallaði um sjónvarpsþættina ÆVI sem 
sýndir voru á RÚV.

Ásgeir Guðbjartsson, Jóhann Kristinsson og Ólafur Stolzenwald. Fólk fjölmennti til að hlýða á Berg Ebba og fleiri.
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Unga kynslóðin var ánægð með dagskrána.

Bergur Ebbi var vinsæll og vakti fólk til umhugsunar um 
margt.

Kristján Gunnarsson í góðum félagsskap Birnu Einarsdóttur 
og Hildar Sigurðardóttur.

Björn Svanur Víðisson, Sverrir Sveinsson, Eiríkur Sigurðsson 
og Skapti Haraldsson.

Dansband Jóhanns Gutenberg í miklu stuði, Jakob Viðar Guðmundsson, Stefán Henrýsson, Ari Jónsson á trommum, Vigdís 
Ásgeirsdóttir og Gunnar Guðjónsson.
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Nafn:  Heimili:

Sími: Netfang:

Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
1. verðlaun 20.000 kr. – 2. verðlaun, helgardvöl að eigin vali í orlofshúsum Grafíu gildir utan úthlutnartímabils til 31.12 2019.
Lausn sendist til: Grafíu, Stórhöfða 31, 110 Reykjavík fyrir 15. febrúar nk. Dregið verður úr réttum lausnum.
Nöfn verðlaunahafa og lausn krossgátunnar verða birt á vefsíðu grafia.is eftir 15. febrúar n.k.

lorem ipsum dolor 
sit amet consecte 
tur adipisicing elit 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua amet

DÖGGVUN DÁÐ
LÖGUR

ALDRI
KVK NAFN SILFUR-

HÚÐA TÓLF

TOR-
TRYGGNI

BJARGBRÚN

FRUMEFNI

FISKUR

KNÆPA
TEITI

FÉLAGI

RIST
TVEIR EINS

KLAFI

FESTA

UM-
VANDARI

SNERTA

ÁTT

GROBB

ÁSÝND

SKST.

SJÓÐI

ÞYNGD

HYGGJAST ÁVÖXTUR VANGA-
SKEGGTÉKKI

TIGNASTI

ÓSKIPT
LÍTILL SPIL

SPAUG

ÁNA

HOLA

DETTA

VONSKA

GEGNA

SYLLA

FÆÐA

ANGAR

HJÁSÓL

TIL DÆMIS

MASAR

SÍTT

DREIFA

HYLLI

HRUKKA

ÆTÍÐ

STEIN-
TEGUND

FUGL

KAÐALL

SNIÐ-
GANGA

GÖLTUR

FLAUMUR

NÚMER

HEIMSKAUT
FÍFLAST

ILLGRESI

YTRA BORÐ

KRUMLA

VAÐA
MAULA

SVANUR

RÓL

KVK NAFN

LASTA
LABBA

HYGGJA

ESPA

LOFT-
TEGUND

ÞEFJA

ÓSKERTA

Í RÖÐ

FLÝTIR

KERALD

BÓK

FRÆND-
BÁLKUR

GUMS

SKJÖGUR

ÞJÁLFAÐUR

SVELL

TVEIR EINS

TVEIR EINS

ÖNDUNAR-
FÆRI

LIPURÐ

HLJÓÐFÆRI BLÓÐSUGA

HNJÓÐ EFLA

Verðlaunakrossgáta



42    Prentarinn 2018

Kristín Þóra Guðbjartsdóttir

Hrefna Ársælsdóttir. Ragnar Gylfi Einarsson.

Guðlaug Friðriksdóttir.

g var beðinn um að segja nokkur orð um 
Norrænt bókband og JAM hópinn, sem hefur 
undanfarin ár séð um samskipti á þessu sviði 
við Norðurlöndin fyrir Íslands hönd. 

Það var lengi hefð á Norðurlöndunum fjórum, 
Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og Noregi, að 
bókbindarar efndu til keppni í listbókbandi á 

Norrænt bókband 2018
Við opnun sýningarinnar í Þjóðarbókhlöðunni - Landsbókasafni Íslands 1. nóvember 2018

nokkurra ára fresti. Þetta hófst árið 1956 og 
Norðmenn sáu um fyrstu keppnina og fyrsta 
sýningin var haldin í Ósló það ár. Síðan fóru 
sýningarnar á milli höfuðborga landanna og 
þannig gekk þetta koll af kolli næstu áratugina. 
Stundum liðu tvö ár á milli keppna, en oftast þrjú 
eða fjögur ár. 

É
Georg Páll Skúlason – Myndir: Grímur Kolbeinsson
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í lag. Þarna voru mættir fulltrúar frá öllum 
löndunum og fundurinn samþykkti nýjar reglur og 
eftir þeim er farið í dag.
• Fyrsta reglan er sú að löndin skuli hafa það 

sameiginlega verkefni að vera gestgjafar og 
sýna bókband í ákveðinni röð fjórða hvert ár 
og var röðin ákveðin þessi: Ísland – Danmörk – 
Finnland – Noregur – Svíþjóð -

• Aðalbreytingin frá gömlu reglunum er að nú er 
ekki lengur beinlínis um keppni að ræða heldur 
eru svona um það bil 25% af bókunum valdar 
í heiðursflokk, en áður var um stigakeppni að 
ræða og sá sem var með flest stig var í 1. sæti 
o.s.frv. 

• Önnur mikilvæg breyting var að þátttakendur 
þurfa ekki lengur að vera faglærðir til þess að 
fá að taka þátt, þó þeir séu það nú í flestum 
tilfellum. Í dag er öllum boðið að taka þátt, bæði 
áhugamönnum og fagfólki.
Við Íslendingar áttum nú að byrja samkvæmt 

þessum nýju reglum, en þegar til átti að taka 
vorum við ekki alveg tilbúin til að ríða á vaðið og 
vera fyrst í þessu nýja ferli, en Svíar voru mjög 
liðlegir og tóku að sér að sjá um fyrstu sýninguna 
árið 2005. Fjórtán Íslendingar tóku þá þátt sem var 
mikil aukning frá því fimmtán árum fyrr. 

Það var svo komið að okkur að vera gestgjafar 
árið 2009. Þátttakendur voru þá fleiri en nokkru 
sinni fyrr eða um 90 alls, þar af 20 Íslendingar. 
Sýningarnar voru báðar í Þjóðmenningarhúsinu. 
Allt ferlið gekk eins og í sögu hjá okkur 
Íslendingum og í samstarfi við Svía fór sýningin 

Í byrjun voru Íslendingar aldrei með hinum 
Norðurlöndunum í þessum keppnum. Fjarlægðin 
hefur sjálfsagt haft sitt að segja, en einnig að 
samskipti minnkuðu töluvert við Danmörku á 6. 
áratugnum. Íslendingar tóku ekki þátt í norrænum 
bókbandskeppnum fyrr en árið 1979 og það voru 
þeir Hilmar Einarsson bókbindari og forvörður 
í Morkinskinnu og Ragnar G. Einarsson sem 
voru fyrstir, en 1987 tók Ragnar einnig þátt auk 
Sigurþórs Sigurðssonar og unnu þeir þá báðir á 
bókbandsstofu Landsbókasafnsins.

En það var einn maður í Danmörku sem var 
ekki sáttur við þetta. Hann var mikill Íslandsvinur 
og hét Arne Møller Pedersen. Ég nefni hann 
hér vegna þess að fyrir hans tilstilli komumst 
við Íslendingar inn í þennan norræna hóp sem 
hafði yndi af fallega innbundnum bókum. Arne 
Møller bókbandsmeistari og forvörður við danska 
Ríkisskjalasafnið í Kaupmannahöfn kom hingað 
með norrænu bókbandssýninguna í fjögur skipti. 
Eiginlega á eigin vegum því bækurnar kom hann 
með í flugfarangrinum sínum í stálsleginni kistu 
frá Ríkisskjalasafninu danska.  Fyrst var þetta 
í samstarfi við Norræna húsið og sýningarnar 
voru alltaf haldnar þar, en síðan kom Félag 
bókagerðarmanna, forveri GRAFÍU stéttarfélags 
í prent- og miðlunargreinum, Iðnskólinn í 
Reykjavík, nú Tækniskólinn og fleiri aðilar inn í 
þetta samstarf.

Loks var JAM hópurinn stofnaður 1989 eftir 
ánægjulegt námskeið þar sem þeir leiðbeindu 
Arne Möller og danski listamaðurinn og 
bókbindarinn Jakob Lund. Hópurinn var síðan 
nefndur eftir upphafsstöfunum í nöfnum þeirra. 
Meginmarkmið hópsins var að stunda listbókband 
og varðveita gamla handverkið með því að taka 
þátt í námskeiðum, samkeppnum og sýningum. 
Árið eftir stofnun hópsins urðu straumhvörf í 
þátttöku okkar Íslendinga þegar sex félagar JAM 
hópsins tóku þátt og með einstökum árangri.

Það varð þó bið á að Ísland kæmi af krafti 
inn í verkefnið en JAM hópurinn starfaði þó 
ótrauður áfram. Það gerðist hins vegar ekkert 
í samskiptum landanna fyrr en árið 2001 að 
haldinn var norrænn bókbindarafundur í 
Reykjavík sem markaði tímamót. Sænsk kona, 
bókbandsmeistarinn Johanna Rojgård Sjöberg, átti 
frumkvæðið að þessum fundi og kaus JAM hópinn 
til samstarfs til þess að reyna að kippa málunum 

Svanur Jóhannesson og Georg Páll Skúlason.
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tvö íslensk verk í heiðursflokki, þeirra Hrefnu 
Ársælsdóttur bókbindara og Ragnars G. 
Einarssonar bókbindara, sem er í forsvari fyrir 
JAM hópinn sem hefur aðstoðað við uppsetningu 
sýningarinnar. 

GRAFÍA hefur stutt við félagsmenn sína að 
sækja endurmenntun og hafa bókbindarar verið 
duglegir að sækja námskeið erlendis til að auka 
þekkingu sýna, sjá og prófa nýjar aðferðir. Á 
sýningunni má sjá fjölbreytt úrval handbands. 
Mikilvægt er að hlú að faginu og hvetja fagmenn 
og áhugafólk í bókbandi til að taka þátt í þessu 
skemmtilega og mikilvæga starfi.

 Ég vil að síðustu fyrir hönd GRAFÍU þakka 
Landsbókasafninu fyrir góða samvinnu og 
að taka að sér að halda þessa sýningu hér í 
Þjóðarbókhlöðunni. 

Með þessum orðum tilkynni ég að Norræna 
bókbandssýningin 2018 er hér með opnuð.

alla leið austur til Moskvu, en þangað hafði slík 
sýning aldrei komið áður. Þó á engan sé hallað 
var þrautseigja og kraftur Svans Jóhannessonar, 
þá starfsmanns Félags bókagerðarmanna og 
stjórnarmanns í Jam klúbbnum, við undirbúning 
og fjáröflun sýningarinnar stór þáttur í því hve 
vel tókst til og ber að þakka honum allt hans góða 
starf við að halda merkjum bókbands á lofti og 
halda sögunni til haga. Ég legg til að við klöppum 
fyrir Svani sem er hér með okkur í dag. 

Sýningin „Norrænt bókband 2018“ sem 
Finnland sér um undirbúning, framkvæmdina 
og er gestgjafalandið opnaði hjá þeim í 
Kansalliskirjasto (Nationalbiblioteket á 
sænsku) í Helsinki í Finnlandi í mars – apríl 
2018 og var síðast í Universitetsbiblioteket 
í Ósló í Noregi í ágúst – september sl. Af 71 
þátttakanda sem skráðu sig til leiks, skiluðu 
51 verkum á sýninguna. Það er gaman að sjá 

Á Akureyri hefur um áratugaskeið verið 
starfandi Myndlistaskóli. Hann hefur 
útskrifað talsverðan fjölda grafískra 
hönnuða. Margir vinna enn á Akureyri 
en aðrir hafa söðlað um og starfa nú í 
Reykjavík. Fimmtudaginn 8. nóvember 
síðastliðinn var kynningarfundur á vegum  
IÐUNNAR fræðsluseturs og Grafíu fyrir 
grafíska hönnuði starfandi á Akureyri og 
í nærsveitum. Fundinn héldu þeir Georg 
Páll frá Grafíu og Ingi Rafn frá IÐUNNI. 
Markmiðið með þessum fundi var að kynna 
starfsefmi IÐUNNAR og Grafíu sem og að 
hitta fyrir þennan hóp og tengjast honum 
betur. Talsverður fjöldi mætti á fundinn 
sem haldinn var á Götubarnum. Í spjalli 
við fundargesti kom fram vilji til að fá fleiri 
námskeið í grafískri hönnun til Akureyrar 
og mum IÐAN bregðast við því. Heilt yfir 
var fundurinn skemmtilegur og gaman að 
sjá hvað er mikil gróska í grafískri hönnun á 
Akureyri. 

Stefnumót hönnuða á Akureyri
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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 september 2018. Síðast var könnun gerð í september 2017 og 
eru kannanir undanfarinna ára bornar saman þar sem það er mögulegt. 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. Í ár var spurt sérstaklega um áherslur 
í komandi kjarasamningum, upplifun varðandi starfsumhverfið tengt einelti og kynferðislegri 
áreitni sem og streitu- og kulnunareinkenni.

Þátttaka var 57% en var 51% 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

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. Þegar færri en 
átta eru á bak við meðaltal birtist eyða í viðkomandi reit í töflum.

Auk meðaltals eru einnig birt miðgildi, 10% mörk, 25% mörk, 75% mörk og 90% mörk 
í tö�unum. Þær tölur gefa til kynna launadrei�ngu 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 �órðungur 
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 �órðungur 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 launa-
drei�ngu með e�irfarandi hætti. Því breiðara sem bilið er á milli 25% marka, miðgildis og 75% 
marka, því meiri drei�ng er á launum viðkomandi hóps. Því breiðara sem bilið er má segja að 
er�ðara sé að gera sér grein fyrir hvaða laun eru algengust í viðkomandi hópi. A�ur á móti eru 
launin einsleitari í hópnum e�ir 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 
launadrei�ngu hópsins.

Launatöflur
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Framkvæmdarlýsing

Lýsing á rannsókn
Unnið fyrir Grafíu og Samtök iðnaðarins

Markmið Að kanna laun og starfskjör félagsmanna í Grafíu og breytingar frá fyrri mælingum
Framkvæmdatími 2. - 31. október 2018

Aðferð Síma- og netkönnun
Úrtak 569 félagsmenn Grafíu

Verknúmer 4028969

Stærð úrtaks og svörun
Úrtak 569

Svara ekki 288
Fjöldi svarenda 325

Svarhlutfall 57,1%

Reykjavík, 13. nóvember 2018
Bestu þakkir fyrir gott samstarf,

Hallur Hallsson
Tómas Bjarnason
Sigríður Herdís Bjarkadóttir

Allur réttur áskilinn:  © Gallup. 

Skýrsla þessi og innihald hennar er eingöngu til innanhússnota hjá því fyrirtæki, stofnun eða einstaklingi sem 
hana keypti.  Öll opinber birting eða dreifing er óheimil án skriflegs leyfis Gallup. Starfsemi Gallup er með ISO 
9001 gæðavottun. Auk þess er Gallup aðili að ESOMAR.
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Launatafla 4. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá ekki greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)

Karlar Konur Fjöldi

Alls 565 389 460 554 650 750 585 527 189

Prentsmiður 523 402 453 490 594 677 536 509 47
Prentari 537 443 497 525 617 645 550  20
Bókbindari 467 382 388 451 539 600 498  16
Grafísk hönnun/teiknari 601 450 538 600 700 750 641 553 31
Aðstoðarfólk 392 304 350 389 426 460 403  15
Sölumaður 633 460 507 605 740 800 637  17
Verkstjóri/Vaktstjóri 651 430 593 621 741 826 651  9
Mill istjórnandi/Framkvæmdastjóri 705 585 622 685 813 849 719 681 24

Launadreifing
Grunnlaun í þúsundum króna Meðaltal 

grunnlauna 
eftir kyni90% 

mörk
10% 
mörk

Meðal-
tal

25% 
mörk

Mið-
gildi

75% 
mörk

Launatafla 5. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)

Karlar Konur Fjöldi

Alls 541 378 484 551 605 665 548  32

Prentsmiður        3
Prentari 552 452 501 553 605 665 565  20
Bókbindari        1
Grafísk hönnun/teiknari        1
Aðstoðarfólk        5
Verkstjóri/Vaktstjóri        1
Mill istjórnandi/Framkvæmdastjóri        1

Launadreifing
Meðaltal 

grunnlauna 
eftir kyni90% 

mörk
10% 
mörk

Meðal-
tal

25% 
mörk

Mið-
gildi

75% 
mörk

Grunnlaun + vaktaálag í þúsundum króna
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Launatafla 6. Meðallaun svarenda í 70-100% starfshlutfalli sem fá ekki greitt vaktaálag eftir starfsstétt og kyni (uppreiknuð laun)

Karlar Konur Fjöldi

Alls 602 403 483 600 700 790 627 555 189

Prentsmiður 546 404 464 527 628 701 568 524 47
Prentari 577 443 503 540 666 770 591  20
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Launatafla 8. Breytingar á grunnlaunum og heildarlaunum milli ára (starfsf. í 70-100% starfshlutfalli, uppr. laun)

Fá ekki greitt vaktaálag

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Alls 565 546 3% 602 580 4% 189 201

Prentsmiður 523 487 7% 546 509 7% 47 47
Prentari 537 509 6% 577 549 5% 20 24
Bókbindari 467 456 2% 539 499 8% 16 17
Grafísk hönnun/teiknari 601 596 1% 634 621 2% 31 32
Aðstoðarfólk 392 391 0% 430 422 2% 15 9
Sölumaður 633 610 4% 690 651 6% 17 14
Verkstjóri/Vaktstjóri 651 589 11% 740 650 14% 9 21
Millistjórnandi/Framkvæmdastjóri 705 672 5% 726 712 2% 24 24

Grunnlaun í þúsundum króna Heildarlaun í þúsundum króna

FjöldiMeðaltalMeðaltal
% breyting frá 

síðustu 
könnun

% breyting frá 
síðustu 
könnun

Launatafla 10. Meðalyfirvinnutaxti svarenda í 70-100% starfshlutfalli eftir starfsstétt og kyni

Karlar Konur Fjöldi

Alls 4.557 3.928 4.600 5.195 4.685 4.098 73

Prentsmiður 4.483 3.918 4.446 4.933 4.860 3.889 18
Prentari 4.860 4.496 4.889 5.265 4.824  22
Bókbindari 3.958 3.174 4.009 4.934   8
Grafísk hönnun/teiknari 5.044 4.425 4.589 5.800   9
Aðstoðarfólk 3.697 3.000 3.200 5.000   7
Verkstjóri/Vaktstjóri       5
Mill istjórnandi/Framkvæmdastjóri       1

Launadreifing
Yfirvinnulaun í krónum Meðaltal 

yfirvinnulauna 
eftir kyniMeðal-

tal
25% 
mörk Miðgildi

75% 
mörk

Launatafla 9. Breytingar á grunnlaunum + vaktaálagi og heildarlaunum milli ára (starfsf. í 70-100% starfshlutfalli, uppr. laun)

Fá greitt vaktaálag

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Alls 541 520 4% 628 626 0% 34 21

Prentsmiður     3 1
Prentari 552 575 -4% 642 704 -9% 22 14
Bókbindari     1 1
Sölumaður     1 0
Aðstoðarfólk     5 3
Verkstjóri/Vaktstjóri     1 1
Mill istjórnandi/Framkvæmdastjóri     1 0

Grunnlaun + vaktaálag 
í þúsundum króna Heildarlaun í þúsundum króna

FjöldiMeðaltalMeðaltal
% breyting frá 

síðustu 
könnun

% breyting frá 
síðustu 
könnun
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Þróun

Heildarlaun
(starfsfólk í 70-100% 

starfshlutfalli*)
* laun þeirra sem voru í 70-99% 

starfshlutfalli eru uppreiknuð miðað við 
100% starfshlutfall 

Grunnlaun
(starfsfólk í 70-100% 

starfshlutfalli*)
* laun þeirra sem voru í 70-99% 

starfshlutfalli eru uppreiknuð miðað við 
100% starfshlutfall 

Aðrar niðurstöður

4,5% 5,9%

35,9%

8,9%
3,9% 3,0%

2,3% 2,7%

3,8%
15,0% 6,2% 11,8%

12,2%
6,8%

5,9%
12,0% 9,4%

2,9%

Mars - maí
'06

Mars - maí
'07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Verðbólga frá síðustu mælingu
Hækkun heildarlauna milli mælinga

4,5%
5,9%

35,9%

8,9%

3,9%
3,0% 2,3% 2,7%

3,8%
12,8% 9,3%

19,7% 14,6%
5,5% 7,7%

13,5%
9,1%

2,6%

Mars - maí
'06

Mars - maí
'07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Verðbólga frá síðustu mælingu
Hækkun grunnlauna milli mælinga

Hlutfallsleg hækkun
2,9%

314.747 334.311 373.858
419.578 448.046 474.488

531.550
581.749 598.711

Mars - maí
'06

Mars - maí
'07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Meðaltal

Hlutfallsleg hækkun
2,6%

252.977 276.384
330.928

379.120 399.805 430.682
488.861

533.159 547.126

Mars -
maí '06

Mars -
maí '07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Meðaltal

Aðrar niðurstöður
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Þróun

Lengd vinnuviku að jafnaði
(starfsfólk í 100% 

starfshlutfalli)

Hversu margar 
yfirvinnustundir fékkst þú 

greitt fyrir september?
(starfsfólk í 100% 

starfshlutfalli)

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% 91,0%

4,7% 5,8% 6,9% 16,5% 9,7% 6,7% 5,9% 7,1% 6,1% 5,0%

3,2% 1,7% 0,9% 1,0% 1,3% 1,3% 1,8% 1,5% 1,7% 4,0%

Mars -
apr. '05

Mars -
maí '06

Mars -
maí '07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars. '16 Okt. '17 Okt. '18

Fullu starfi (100%)
Hlutastarfi
Ekki í föstu starfshlutfalli, fæ greitt tímakaup

44,7 44,8 43,7 43,6 43,6 44,8 43,8 42,0 42,6 42,2

Mars -
apr.
 '05

Mars -
maí
 '06

Mars -
maí
 '07

Mars
 '10

Mars
 '12

Mars
 '13

Okt.
 '14

Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Meðaltal

20,2
23,8 21,7

15,4
11,4

16,7
13,5 14,0

16,9 15,8

Mars -
apr.
 '05

Mars -
maí
 '06

Mars -
maí
 '07

Mars
 '10

Mars
 '12

Mars
 '13

Okt.
 '14

Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Meðaltal

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

3,7% 6,9% 5,0% 8,0%
21,6%

32,1% 30,3%
32,5%

27,7%

33,3% 34,3%
35,0%

33,2%

21,5% 24,3% 18,6%
13,7% 6,2% 6,0% 5,8%

2,7  3,1  3,0  3,2  

Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Mjög sátt(ur) Frekar sátt(ur) Hvorki né

Frekar ósátt(ur) Mjög ósátt(ur) Meðaltal (1-5)
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Þróun

Kjarasamningsbundin 
réttindi sem félagsmenn 
nýttu sér sl. 12. mánuði

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

8,8% 13,1% 11,4% 11,4%

45,6% 45,3% 41,9% 42,8%

37,5% 29,1% 36,9% 29,4%

5,6% 7,8% 5,7% 11,8%
4,7% 4,0% 4,6%

3,5  3,5  3,5  3,4  

Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Mjög mikið Frekar mikið Hvorki mikið né lítið
Frekar lítið Mjög lítið Meðaltal (1-5)

45,7%

16,3%

13,8%

9,8%

36,6%

50,8%

22,7%

11,5%

13,8%

32,7%

51,7%

16,1%

12,8%

18,8%

32,2%

57,7%

22,4%

16,6%

16,0%

25,5%

59,6%

34,7%

15,8%

10,9%

24,6%

Réttur til vetrarorlofs

Starfsmannaviðtal (launa- og
frammistöðusamtal)

Frí í stað yfirvinnugreiðslu

Réttur til endurmenntunar í
vinnutíma

Nýtti mér ekkert af
ofangreindu

Okt. '18

Okt. '17

Mars '16

Okt. '14

Mars '13

Hver er starfsaldur þinn í 
sama eða sambærilegu starfi 

og þú ert í nú?

21,1%21,1% 20,9%
13,2% 9,6% 8,1% 10,7% 11,3% 12,3% 17,0%

13,7%13,6% 13,1%

11,9% 13,3% 15,2% 16,5% 13,3% 12,7% 10,4%

16,9% 14,7% 13,4%
15,8% 15,1% 16,3%

17,4% 15,3% 13,1% 11,5%

48,3% 50,6% 52,5%
59,2%62,0% 60,4% 55,4% 60,1% 61,9% 61,1%

Mars - apr.
'05

Mars - maí
'06

Mars - maí
'07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

5 ár eða minni 6-10 ár 11-15 ár 16 ár eða meira
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Þróun

Hvaða námi hefur þú lokið?

14,3%11,8% 10,8% 10,6% 6,8% 6,5% 5,0% 4,2% 3,7% 4,1%

22,8% 17,9% 19,9%
8,5% 9,3% 6,2% 4,6% 4,8%

53,4% 59,7% 59,9%
64,8% 67,6% 72,8% 71,2% 72,9% 71,7% 67,9%

9,0% 9,7% 8,7% 15,0% 15,0% 16,9% 15,7% 17,3% 21,2% 22,2%

Mars -
apr. '05

Mars -
maí '06

Mars -
maí '07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Mán

Lokið háskóla/iðntækninámi-tækniskóla
Lokið framhaldsskóla-/iðnskólaprófi
Lokið grunnskólaprófi og hef viðbótarmenntun en hef ekki lokið framhaldsskóla
Lokið grunnskólaprófi eða sambærilegu prófi
Ekki lokið grunnskólaprófi eða sambærilegri menntun

22,6%22,0% 23,9% 20,3% 17,8% 22,0% 20,2% 25,5% 24,5% 24,7%

18,8%18,5% 17,7% 22,3% 21,0% 18,9% 17,6%
16,1% 16,2% 15,7%

19,3% 22,3% 22,0% 13,8% 18,4% 16,0% 17,0% 16,1% 18,2% 15,1%

7,5% 10,0% 8,0%
13,0% 12,6% 15,0% 16,7% 14,3% 15,9% 17,0%

15,0%10,6% 12,5%
8,1% 8,1%

8,5% 9,7% 7,8% 7,6% 10,3%

9,3% 7,9% 8,9%
11,2% 8,7% 7,8% 7,9% 6,5% 7,6% 6,4%

7,5% 8,8% 7,0% 11,4% 13,4% 11,9% 10,9% 13,7% 9,9% 10,9%

Mars -
apr. '05

Mars - maí
'06

Mars - maí
'07

Mars '10 Mars '12 Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Prentsmiður Prentari Stjórnunarstörf
Grafísk hönnun Aðstoðarfólk Bókbindari
Annað

Fjöldi
Greiningar
Heild 312 25% 16% 15% 17% 10% 6% 11%
Kyn *  
Karlar 217 20% 22% 17% 13% 12% 6% 10%
Konur 95 35% 2% 12% 25% 7% 6% 13%
Aldur *  
34 ára eða yngri 49 33% 8% 8% 31% 12% 2% 6%
35-44 ára 69 23% 14% 16% 28% 12% 1% 6%
45-54 ára 96 23% 17% 18% 13% 11% 6% 13%
55 ára eða eldri 98 23% 19% 15% 7% 7% 12% 15%
Starfsaldur *  
5 ár eða minna 47 34% 4% 11% 23% 15% 13%
6-10 ár 29 21% 17% 10% 24% 14% 14%
11-15 ár 33 27% 6% 9% 24% 6% 9% 18%
16 ár eða meira 174 22% 21% 19% 13% 7% 9% 9%
Menntun *  
Grunnskólapróf 24 8% 8% 21% 8% 46% 8%
Framhalds-/Iðnskólapróf 198 32% 22% 17% 5% 5% 8% 12%
Háskólapróf 59 8% 10% 63% 5% 5% 8%
Starfshlutfall *  
Fullt starf 269 21% 18% 16% 17% 10% 7% 11%
Hlutastarf/Tímakaup 26 58% 4% 19% 15% 4%
Fær vaktaálagsgreiðslur *  
Já 37 8% 65% 5% 3% 16% 3%
Nei 200 27% 10% 17% 17% 8% 9% 13%
Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) með launakjör þín? *
Sátt(ur) 124 22% 13% 21% 20% 4% 5% 15%
Hvorki né 108 25% 16% 13% 18% 11% 8% 9%
Ósátt(ur) 73 30% 21% 8% 12% 18% 5% 5%
* Marktækur munur
Grænar tölur eru hærri en efri vikmörk fyrir heildina 
Rauðar tölur eru lægri en neðri vikmörk fyrir heildina

Prent-
smiður

Prent-
ari

Stjórn-
andi

Graf. 
hönn. 
teikn.

Aðstoð-
arfólk

Bók-
bindari Annað

73,6% 70,2% 70,1% 69,9% 68,9%

26,4% 29,8% 29,9% 30,1% 31,1%

Mars '13 Okt. '14 Mars '16 Okt. '17 Okt. '18

Karlar Konur

Kyn

Hvert er starfsheiti þitt?
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Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingu?  

Samskipti á mínum vinnustað eru 
opin og heiðarleg.

Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingu?  Ég 

get leitað til næsta yfirmanns míns 
ef ég þarf á því að halda.

Hversu sammála eða ósammála 
ertu eftirfarandi fullyrðingu?  Mér 
finnst gott jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs hjá mér.

21,6% 46,3% 22,3% 7,4%

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né Frekar ósammála Mjög ósammála

38,7% 40,9% 12,4% 6,2%

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né Frekar ósammála Mjög ósammála

24,0% 47,0% 20,1% 6,8%

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né Frekar ósammála Mjög ósammála

Streitueinkenni.

„... þú hafir áhyggjur af því að upp komi vandamál í vinnunni sem þú getur ekki leyst?“
„... þig langi ekki í vinnuna næsta dag?“
„... þú sért svo þreytt/ur að þú eigir erfitt með að gera nokkurn skapaðan hlut?“

Þessi streitueinkennakvarði byggir á samantekt á eftirfarandi 4 spurningum, „Kemur það 
oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að...“:
„... þú eigir erfitt með að hætta að hugsa um vinnuna þannig að það hafi neikvæð áhrif 
á frítíma þinn eða einkalíf?“

28,4% 41,5% 21,0% 7,4%

Mjög sjaldan Frekar sjaldan Hvorki né Frekar oft Mjög oft

Hve oft eða sjaldan kom það fyrir á 
síðustu þremur mánuðum að þú 

þurftir að vinna lengri vinnudag en 
þú gerðir ráð fyrir að morgni?

31,0% 29,2% 22,6% 12,8% 4,4%

Mjög sjaldan/Aldrei Frekar sjaldan Hvorki né Frekar oft Mjög oft
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Hefur þú orðið fyrir einhverju af 
eftirtöldu í vinnunni og/eða á 

vinnutengdum atburðum á 
síðastliðnum 12 mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir einhverju af 
eftirtöldu í vinnunni og/eða á 

vinnutengdum atburðum á 
síðastliðnum 12 mánuðum?

18,2%

16,2%

11,6%

10,1%

6,6%

5,6%

0,5%

65,2%

Að faglegt álit þitt sé hunsað

Fengið ósanngjarna gagnrýni á
störf þín frá vinnufélögum eða

yfirmönnum

Gerðar séu ósanngjarnar eða
óraunhæfar kröfur til þín um
frammistöðu eða vinnutíma

Verið höfð/hafður útundan
eða útilokuð/lokaður

Að fylgst er óeðlilega mikið
með störfum þínum

Verið særð(ur) eða
niðurlægð(ur) fyrir framan

aðra

Orðið fyrir ógnandi hegðun,
hótunum eða ofbeldi

Nei, hef ekki orðið fyrir neinu
af ofangreindu á síðustu 12

mánuðum á mínum vinnustað

9,9%

7,9%

6,8%

4,2%

81,7%

Að verkefni þín nutu minni
viðurkenningar en

sambærileg verkefni annarra

Að gengið var fram hjá þér
við útdeilingu verkefna

Að gengið var fram hjá þér
við starfsþróun/þjálfun

Að gengið var fram hjá þér
við útdeilingu tækja, búnaðar

eða aðstöðu

Nei, hef ekki orðið fyrir neinu
af ofangreindu á síðustu 12

mánuðum á mínum
vinnustað
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Hefur þú orðið fyrir einelti í 
vinnunni og/eða á vinnutengdum 

atburðum á síðastliðnum 12 
mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir einhverju af 
eftirtöldu í vinnunni og/eða á 

vinnutengdum atburðum á 
síðastliðnum 12 mánuðum?

1,5%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

97,5%

Fengið óumbeðnar kynferðislegar athugasemdir
eða spurningar sem þér fannst óþægilegar eða

niðurlægjandi

Verið snert(ur) óumbeðin(n) á kynferðislegan
hátt sem þér fannst óþægilegt eða

niðurlægjandi

Fengið óumbeðið kynferðislegt efni sent t.d. í
tölvu eða síma sem þér fannst óviðeigandi

Verið boðið starf, launahækkun eða framgangur
í starfi í skiptum fyrir kynferðislegt samband

eða kynlíf

Að með óviðeigandi hætti var þrýst á þig að
klæðast á kynferðislegan hátt við vinnu

Að yfirmaður eða vinnufélagi þrýsti endurtekið
á þig um stefnumót þótt þú hafir skýrt gefið til

kynna að þú hafir ekki áhuga

Nei, hef ekki orðið fyrir neinu af ofangreindu á
síðustu 12 mánuðum á mínum vinnustað.

3,4% 15,3% 79,8%

Já örugglega Já líklega Nei líklega ekki Nei örugglega ekki

Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri 
áreitni í vinnunni og/eða á 
vinnutengdum atburðum á 

síðastliðnum 12 mánuðum?

5,5% 93,5%

Já örugglega Já líklega Nei líklega ekki Nei örugglega ekki

Með magnaðri lífeyrisreiknivél á vefnum birta.is er einfalt 
mál að reikna út eftirlaun miðað við mismunandi forsendur 
um aldur, tekjur, viðbótarsparnað og tilgreinda séreign.

 Niðurstöður eru að sjálfsögðu vísbendingar eða viðmiðanir 
en ekki endanleg svör við spurningum um hve mikil eftirlaun 
bíði að starfsferli loknum.

Önnur reiknivél á birta.is sýnir greiðslubyrði sjóðfélagalána, 
verðtryggðra, óverðtryggðra eða blandaðra lána, miðað við 
breytilegar forsendur um lánstíma og vexti.

Lífeyrissparnaður og lán til fasteignakaupa varða líf og starf 
ævina alla. Við hvetjum ungt fólk á vinnumarkaði alveg 
sérstaklega til að velta fyrir sér öllum kostum og nýta meðal 
annars til þess reiknivélar á vefnum okkar.

Við reiknum með framtíðinni á birta.is!  

BIRTA lífeyrissjóður  |  Sundagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími 480 7000  |  birta@birta.is  |  birta.is

Reiknum með framtíðinni!
Bergþóra Kristínardóttir, nemi í húsgagnasmíði í Tækniskólanum, mars 2018.

M
ynd: Eitt stopp/H

reinn M
agnússon.
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Dagur
prents
og
miðlunar
25.01.19

Náðu í genARate appið
í App Store eða Google play 
og sjáðu auglýsinguna í nýju ljósi.

C M Y B PANTONE 172 C

Velkomin á Dag prents og miðlunar sem haldinn verður 

þann 25. janúar nk. í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs, 

Vatnagörðum 20, frá kl. 15.00-20.00. Dagskráin er 

fjölbreytt og spennandi þar sem fjallað er um prentun 

og umbúðir, hönnun, framtíðina og margt fleira.        

Spennandi nýjungar frá birgjum. Ari Eldjárn skemmtir. 

Nánar á www.idan.is/pts.




