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Tíu nýsveinar útskrifast 
úr bókiðngreinum 2011

Útskrift

Tíu nýsveinar fengu afhent sveinsbréf 
sín í bókiðngreinum 16. júní sl. Tveir 
luku sveinsprófi úr bókbandi og átta úr 

prentsmíð. Félag bókagerðarmanna og Samtök 
iðnaðarins buðu til móttöku í sal félagsins að 
Hverfisgötu 21, þar sem afhendingin fór fram. 

Björn M. Sigurjónsson sviðsstjóri prent-
tæknisviðs IÐUNNAR fræðsluseturs flutti 
stutt ávarp fyrir hönd FBM og SI og síðan 
voru bréfin afhent. 

Sveinsprófi í bókbandi luku Bartosz Pawel 
Piecha og Óskar Jón Guðmundsson. Theódór 
Guðmundsson formaður sveinsprófsnefndar í 
bókbandi afhenti þeim sveinsbréfin. Sveinsprófi 
í prentsmíð (grafískri miðlun) luku Birgir Örn 

Sigurjónsson, Einar Þór Guðmundsson, Fanney 
Einarsdóttir, George Kristófer Young, Hrönn 
Jónsdóttir, Málfríður Þorsteinsdóttir, Rakel 
Ósk Antonsdóttir og Rebekka Líf Albertsdóttir. 
Hjörtur Guðnason formaður sveinsprófsnefndar 
í prentsmíð afhenti þeim sveinsbréfin. 

Viðurkenningu fyrir besta árangur á sveins-
prófi fékk Einar Þór Guðmundsson. Einar Þór 
var á samningi hjá OPM. 

Björn M. Sigurjónsson sviðsstjóri prenttækni-
sviðs afhenti síðan nýsveinunum gjafabréf á 
námskeið að eigin vali frá IÐUNNI fræðslusetri. 

Að lokinni afhendingu bréfa nutu gestir 
veitinga og hlýddu á söng Jussanam da Silva 
við undirleik Ásgeirs Ásgeirssonar gítarleikara. 

Dómnefnd í forsíðukeppni Prentarans kom 
saman 24. nóvember og valdi þrjár forsíður 
til birtinga í Prentaranum og birtist fyrsta 
þeirra, forsíða sem Hjörtur Guðnason sendi 
í keppnina á forsíðu þessa tölublaðs. Alls 
bárust um 20 tillögur frá 7 hönnuðum. 
Dómnefndina skipuðu, Björn Sigurjónsson, 
sviðstjóri Prenttæknisviðs IÐUNNAR, Kal-
man le Sage de Fontenay, grafískur hönn-
uður, og Svanhvít Stella Ólafsdóttir, kennari 
á upplýsinga og fjölmiðlabraut Tækniskól-
ans. Arnar Bergur Guðjónsson.Lárus S. Aðalsteinsson.

Forsíðukeppni Prentarans 

Hluti útskriftarnema, Rebekka Líf Albertsdóttir, Óskar Jón Guðmundsson, Barthoz Pawel Piecha, Hrönn Jóns-
dóttir, Einar Þór Guðmundsson, Málfríður Þorsteinsdóttir og Rakel Ósk Antonsdóttir.
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Leiðari

Frá ársbyrjun 2009 hefur atvinnuleysi verið með mesta 
móti í félaginu og á almennum vinnumarkaði. Við 
efnahagshrunið haustið 2008 streymdu inn uppsagnir 

vegna verkefnaskorts sem við blasti. Fram að þeim tíma var 
réttur til atvinnuleysisbóta bundinn við missi starfs að fullu, 
þ.e. ekki var hægt að sækja um bætur ef viðkomandi missti 
aðeins hluta af starfinu. Við þær aðstæður sem sköpuðust gerði 
verkalýðshreyfingin kröfu um að gripið yrði til bráðabirgðalaga 
sem tryggðu þann möguleika að í stað fjöldauppsagna yrði 
gripið til skerðingar starfshlutfalls og á móti kæmi réttur til að 
sækja um hlutfallslegar bætur á móti starfsmissi. Þessi leið var 
nýtt í miklum mæli í prentiðnaði og þegar mest lét voru um 
270 félagar í skertu starfshlutfalli, en 80 höfðu misst atvinnu 
að fullu. Það voru því um 40% af félagsmönnum sem urðu 
fyrir einhverjum atvinnumissi á þessu tímabili. Í dag eru 5,6% 
félagsmanna eða 49 félagsmenn á bótum frá Atvinnuleysis-
tryggingasjóði. 

Aukin fræðsla
FBM hefur lagt kapp á að skapa úrræði fyrir félagsmenn sem 
eru í atvinnuleit. Helstu úrræði felast í því að sækja námskeið 
og aðra fræðslu og einnig er í boði að hitta námsráðgjafa hjá 
IÐUNNI þar sem einstaklingar geta fengið raunfærnimat og 
tekið áhugasviðspróf. 

Fjárhagslegum hindrunum er vikið úr vegi eins og kostur 
er með auknum styrkjum til atvinnuleitenda og boðið er upp 
á sérstakt námsframboð. Mikilvægt er fyrir félagsmenn í 
atvinnuleit að skoða fleiri möguleika en þá sem snúa að fyrra 
starfi, því þeir kunna að vera meiri á öðrum vettvangi, a.m.k. 
um stundarsakir. Eru fjölmörg dæmi þess að félagsmenn sem 
misst hafa atvinnu á undanförnum árum hafi menntað sig til 
annarra starfa eða hafið nám á öðrum vettvangi en í prent-
iðnaði, til dæmis meirapróf, leiðsögumennska, kennaranám og 
viðskiptafræði, svo dæmi séu tekin. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur sett af stað ýmsar 
menntabrautir til að hjálpa fólki að komast af stað í námi að 
nýju eftir langa fjarveru frá skólastofnunum. Þannig geta aðilar 
með mjög fjölbreyttan bakgrunn fengið aðstoð við að staðsetja 

Úrræði í atvinnuleit
GeOrG PÁLL SKÚLASON, DeSeMBer 2011.

sig í menntakerfinu og fengið 
metna þekkingu og reynslu til 
að byggja ofan á.

Á fundi Fræðslumiðstöðv-
arinnar fyrir stuttu, sem bar 
yfirskriftina „ný viðhorf til 
náms”, voru tveimur aðilum 
veittar viðurkenningar fyrir 
að vera fyrirmyndir í námi 
fullorðinna. Annar aðilinn, 
fyrrum gröfumaður á Suður-
nesjum, missti það starf við 
efnahagshrunið 2008 og í kjölfar þess hóf hann nám í Mennta-
stoðum hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. Ástæður 
þess að hann hætti fljótlega námi eftir grunnskóla má rekja 
til námserfiðleika, m.a. vegna athyglisbrests og ofvirkni. Þegar 
hann hóf námið í Menntastoðum hjá MSS var hann án atvinnu 
og fannst vera kominn tími til að láta gamlan draum rætast, 
þ.e. að mennta sig meira. Eftir að hafa lokið Menntastoðum 
hóf hann nám í Háskólabrúnni hjá Keili og þaðan lauk hann 
námi vorið 2011. Síðasta haust hóf hann nám í verkfræði í 
Háskólanum í Reykjavík.

Þetta dæmi og svo fjölmörg önnur, sýna að möguleikarnir 
eru fyrir hendi og mikilvægt að vera opinn fyrir nýjum mögu-
leikum þegar atvinnutækifæri eru ekki mörg í prentiðnaðinum. 

Réttindi atvinnuleitenda
Eins og fram hefur komið hefur atvinnuleysi verið mikið 
undanfarin ár en var nánast hverfandi árin fyrir hrun. Það 
eru slæm tíðindi frá stjórnvöldum að ekki standi til að hækka 
atvinnuleysisbætur til jafns við hækkun lágmarkslauna þann 
1. febrúar nk. Einnig er mjög alvarlegt að við þær aðstæður 
sem nú ríkja og mikið atvinnuleysi, sé ekki staðið við bakið á 
atvinnuleitendum og þeim ætlað að segja sig til sveitar til að 
ná framfærslu eftir að bótatímabili lýkur. Þá er ákveðið að fella 
niður rétt til hlutabóta frá og með 31. desember 2011. Mikil-
vægt er að standa vörð um bótakerfið og tryggja atvinnuleit-
endum sambærilegar kjarabætur og á vinnumarkaði.
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Látnir félagar

Jakobína sigríður guðrún hafliðadóttir,
f. 17. júní 1924.
Varð félagi 8. júní 1942. Starfaði við aðstoðarstörf í 
Steindórsprenti frá 9. desember 1940 til 1991 er hún 
lét af störfum vegna aldurs.
Jakobína lést 24. desember 2010.

eysteinn Óskar einarsson, bókbindari,
f. 18. maí 1923.
Varð félagi 2. janúar 1946. Hóf nám hjá J. Guðmundi 
Gíslasyni á Siglufirði 1939, en fluttist til Reykjavíkur 
og lauk námi í bókbandsstofu Víkingsprents 1946. 
Nám í Iðnskóla Siglufjarðar 1941. Sveinsbréf í maí 
1946. Meistarabréf í maí 1949. Vann í Prentsmiðju 
Hafnarfjarðar 1. júní 1946 til 1. maí 1963. Stofnaði 
þá Fjarðarprent hf. ásamt Magnúsi Guðjónssyni 
prentara. Hóf bókbandsvinnu hjá Prentstofu Guð-

jónsó 19. febrúar 1965 og var þar til 1. ágúst 1970. Í Gutenberg frá sama 
tíma til starfsloka. Eysteinn var varamaður í trúnaðarráði BFÍ 1958-1962. 
Í varastjórn BFÍ 1971-1972.
Eysteinn lést 1. febrúar 2011.

bragi garðarsson, prentsmiður,
f. 16. október 1939.
Varð félagi 3. júní 1963. Hóf nám í setningu í Prent-
smiðjunni Eddu í Reykjavík 8. apríl 1958 og lauk 
því 18. apríl 1962. Sveinspróf 18. nóvember 1962. 
Námskeið í Odense Tekniske Skole 1. til 30. júní 
1962. Starfaði í Prentsmiðjunni Eddu til 7. október 
1965, í Prentsmiðju Tímans 8. október 1965 til 22. 
janúar 1972, Blaðaprenti hf. 23. janúar 1972 til 13. 
maí 1982, prentdeild Tímans og Nú-Tímans 13. maí 

1982 til 18. júní 1985 og hjá Frjálsri fjölmiðlun hf. frá 19. júní 1985 til 
ársins 2003.
Bragi sat í 6 ár í trúnaðarráði HÍP og 4 ár í trúnaðarmannaráði FBM. For-
maður Starfsmannafélags Blaðaprents hf. 1974 til 1978.
Bragi lést 3. febrúar 2011.

Kristín guðmundsdóttir,
f. 16. apríl 1929.
Varð félagi 1. janúar 1946. Starfaði við aðstoðarstörf 
í Arnarfelli og Bókfell 1946 til 1954 og í Prentsmiðju 
Hafnarfjarðar frá 1968 uns hún lét af störfum vegna 
aldurs.
Kristín lést 13. mars 2011.

Ágúst Kristinn guðlaugur 
björnsson, prentari,
f. 16. febrúar 1938.
Varð félagi 14. mars 1960. Hóf nám í prentun í 
Ríkisprentsmiðjunni Gutenberg 1. nóvember 1955 
og lauk þar námi og tók sveinspróf 17. janúar 1960. 
Vann í Gutenberg í nokkur ár, þá í Kassagerð 
Reykjavíkur, Leiftri, Hilmi, Prentun, Prentsmiðju 
Alþýðublaðsins, Félagsprentsmiðjunni, Gutenberg 
og síðan í prentsmiðjunni Hilmi, Frjálsri fjölmiðlun 

og Ísafoldarprentsmiðju frá 1. júní 1981. Ágúst var í skemmtinefnd HÍP 
1965-1967. Ágúst lést 29. maí 2011.

sverrir arnkelsson, prentsmiður,
f. 7. febrúar 1926.
Varð félagi 9. desember 1945. Hóf prentnám í Vík-
ingsprenti 1. október 1941 og lauk þar námi sem 
setjari 1945. Sveinspróf í setningu 28. október 1945. 
Starfaði í Víkingsprenti til sumars 1947. Sótti nám-
skeið í Fagskolen for boghåndværk í Kaupmanna-
höfn 1947. Starfaði við handsetningu, vélsetningu, 
umbrot, prentun, verkstjórn, kennslu, lestur próf-
arka og handrita, hönnun o.fl. í prentsmiðjum í 

Kaupmannahöfn 1947-1948, Prentsmiðjunni Eddu 1948-1977 og Guten-
berg 1977-1993, er hann lét af störfum. Sverrir var í prófnefnd í setningu 
1966-1968. Tók þátt í starfi KFUM í Reykjavík í nokkra áratugi. Var 
um skeið í stjórn Skógarmanna KFUM sem annast sumarbúðastarf í 
Vatnaskógi. Hlaut fyrstu verðlaun fyrir hönnun, teikningu og setningu í 
Fagskolen for boghåndværk 1947.
Sverrir lést 14. júlí 2011.

erlendur björnsson, prentari,
f. 18. febrúar 1946.
Varð félagi 28. nóvember 1966. Hóf nám í prentun 
í Félagsprentsmiðjunni 1. júní 1962 og tók sveins-
próf 2. júlí 1966, meistararéttindi 1977, og lauk 
offsetnámi í febrúar 1984. Námsdvöl hjá Heidel-
berg skólanum 1 tímabil 1976 og 3 tímabil 1978, 
auk ýmissa stjórnunar- og framleiðslunámskeiða 
hérlendis. Starfaði í Prentsmiðju Jóns Helgasonar 
frá 1966, uns Ríkisprentsmiðjan Gutenberg keypti 

prentsmiðjuna 1973 og áfram hjá Gutenberg. Verkstjóri frá 1974 uns 
Steindórsprent keypti Gutenberg 1992, síðar verkstjóri í Steindórsprenti-
Gutenberg. Starfaði hjá Prentsmiðjunni Odda eftir kaup Odda á Stein-
dórsprenti-Gutenberg 2006.
Erlendur lést 1. nóvember 2011.

guðmundur Waage, prentsmiður,
f. 17. nóvember 1940
Varð félagi 1. desember 1960. Hóf nám í prent-
myndaljósmyndun hjá Páli Finnbogasyni 1. des-
ember 1956 og tók sveinspróf 1961. Var endurskoð-
andi hjá Prentmyndasmiðafélagi Íslands. Starfaði í 
Myndamótum frá 1962 og hjá Morgunblaðinu frá  
1. janúar 1991 til 31. ágúst 2005.
Guðmundur lést 26. nóvember 2011.
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Saga WorldSkills hefst á Spáni í lok seinni heimsstyrj-
aldar. Þar var mikil þörf á iðnlærðu fólki og José Antonio 
Elola-Olaso, sem var formaður OJE (Æskulýðsfélags 

Spánar), leitaði leiða til að efla áhuga ungs fólks og foreldra 
þeirra á iðnnámi. Hann kom á fót nefnd til að finna leið til 
að vekja áhuga á náminu. Þar fæddist sú hugmynd að koma á 
keppni ungs fólks í hinum ýmsu iðngreinum. Keppnin skyldi 
haldin þannig að það væri auðvelt fyrir almenning að fylgjast 
með henni. 

Fyrsta keppnin var haldin árið 1947 og vakti strax mikla 
athygli. Önnur lönd í Evrópu sáu að þetta var mjög góð leið til 
að vekja áhuga á iðnmenntun. Fyrsta alþjóðlega keppnin var 
haldin árið 1950 og keppnin hefur verið samfelld sigurganga 
síðan. Lengi vel gekk keppnin undir nafninu Skills Olympics 
enda má segja að Ólympíuleikarnir hafi verið fyrirmynd keppn-
innar. Keppnin er nú haldin á tveggja ára fresti um allan heim. 
Síðustu keppnir hafa verið haldnar í Kóreu, Swiss, Finnlandi, 
Japan, Kanada og nú síðast á Englandi, svo að dæmi séu tekin. 
Auk þess að hafa stundað iðnnám mega keppendur ekki vera 
eldri en 22 ára á keppnisárinu.

WorldSkills í London 2011
Undirrituðum bauðst að fara á keppnina sem haldin var í 
London 4.-9. október sl. Ég fór sem svokallaður „expert“ sem 
gaf mér tækifæri til að fylgjast með og taka þátt í undirbúningi 
keppninnar. Venjan er að „expert“ fylgi keppanda og sé í raun 
eins og þjálfari hans. Ég hafði engan keppanda, en tók að öðru 
leyti fullan þátt sem „expert“ í keppninni.

Mín grein var „Graphic Design Technology“ eða grafísk 
miðlun. 26 keppendur voru skráðir til keppni. Strax í febrúar 
hófst undirbúningur okkar „expertanna“ með því að búa til 
verkefnin, sem átti að keppa í, með samskiptum á netinu. Til-
lögur komu að verkefnum og var ákveðið að fjögur þeirra skyldu 
unnin frekar með þátttöku í keppninni í huga. Okkur var skipt 
í fjóra hópa og héldu hóparnir síðan áfram að þróa sitt verkefni 
og gera það eins tilbúið fyrir keppni og hægt var. Einnig þurfti 
ég að uppfylla ýmis skilyrði, lesa um keppnina og kynna mér 
reglur hennar. Þar að auki þurfti ég að gangast undir próf sem 
sannaði að ég hefði kynnt mér allt um WorldSkills og einnig 
að ég þekkti CS5 pakkann. Varð ég að ná 8 í einkunn til að 
standast prófið. 

Haldið til London
Þann 29. september var svo haldið til London. Expertar mæta 
fimm dögum áður en keppni hefst til að ganga endanlega frá 
verkefnum og undirbúa keppnina sem hófst svo 4. október. 
Keppnin var haldin í ExCel höllinni sem er 100.000 fermetra 
hús á bökkum Thamesár. Vænst var um 950 keppenda frá 50 

löndum til að keppa í 46 greinum. Áætlað var að 150 þúsund 
gestir kæmu, en þeir urðu rúmlega 200 þúsund.

Við „expertar“ hittumst í fyrsta sinn 30. september og var 
ánægjulegt að hitta fólkið sem ég hafði verið í netpóstsam-
bandi við undanfarna mánuði. Næstu fimm dagar fóru í að 
ljúka undirbúningi keppninnar og mikill tími fór í að fínpússa 
verkefnin fjögur. Nú gátum við sest saman í fyrsta sinn og 
rætt um verkefnin og voru talsverðar endurbætur gerðar á 
þeim öllum. Hver hópur fór svo yfir verkefni hinna og gerði 
athugasemdir. Einnig þurfti að ákveða hvernig einkunnir/stig 
yrðu gefin fyrir verkefnin og skipuleggja frekari tilhögun og 
framkvæmd keppninnar. Þá þurftu nokkrir að þýða verkefnin 
yfir á tungumál keppenda því að þær reglur gilda að hver kepp-
andi á rétt á að fá verkefnið á sínu móðurmáli. Ekki þurftu þó 
allir að þýða verkefnið því að margir töldu sig skilja ensku það 
vel að það væri óþarfi. Á mánudegi (keppnin hófst á miðviku-
degi) komu keppendur á svæðið og var farið yfir framkvæmd 
og reglur keppninnar með þeim. Þeir drógu síðan um tölvur og 
fengu að prófa þær. Sumir vildu skipta um tungumál og nota 
t.d. kínversku, japönsku og frönsku. Keppendur fengu líka að 
setja tónlist inn á tölvurnar og var það gert undir árvökulum 
augum „experta“. Ekki máttu keppendur vera með iPod eða 
síma eða nokkur önnur raftæki sem hugsanlega væri hægt að 
nota í keppninni. Keppendur komu líka með „Tool boxes“ sem 
voru t.d. Pantone bækur, teikniáhöld og önnur verkfæri. Við 
skoðuðum þessi verkfæri hjá hverjum keppanda mjög vandlega 
til að gæta þess að enginn væri með nokkuð sem hægt væri að 
svindla með. Mér fundust reglurnar ansi strangar en eldri og 

WorldSkills 2011
HjörTUr GUðNASON  

Þátttakendur í grafískri miðlun (Graphic Design Technology). 
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reyndari „expertar“ fullvissuðu mig um að þetta væri ekki að 
ástæðulausu gert.

Daginn eftir var síðan allt gert klárt fyrir keppnina á meðan 
keppendur fóru í skoðunarferð um London.

Keppnin hefst
Keppnin hófst miðvikudaginn 5. október. Á hverjum degi var 
lagt fyrir verkefni sem klárað var þann dag. Keppendur fengu 
útprentaða lýsingu á verkefninu og voru gefnar 15 mínútur til 
að lesa verkefnið yfir. Þá tók við um það bil 10 mínútna fyrir-
spurnartími þar sem keppendur gátu spurt út í verkefnið, ef það 
var eitthvað sem þeir skildu ekki. Að lokum fékk hver keppandi 
15 mínútur með sínum „expert“ til að ræða um verkefnið og 
hvernig best væri að leysa það. Ekki mátti skrifa neitt hjá sér í 
þessum hluta heldur aðeins ræða verkefnið – svipað og þjálfari 
undirbýr keppanda í íþróttagrein. 

Fyrsta verkefnið var að hanna logo og bækling. Texti og 
myndir voru lagðar til eftir þörfum. Keppendur þurfa að skila 
bæði tölvutækum skjölum eftir ákveðnum óskum og útprentun 

af verkefnunum límdum á spjöld. Þetta gilti um öll verkefnin 
alla dagana. Gefnar voru 6 klukkustundir til að vinna verk-
efnin og var einfaldlega slökkt á öllum tölvum þegar tíminn 
var liðinn, engin miskunn. Mikið stress var hjá keppendum 
þennan fyrsta dag en það átti eftir að lagast þegar þeir sjóuðust 
í keppninni. Þegar keppendur höfðu lokið sínu verki, tók við 
vinna okkar að dæma verkefnin. Okkur hafði verið skipt í fimm 
hópa og fékk hver hópur ákveðna hluti til að athuga og dæma. 
Þetta var mikil vinna og þurftum við helst að vera búin kl. 20 
þegar höllinni var lokað. Það tókst stundum, en ekki alltaf en 
þá höfðum við tíma til kl. 10 daginn eftir til að ljúka matinu.

Næstu þrír dagar keppninnar voru á svipuðum nótum. Mér 
fannst verkefnin gera miklar kröfur til keppenda en þeir fóru 
allir nokkuð létt með þau. Þetta voru allt fyrirmyndar kepp-
endur og flestir búnir að taka þátt í svipuðum keppnum heima 
fyrir.

Keppninni lauk svo á laugardegi og endaði á aðeins léttara 
verkefni sem keppendur fengu 4 klst. til að leysa í stað 6 klst. 
áður. Það var mikill léttir fyrir keppendur þegar þessu var lokið.

Opnun og lokahátíð
Þegar keppnin hófst var haldin mikil hátíð í O2 höllinni í 
London. Hvert lið var kynnt og gengu þau í salinn við gífur-
legan fögnuð landa sinna. Þrír keppendur voru frá Íslandi, 
Arnar Helgi Ágústsson (rafvirkjun), Friðrik Óskarsson (pípu-
lögn) og Jóhanna Stefnisdóttir (hársnyrtiiðn). Lokahátíð var 
haldin á sama stað á sunnudeginum að keppni lokinni. Úrslit 
voru kynnt og brons, silfur og gullverðlaun voru afhent. Mikil 
stemmning og gleði ríkti og áttu sumir keppendur mjög erfitt 
með að hemja sig í sigurvímunni og var auðvelt að setja sig í 
þeirra spor og gleðjast með þeim.

Gestir
Ekki má gleyma þeim 200 þúsund gestum sem fylgdust með 
keppninni. Hverjir voru þeir? Fyrstu þrjá dagana var greinilegt 
að skólar voru með skipulagðar ferðir á keppnina. Kennarar 
komu með bekkina sína og fóru skipulega í gegnum salina. 
Krakkarir voru 10 – 15 ára og sýndu margir þeirra mikinn 
áhuga og spurðust fyrir um greinina. Þar komu í góðar þarfir 

Ekki fór öll vinnan fram í tölvunni, margir skissuðu fyrst upp hugmyndir áður 
en að þeir fóru að vinna í tölvu.

Karen Fischnaller frá Suður Týról á Ítalíu, átti eftir að sigra í keppninni. Ji Min frá Kóreu niðursokkin í verkefni dagsins.
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„Who am I?“ og „Have a go!“ svæðin. Þetta voru sex svæði sem 
dreift var um salina. Þar gátu gestir fengið svör við spurningum 
um iðngreinarnar og einnig fengið að „prófa“ ýmislegt, allt frá 
hellulögn til vefsíðugerðar. Á laugardeginum var meira um 
„almenning“, unglinga og foreldra, að skoða hvað væri í boði. 
Gestir fylltu sem sagt húsið alla dagana.

Íslandsmót iðn- og verkgreina
Hér á Íslandi hafa verið haldnar keppnir í anda WorldSkills 
undir nafninu Íslandsmót iðn- og verkgreina. Búið er að halda 
þá keppni fimm sinnum. Þessi keppni er haldin á tveggja 
ára fresti og var haldin síðast í mars 2010. Þá var keppt í 15 
greinum: málmsuðu, trésmíði, pípulögnum, bíliðngreinum, 
málaraiðn, dúklagningu, hársnyrtingu, snyrtifræði, grafískri 
miðlun og ljósmyndun, bakaraiðn, matreiðslu, framreiðslu, 
kjötiðn, skrúðgarðyrkju og rafvirkjun.

Keppni af þessu tagi er fyrst og fremst ætlað að vekja athygli 
á iðn- og verkgreinum, kynna þær almenningi, ekki síst ungu 
fólki – og vekja athygli á þeim tækifærum sem felast í námi og 
starfi á þessu sviði.  Keppnin er tækifæri fyrir ungt fólk að nýta 
kunnáttu sem það hefur öðlast í skóla og starfi til að reyna sig 
við lausn verkefna í samkeppni við aðra.

Næsta keppni fer fram 9.-10. mars 2012 í húsnæði HR. Þá 
verður spennandi að sjá hvort við fáum væntanlegan keppanda 
í WorldSkills 2013.

Á síðasta aðalfundi FBM var reglum félagsins breytt 
þannig að þeir félagsmenn sem hefja töku lífeyris fyrir 67 
ára aldur geta greitt hálft félagsgjald eins og það er hverju 
sinni mánaðarlega og haldið þannig áunnum réttindum, 
öðrum en greiðslu sjúkradagpeninga. Þessi breyting á 
m.a. við þá sem taka út séreignasparnað í mánaðarlegum 

greiðslum. Þessu til staðfestingar þarf félagsmaður að 
skila inn staðfestingu frá viðkomandi lífeyrissjóði þar sem 
fram kemur frá hvaða tímabili félagsmaður fær greiddan 
lífeyri.

Þetta félagsgjald fellur niður þegar að félagsmaður 
hefur töku lífeyris að fullu. 

Breytingar á greiðslu félagsgjalda þeirra
sem hefja töku lífeyris fyrir 67 ára aldur

Iðngreinar sem keppt var í.
Aircraft Maintenance
Autobody Repair
Automobile Technology
Car Painting
Bricklaying
Cabinetmaking
Carpentry
Electrical Installations
Joinery
Landscape Gardening
Painting and Decorating
Plastering and Drywall Systems
Plumbing and Heating
Refrigeration and Air Conditioning
Stonemasonry
Wall and Floor Tiling
Milling
CNC Turning
Construction Metal Work
Creative Modelling
Electronics
Industrial Control
Manufacturing Team Challenge
Mechanical Engineering Design - CAD
Mechatronics
Mobile Robotics
Mould Making
Polymechanics/Automation
Sheet Metal Technology
Welding
Information Network Cabling
IT Network Systems Administration
IT Software Solutions for Business
Offset Printing
Web Design
Fashion Technology
Floristry
Florist
Graphic Design Technology
Jewellery
Visual Merchandising
Beauty Therapy
Caring
Confectioner/Pastry Cook
Cooking
Ladies’/Men’s Hairdressing
Restaurant Service

Greinarhöfundur og Craig Chislett frá Kanada við dómarastörf.
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Bókasamband Íslands kannaði prentstað íslenskra bóka 
sem getið er í Bókatíðindum Félags íslenskra bókaút-
gefenda 2011. Fjöldi titla sem prentaðir eru innanlands 

dragast saman um rúmlega 3 prósentustig milli ára en árið 
2010 var 71,4% hlutfall á prentun bókatitla innanlands.

Heildarfjöldi prentaðra bókatitla er 690 í Bókatíðindunum í 
ár en var 710 árið 2010

Skoðað var hvert hlutfall prentunar innanlands og erlendis 
er eftir flokkum. Þar kemur fram að stór hluti barnabóka er 
prentaður erlendis en það er m.a. vegna þess að samprent er 
algengt í útgáfu barnabóka þar sem prentað er sameiginlega 
fyrir mörg lönd. 

• Fræðibækur, bækur almenns efnis og listir eru alls 203; 
148 (73%) eru prentaðar á Íslandi og 55 (27%) prentaðar 
erlendis.

• Skáldverk, íslensk og þýdd, eru 182; 156 (86%) prentuð á 
Íslandi og 26 (14%) prentuð erlendis.

• Saga, ættfræði, ævisögur, handbækur, matur og drykkur 
eru alls 110; 83 (75%) prentaðar á Íslandi og 27 (25%) 
prentaðar erlendis.

• Barnabækur, íslenskar og þýddar, eru alls 195; 83 (43%) 
prentaðar á Íslandi og 112 (57%) prentaðar erlendis. 

Eftirfarandi listi sýnir fjölda bóka prentaðra í hverju landi og 
hlutfall af heild, jafnframt eru til samanburðar tölur fyrir árið 
2010:

Árið 2011 Fjöldi titla %

Ísland 470 68,1

Asía 119 17,2

Evrópa 100 14,6

Annað 1 0,1

Samtals 690 100%

Árið 2010 Fjöldi titla %

Ísland 507 71,4

Asía 130 18,3

Evrópa 73 10,3

Samtals 710 100

Prentstaður íslenskra bóka 2011

Kynjakvóti í stjórnum
lífeyrissjóðanna
Alþingi samþykkti nú á haustdögum breytingu á lögunum 
um lífeyrissjóði. Frá og með 1. september 2013 verður 
skylt að tryggja að fulltrúar beggja kynja eigi sæti í stjórn-
um lífeyrissjóðanna. Í sjóðum með þriggja manna stjórn 
skal hvort kyn eiga a.m.k. einn fulltrúa og í fjölmennari 
stjórnum skal hlutfall hvors kyns ekki vera lægra en 40%. 
Breytingin er sambærileg ákvæði um kynjakvóta í stjórn-
um hlutafélaga sem samþykkt var í fyrra og tekur einnig 
gildi í september 2013. Í stjórnum flestra lífeyrissjóðanna 
eru konur í miklum minnihluta og því verða talsverðar 
breytingar í stjórnum þeirra. Um fimmtungur stjórnar-
manna lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði eru konur. 

Í lífeyrissjóðum almenns launafólks, sem byggja á 
kjarasamningum frá árinu 1969, eru stjórnir sjóðanna 
skipaðar fulltrúum launafólks og atvinnurekenda að jöfnu 
og velur hvor hópur um sig sína fulltrúa. Því verða launa-
fólk og atvinnurekendur að ræða það á næstunni hvernig 
tryggja eigi að fulltrúar beggja kynja, úr báðum hópum, 
sitji í stjórnum lífeyrissjóðanna í framtíðinni.

Sú skemmtilega staða er 
nú komin upp að konur stýra 
þremur öflugustu verkalýðssam-
tökum í heiminum. Ein þeirra 
er Lóa Brynjúlfsdóttir sem var 
ráðin framkvæmdastjóri Norræna 
verkalýðssambandsins (NFS) nú í 

haust. NFS er samstarfsvettvangur fyrir heildarsam-
tök launafólks á Norðurlöndunum og eiga 16 samtök 
aðild að sambandinu en þau samanstanda af alþýðu-
samböndum, samtökum opinberra starfsmanna og 
samtaka háskólamanna á Norðurlöndunum. Þannig 
er NFS samtök yfir 9 milljón félagsmanna á öllum 
Norðurlöndunum auk Grænlands. 

Hinar konurnar tvær eru hin franska Bernadette 
Ségol sem var kjörin framkvæmdastjóri Evrópusamtaka 
verkalýðsfélaga (ETUC) á þingi samtakanna í Aþenu í 
Grikklandi í maí og hin ástralska Sharan Burrows sem 
var kjörin framkvæmdastjóri Alþjóðasambands verka-
lýðsfélaga (ITUC) fyrst kvenna í fyrrasumar.

Konur leiða verkalýðshreyfinguna
á heimsvísu – ein þeirra íslensk
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CIE-Lab mælibúnaður á prenttæknisviði IÐUNNAR
Prenttæknisvið IÐUNNAR fræðsluseturs keypti fyrr á árinu 
X-Rite Press Optimizer og X-Rite Spectro Eye litrófsmæli auk 
hugbúnaðar til þess að auðvelda prentsmiðjum aðlögun að 
vottun samkvæmt ISO staðli nr. 12647. Búnaðurinn hentar vel 
til að fylgjast með gæðum framleiðslunnar, og hvort hráefni 
prentsmiðja standist gæðakröfur.

Búnaðurinn hefur verið reyndur í Svansprenti undanfarið 
og lofar mjög góðu. 

Að mestum hluta byggjast mælingarnar á svokölluðum CIE-
Lab mælingum, (Commission Internationale de l’Éclairage) en 
grunnur af þessum þrívíðu mælingum var lagður í Frakklandi 
árið 1931, sama ár og Jón Svan Sigurðsson, stofnandi og eigandi 
Svansprents, fæddist, þ.e. fyrir sléttum áttatíu árum.

Prentsmiðjur sem eiga aðild að prenttæknisviði geta notað 
búnaðinn án endurgjalds.

Þeim sem vilja nýta sér búnaðinn er bent á að hafa samband 
við prenttæknisvið IÐUNNAR fræðsluseturs í síma 590 6400 
eða á netfangið bjorn@idan.is. Þorgeir Valur Ellertsson, Brynjar Sverrisson og Ólafur Brynjólfsson. 

Prenttæknisvið
kaupir Press Optimizer frá Xrite

6. september sl. var undirritaður samningur um verkefnið 
Nám er vinnandi vegur en með því er tryggt að yfir þúsund 
atvinnuleitendur geta hafið nám í skólum landsins í vetur. 
Samningurinn er afrakstur kjarasamninganna sem undirritaðir 
voru í maí, en aðilar vinnumarkaðarins lögðu mikla áherslu á 
framgang þessa máls í viðræðum sínum við stjórnvöld. Við-
staddir undirritun samningsins voru fulltrúar aðila vinnumark-
aðarins, mennta- og menningarmálaráðherra, velferðarráðherra 
og forsvarsmenn skóla.

Bráðaaðgerðir samkvæmt átakinu eru tvíþættar:
a) Annars vegar að tryggja öllum yngri en 25 ára sem eftir leita 

og uppfylla inntökuskilyrði nám við hæfi í framhaldsskólum 
haustið 2011.

b) Hins vegar að skapa ný námstækifæri fyrir allt að 1.000 
atvinnuleitendur haustið 2011 og næstu 2 ár þar á eftir í 
framhaldsskólum, frumgreinadeildum, háskólum og í fram-
haldsfræðslu. 

Fjöldi nemenda hefur verið innritaður í nám við framhaldsskóla 
á grundvelli átaksins og eins eru rúmlega 1.000 atvinnuleit-
endur sem hófu nám nú í haust. 

Af atvinnuleitendum sem gert hafa námssamninga eru 53% 
konur en 47% karlar, 718 eiga lögheimili á höfuðborgarsvæðinu 
en 242 á landsbyggðinni, þar af 103 á Suðurnesjum. Alls hófu 

Nám er vinnandi vegur
527 nám við framhaldsskóla og 113 við frumgreinadeildir og 
menntastoðir. Þá hófu 320 háskólanám, þar af 259 grunnnám 
en 61 nám á meistarastigi.

Af háskólanemum hófu 184 nám við HÍ, 103 við HR, 34 
við HA og 22 á Bifröst. Í frumgreinanámi hófu flestir nám við 
Keili eða 39. Tækniskólinn tók inn flesta atvinnuleitendur á 
framhaldsskólastigi eða 117, FB 60, Iðnskólinn í Hafnarfirði 
51, Fjölbrautaskóli Suðurnesja 50, FÁ og MK 47 og Borgar-
holtsskóli 40.

Atvinnuleitendur sem hófu nám haustið 2011 halda bótum 
sínum til áramóta. Þá mun þeim sem stunda lánshæft nám  
hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) standa til boða 
framfærslulán frá sjóðnum. Öðrum verður tryggð framfærsla 
með sérstöku úrræði sem nú er unnið að því að útfæra og fjár-
magnað verður af Atvinnuleysistryggingasjóði. 

Átakið byggir á tillögum samráðshóps ráðuneyta, allra þing-
flokka, aðila vinnumarkaðarins og hreyfinga námsmanna, sem 
forsætisráðherra skipaði..

Sérstakur aðgerðahópur stýrir framkvæmd verkefnisins. 
Hópnum stýra fulltrúar velferðarráðherra og mennta- og menn-
ingarmálaráðherra. Auk þeirra eru fulltrúar fjármálaráðuneytis, 
Vinnumálastofnunar og aðila vinnumarkaðarins í hópnum. 

Frekari upplýsingar eru á www.vmst.is.

prentarinn · www.fbm.is 9



Tímamót urðu í sögu Alþýðusambands Íslands þegar 
stofnþing ASÍ-UNG var haldið í sal Rafiðnaðarskólans 
27. maí sl. ASÍ-UNG er ætlað að ná til fólks á aldrinum 

18-35 ára. Á stofnþingið var hverju aðildarfélagi ASÍ boðið að 
senda einn fulltrúa og því áttu 53 fulltrúar ungs launafólks rétt 
til þátttöku á þinginu. 

Guðni Gunnarsson frá VM setti stofnþing ASÍ-UNG. Í 
setningarræðu sinni fór hann yfir starf undirbúningshóps ASÍ-
UNG og sagði eitt meginhlutverk ASÍ-UNG að tryggja að rödd 
ungs fólks heyrðist hátt og skýrt í þjóðfélagsumræðunni. 

Á ársfundi ASÍ í október 2008 kom fram að mikilvægt væri 
að efla þekkingu ungs fólks á starfsemi stéttarfélaga til að gera 
það meðvitaðra um réttindi sín. Á ársfundi ASÍ tveimur árum 
seinna, eða árið 2010, var samþykkt að stofna vettvang fyrir 
ungt launafólk í aðildarfélögum ASÍ. Í byrjun árs 2011 var svo 
skipaður undirbúningshópur með fulltrúum landsambanda og 
félaga með beina aðild. Undirbúningshópinn skipuðu: Andri 
Sveinn Jónsson (Samiðn), Guðfinna Alda Ólafsdóttir (LÍV) en 
hún tók við af Arnþóri Gíslasyni sem vék úr hópnum í byrjun 
maímánuðar, Einar Hannes Harðarson (SSÍ), Guðni Gunn-
arsson (bein aðild), Stanislaw Bukowski (SGS) og Svanborg 
Hilmarsdóttir (RSÍ). Dalla Ólafsdóttir, lögfræðingur ASÍ, var 
starfsmaður undirbúningshópsins.

Hópurinn fundaði 8 sinnum og fundað var með ungu launa-
fólki víðsvegar um landið. Á fundina mættu um 60 fulltrúar 
ungs launafólks í flestum aðildarfélögum Alþýðusambandsins. 
Á fundunum var kallað eftir sjónarmiðum þátttakenda til 
skipulags ASÍ-UNG, hver meginverkefni ættu að vera, áherslur 
og helstu hagsmunamál. Á fundunum var einnig kallað eftir 
hugmyndum með hvaða hætti aðildarfélög gætu eflt þátttöku 
ungs fólks innan hreyfingarinnar.

Á fundunum var einnig fjallað um fyrirkomulag þinga ASÍ-
UNG. Það var nær samdóma álit fundamanna að þingin ættu 
ekki að vera of formbundin og frekar í léttari kantinum. Áhersla 
var lögð á að unnið yrði í litlum hópum þar sem auðvelt væri að 
tjá sig og viðfangsefnin ættu að varða ungt fólk og málefni þess. 
Einnig væri mikilvægt að niðurstöður þinga ASÍ-UNG rötuðu 
inn á þing ASÍ svo þau kæmust til skila í stefnumörkun ASÍ.

Á stofnþinginu var unnið í hópavinnu og þar mótaðar 
ályktanir um málefni ungs fólks. Einnig var kosin fyrsta stjórn 

ASÍ –UNG. Helgi Einarsson frá Félagi nema í rafiðnum var 
kjörinn formaður ASÍ-UNG og mun hann leiða stjórnina fyrstu 
skrefin á vonandi langri og farsælli vegferð. Stjórnin er annars 
þannig skipuð: Friðrik Guðni Óskarsson, FIT, Ása Margrét 
Birgisdóttir, Eining-Iðja, Sverrir K. Einarsson, AFL , varafor-
maður ASÍ-UNG, Einar Hannes Harðarson, Sjómanna- og 
vélstjórafélag Grindavíkur, Elín G. Tómasdóttir, Stéttarfélag 
Vesturlands, Guðfinna Alda Ólafsdóttir, VR, Elín Jóhanna 
Bjarnadóttir, Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri,  ritari ASÍ-
UNG, og Guðni Gunnarsson, VM.

Stofnun ASÍ-UNG merkur og
mikilvægur áfangi í sögu ASÍ 
Í ávarpi sínu á stofnþingi ASÍ-UNG sagði Gylfi Arnbjörnsson 
forseti ASÍ að rödd unga fólksins þurfi að hljóma sterkar innan 
Alþýðusambandsins og því væri stofnað til þessa vettvangs 
ASÍ-UNG. Miklar væntingar væru bundnar við að áherslur 
ungs fólks fléttist inn í starf ASÍ með sýnilegum hætti, t.d. með 
aðkomu að miðstjórn.

Gylfi sagði stofnun ASÍ-UNG merkan og mikilvægan áfanga 
í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Ljóst væri að mörg aðildarfélög 
ASÍ hefðu kraftmikið ungt fólk innan sinna vébanda, það hefði 
hins vegar vantað vettvang innan heildarsamtakanna til þess 
að virkja unga fólkið. Þegar ASÍ hefur kannað afstöðu fólks til 
verkalýðshreyfingarinnar hefur komið í ljós að áhugi ungs fólks 
á stéttarfélagsmálum er mikill. Það stafar væntanlega af því að 
ungt fólk hefur snemma þátttöku á vinnumarkaði. Þessi áhugi 
hefur nú fengið formlegan farveg innan Alþýðusambandsins og 
því ber að fagna, sagði Gylfi Arnbjörnsson.

Í lok ræðu sinnar sagði forseti ASÍ: Við í miðstjórn ASÍ og for-
ystu hreyfingarinnar bindum miklar væntingar til ykkar starfs. Við 
teljum það mikilvægt og viljum gefa því tilhlýðilegt rými í okkar 
daglega starfi. Það er tilhlökkunarefni fyrir okkur að hefja starf og 
ekki síður að sjá ávöxt vinnu ykkar og umræðu – hún er mikilvæg 
fyrir ykkar kynslóð og hún er mikilvæg fyrir okkar samtök.

Stofnþing ASÍ-UNG 

Fyrsta stjórn ASÍ-Ung efri röð Guðni Gunnarsson, Helgi Einarsson, Sverrir K. 
Einarsson, Friðrik Guðni Óskarsson. Neðri röð Guðfinna Alda Ólafsdóttir, Ása 
Margrét Birgisdóttir og Elín Jóhanna Bjarnadóttir. 

HrAFNHiLDUr óLAFSDóTTir  
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knattspyrnabridge, hraðskákmót

Úrslit í fótboltamóti FBM
Fótboltamót FBM fór fram laugardaginn 16. apríl. Sjö 
lið mættu til keppni og fór lið Morgunblaðsins með sigur 
af hólmi eftir úrslitaleik við lið Litlaprents. Lið Gunnars 
Eggertssonar sigraði lið Hvíta hússins í leik um þriðja 
sætið.

Lið Morgunblaðsins sem varð í 1. sæti.

Lið Litlaprents sem varð í 2. sæti.

Lið Gunnars Eggertssonar sem varð í 3. sæti.

Árlegt hraðskákmót FBM var haldið sunnudaginn 16. október. 
Sjö þátttakendur mættu til leiks. Eggert Ísólfsson sigraði örugg-
lega á mótinu með 13 vinninga af 14 mögulegum, en hann 
hefur sigrað á mótinu þrjú ár í röð, í öðru sæti var Atli Jóhann 
Leósson með 11 vinninga og Jón Úlfljótsson var í þriðja sæti 
með 10 vinninga. Tefldar voru 5 mínútna skákir, allir við alla, 
tvöföld umferð.

Hraðskákmót
FBM 2011 – úrslit

Atli Jóhann Leósson, Eggert Ísólfsson og Jón Úlfljótsson

Verðlaunahafarnir: Kristján Albertsson, Guðjón Garðarsson, Sveinn Sigurjóns-
son, Þórarinn Beck, Guðmundur Sigurjónsson og Auðunn Guðmundsson. 

Bridgemót FBM
Guðmundur Sigurjónsson og Auðunn Guðmundsson sigruðu í 
árlegri tvímenningskeppni FBM, sem haldin var sunnudaginn 
23. október sl.

Sex pör mættu til leiks. Keppt var um rétt til þátttöku á 
Bridgehátíð Bridgesambands Íslands. 

Í fyrsta sæti urðu Guðmundur Sigurjónsson og Auðunn 
Guðmundsson með 76 stig, í öðru sæti Guðjón Garðarsson 
og Kristján Albertsson með 69 stig og í þriðja sæti Þórarinn 
Beck og Sveinn Sigurjónsson með 59 stig. Spilastjóri var Rúnar 
Gunnarsson.
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Í gömlu bakhúsi við Lindargötu, sem áður hýsti Vélsmiðju 
Björgvins Frederiksen, er nú Reykjavík Letterpress, hönn-
unarstofa sem er einnig lítil prentsmiðja. Þessi prentsmiðja 

byrjaði sem hugarfóstur tveggja grafískra hönnuða, Hildar 
Sigurðardóttur og Ólafar Birnu Garðarsdóttur, sem hafði lengi 
dreymt um að hanna og gera fallega prentgripi og þegar þær 
fræddust meira um hvað það var sem þær dreymdi um, þá átt-
uðu þær sig á því að þær vildu nýta hina sígildu prentaðferð, 
hæðarprentun, sem var hverfandi handbragð í prentiðnaði. 
Það var eitthvað sem hreyfði við þeim, áferðin, tilfinningin og 
ástríðan sem bar þær áfram.

Báðar störfuðu þær á auglýsingastofu og fóru á stúfana að sjá 
hvaða valmöguleika þær höfðu. Fljótlega sáu þær að þessa þjón-
ustu vantaði á Íslandi því prentsmiðjur sinntu ekki úrvinnslu 
af þessu tagi og sárafáar smiðjur notuðu dígulinn eins og þær 
langaði til. Þær lögðu af stað með ástríðu og metnað um að geta 
farið að prenta. 

Bara dígul
Eftir að hafa spurst ögn lítið fyrir um prentvélar, heimsótt hæð-
arprentsmiðjur í New York, sem oftar en ekki eru reknar af graf-
ískum hönnuðum og ljósmyndurum, urðu þær enn hugfangnari 
af þessu handbragði og hófu þá að „googla“ eins og þessari kyn-
slóð er einni lagið. Þá fundu þær auglýsingu á vefsíðu FBM um 
að Heidelberg dígull væri til sölu ásamt fylgihlutum.

Þær settu sig strax í samband við Pál Bjarnason sem hafði 
þá rekið prentsmiðju í bílskúrnum hjá sér í 40 ár og höfðu hug 
á að kaupa dígulinn, en bara hann. Það kom ekki til greina 
hjá Páli að selja aðeins dígulinn, öll frágangstæki og lausaletur 
skyldu fylgja með, þær létu til leiðast og fóru í læri í bílskúrinn 
hjá Páli í nokkra mánuði áður en þær fluttu vélina í eigið hús-

næði. En húsnæði sem hýsir Reykjavík Letterpress er í eigu 
fjölskyldu Hildar og fylgir þessu húsi mikil tenging. Afi Hildar 
byggði húsið og rak þar lengi Vélsmiðju Björgvins Frederiksen 
h.f. Sagan er vel varðveitt hjá þeim og enn er til hurðamerking 
vélsmiðjunnar og klisjan af merki vélsmiðjunar. 

Heimilislegt umhverfi
Húsnæðið virðist hafa verið byggt í kringum þær, Heidelberg 
vélin stendur á gólfinu eins og drottning með vel pússaða 
kórónu í hásæti sínu, lausaletrið á vel skipulögðum stað í 
fallegum skúffum skammt frá vélinni og allar frágangsvélar 
eiga sinn stað í rýminu. Heimilislegt borð og stólar stendur á 
miðju gólfinu til að taka á móti viðskiptavinum og hlýlegur sófi 
er upp við vegginn, þar sem tilvalið að tylla sér og fá uppáhelt 
kaffi. Inn í þessu rými er hvergi tölvu eða nútímatækni að sjá, 
það væri þá ekki nema helst að eitthver myndi gleyma far-
símanum á borðinu. Í herbergi sem er bakatil og öllu lægra til 
lofts, reka þær hönnunarstofu þar sem engin verk eru of lítil 
eða of stór. Þeim til stuðnings er Jóna Berglind Stefánsdóttir. 

Þær stöllur kynntust þegar þær byrjuðu að vinna saman árið 
2005, Ólöf hafði útskrifast úr Myndlista- og handíðaskólanum 
1995 og Hildur úr Højer College í Danmörku árið 2003. Þær 
unnu náið saman í fimm ár áður en þær lögðu af stað í þetta 
ævintýri og telja það góðan grunn að góðu samstarfi.

Fífldirfska að fara af stað 
í þetta verkefni 
Mörgum fannst þetta vera heldur djarft af þeim að leggja af 
stað í þetta ævintýri, en þær höfðu samband við marga góða 

Draumur verður að veruleika
HröNN jóNSDóTTir  

Ólöf Birna Garðarsdóttir og Hildur Sigurðardóttir.
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einstaklinga í iðngreininni og gengu strax úr skugga um það, 
hvort þær væru nokkuð að ganga þvert á reglur og lög með því 
að bjóða upp á hæðarprentun án þess að vera menntaðar í fag-
inu. Þær vissu í raun ekki hvað þær væri að fara út í og þekktu 
ekki orð eins klisja, registering og farfi. Þær fengu góð ráð og 
aðstoð hjá prentsmiðjunni Hjá GuðjónÓ, Miðaprentun, Gunn-
ari Eggertssyni, Sófusi í Tækniskólanum og fleirum.

Fljótlega kom í ljós að gamlir fagmenn fögnuðu því að þær 
tóku upp þetta handverk, enda áratugir síðan kennt var á 
vélarnar í skóla. Prentiðnaðnaðurinn hefur enda gjörbreyst. 
Efnin og pappírinn eru orðin vistvænni og þær nota jurtaliti og 
jurtahreinsi, enda hefur Hjá GuðjónÓ verið þeim innan handar 
og þangað hóa þær í vini sína til að blanda sérliti, en þó kemur 
fyrir að þær nota listrænt innsæi sitt í að fá út djúprauða liti eða 
kannski að dekkja bláan lit ögn. Svo ekki sé minnst á frágangs- 
tækin sem þær lærðu mest á með því að fikta og fikra sig áfram.

Eftir að hafa starfað við þetta í smá tíma sáu þær hversu 
vandasamt verk það er að prenta. En þær hafa fengið góða 
leiðsögn frá mörgum góðum prenturum og verður afrakstur-
inn betri með hverju verkefni sem þær sinna. „Síðan er svo 
dásamlegt að fá spontant hugmynd og geta framkvæmt hana, 
því maður á hæðarpressu,“ segir Ólöf.

Handunnið alveg heilan helling 
„Handtökin eru mörg, svona eins og að baka tertu,“ segja þær, 
það þarf mörg handtök og nostra við verkið, svo útkoman verði 
góð, en þeim finnst gríðarlega erfitt að verðleggja alla handa-
vinnuna. Það verður alltaf gleði innanbúðar þegar verkið tekst 
vel, þá skiptir ekki hversu mörg handtök liggja á bak við það. 
Þrátt fyrir að hafa klúðrað mörgum verkum og þurft að byrja 
upp á nýtt, þá vita þær að þær eru ekki lærðir prentarar og í 
mörgum verkum fengju þær kannski ekki 10 fyrir prentverkið 
en hugmyndin að verkinu, ástríðan og metnaðurinn skilar 
árangri, ásamt því að vera handunnið heilan helling. Þá verða 
þetta fallegir prengripir sem gaman er að þreifa á. Svo má alveg 
brjóta reglur í hæðarprentun og fólk kann að meta að fara aftur 
í grunninn, „back to basic,“ og sjá sjarmann í því. 

Þær hafa ekkert verið að markaðssetja sig, enda ekki til 
miklir peningar til þess, en þær byrjuðu á því að stofna fébókar-

síðu þegar þær festu kaup á vélinni þar sem vinir og fjölskylda 
fylgdist með þeim blanda fyrsta litinn og taka á móti fyrsta 
prentgripnum sem Heidelberg dígullinn skilaði þeim. Fljótlega 
urðu vinirnir fleiri og fljótt fóru þær að fá símhringingu þar sem 
grafískir hönnuðir óskuðu eftir að koma og sjá hjá þeim. Áður 
en þær vissu af höfðu þær meira en nóg að gera.

 

Að vekja upp gamalt handbragð
Þrátt fyrir að stelpurnar hjá Reykjavík Letterpress séu ekki 
lærðir prentarar er gaman að sjá þær vekja upp gamalt hand-
bragð og hafa mikla ástríðu fyrir því að skila fallegum prent-
gripum. Daglega svara þær tölvupóstum um hvað er hægt að 
gera í hæðarprentun og hvað ekki. Stundum þarf að biðja hönn-
uði um að endurhugsa hönnunina þegar stafagerð og þykkt lína 
skila sér ekki.
 

Vert að kíkja í heimsókn
Þó Reykjavík Letterpress sé hreint ekki fyrsta prentsmiðjan á 
Íslandi sem er rekin og stjórnað af konum er engin spurning að 
óhætt er að mæla með því að kíkja í heimsókn til þeirra og lítast 
um. Ekki skemmir fyrir hlýlegt umhverfi og góðar móttökur.
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Fjölskylduhátíð FBM og Miðdalsfélagsins fór fram með hefð-
bundnu sniði laugardaginn 30. júlí. Nokkur fjöldi félagsmanna 
og fjölskyldna þeirra sótti hátíðina. Félagsmenn létu spá um 
rigningu ekki stoppa sig, enda kom það á daginn að um leið og 

Fjölskylduhátíð FBM haldin 
með pompi og prakt

Aðsókn í orlofshús og íbúðir félagsins í ár var eins og undan-
farin ár mjög góð. Á haustdögum var hús 4 í Miðdal auglýst til 
sölu og brottflutnings, en það hefur ekki verið inni í leigukerf-
inu undanfarin ár þar sem að eftirspurn eftir því var mjög lítil. 
Um 20 tilboð bárust og var hæsta tilboðinu tekið. Samkvæmt 
því verður húsið fjarlægt af lóðinni fyrir maílok 2012. Áform 
eru um að reisa nýtt orlofshús á þeirri lóð þegar að fram líða 
stundir. Unnið var að viðgerðum í Furulundi 8 á Akureyri í 
haust og því þurfti að loka fyrir leigu á íbúðum félagsins á 

meðan. Skipt var um þak og þakkant sem tími var kominn á 
að endurnýja. 

 Notkun orlofsvefsins hefur aukist og nýjungum verið bætt 
inn á hann eins og t.d. miðakerfi þar sem að félagsmönnum 
býðst að kaupa afsláttarmiða á ýmissri þjónustu. Einnig er 
hægt að fletta upp lista yfir aðra afslætti hjá þjónustufyrir-
tækjum sem að félagsmenn geta nýtt sér með framvísun félags-
skírteinis.

Slóðin á vefinn er www.orlof.is/fbm. 

Orlofsmál FBM

skrúðgangan hélt af stað þá stytti upp. Allir skemmtu sér vel 
í Miðdalnum í sól og blíðu frameftir degi. Um kvöldið var svo 
kveikt á varðeldi og sungið fram á nótt.
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Hinn árlegi vinnudagur FBM og Miðdalsfélagsins var 
að þessu sinni 28. maí, en löng hefð er fyrir því að hafa 
vinnudag á orlofssvæði okkar í Miðdal árlega og ávallt 
hefur verið mjög góð samvinna á milli félaganna að 
standa sem best að þessum degi. 

Víða á orlofssvæðinu okkar má sjá ummerki um vinnu-
framlag á vinnudeginum, m.a. brýr yfir læki og ár og 
göngustíga sem við njótum öll að ganga um í því fallega 
umhverfi sem er í Miðdal.

Oftast hefur verið góð þátttaka á vinnudeginum og 
í ár var þar engin undantekning á. Hópur fólks mætti 
við þjónustumiðstöðina okkar á tjaldstæðinu, tilbúið að 
leggja sitt af mörkum og fengu allir úthlutað verkefnum.

Á vinnudeginum í ár voru stíga klipptir auk þess sem 
gerðar voru nýjar tröppur á tveimur stöðum, einnig voru 
settir bekkir á nokkrum stöðum við göngustígana og eins á 
tjaldsvæðinu, en þeir voru gerðir úr greni og lerki sem kom 
þegar lóð í eigu félagsins var grisju og setja þeir skemmti-
legan svip á svæðið.

Að vinnudegi loknum gerir fólk sér smá dagamun eftir 
erfiði dagsins og hefur FBM boðið til grillveislu að kvöldi 
vinnudagsins.

Vinnudagurinn
í Miðdal

Miðdalsmótið, golfmót Félags bókagerðarmanna, fór fram á 
golfvelli Dalbúa í Miðdal 6. ágúst. Þetta var í sextánda sinn 
sem mótið var haldið í Miðdal. 39 þátttakendur mættu til leiks í 
blíðskaparveðri. Keppt var skv. punktakerfi með forgjöf í karla- 
og kvennaflokki. Einnig var keppt í höggleik án forgjafar um 
Postillonbikarinn. Eftir kaffiveitingar var keppendum raðað á 
teiga og hófst mótið kl. 11 undir stjórn Eiríks Þorlákssonar og 
Georgs Páls Skúlasonar. Allir þátttakendur fengu teiggjöf sem 
var gjafabréf í Fontana, Gufubaðið á Laugarvatni. 

Hvítlist var aðalstuðningsaðili mótsins sem og undanfarin ár 
en Fontana, nýopnað gufubað á Laugarvatni, gaf keppendum 
verðlaun og teiggjöf. Við færum báðum aðilum bestu þakkir 
fyrir stuðninginn.

Fyrstu verðlaun með forgjöf hlaut Páll Arnar Erlingsson með 
39 punkta, í öðru sæti var Rudolf Nielsen með 35 punkta og 
í þriðja sæti var Ólafur Bergmann Bjarnason, einnig með 35 
punkta, en Rudolf hlaut fleiri punkta á seinni hring. 

Postillon bikarinn, fyrstu verðlaun án forgjafar, fékk Páll 
Arnar Erlingsson á 75 höggum, í öðru sæti var Theodór J. Guð-
mundsson á 84 höggum og í þriðja sæti var Erling Þór Jónsson 
á 86 höggum. 

Sigurlaug Björk Guðmundsdóttir sigraði í kvennaflokki með 
27 punkta, í öðru sæti var Hrefna Óskarsdóttir með 15 punkta 
og í þriðja sæti var Sigrún Sæmundsdóttir með 12 punkta. 
Púttmeistari var Arnar Olsen Richardsson með 28 pútt. 
Lengsta teighögg karla á þriðju braut átti Páll Arnar Erlingsson.

Lengsta teighögg kvenna á þriðju braut átti Sigurlaug Björk 
Guðmundsdóttir. 

Næst holu á 5./14. braut var Páll Arnar Erlingsson, 5,94 m.
Næst holu á 8./17. braut var Haraldur Jónsson, 5,76 m. 
Auk þess var dregið úr skorkortum. 
Í mótslok var boðið upp á léttar veitingar sem þátttakendur 

tóku nutu vel eftir frábæran og skemmtilegan keppnisdag.
Næsta Miðdalsmót verður í ágúst 2012.

MIÐDALSMÓTIÐ – 2011

Páll Arnar Erlingsson
meistari FBM

golf

Verðlaunahafarnir: Hrefna Óskarsdóttir, Ólafur Bergmann Bjarnason, Sigrún 
Sæmundsdóttir, Sigurlaug Björk Guðmundsdóttir, Theodór J. Guðmundsson, 
Rudolf Nielsen, Erling Þór Jónsson, Páll Erlingsson og Lilja Rut Pálsdóttir.
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Árleg skemmtiferð Félags bókagerðarmanna með eldri 
félögum og mökum þeirra hófst við Umferðarmið-
stöðina í Vatnsmýrinni kl. 8 árdegis miðvikudaginn 17. 

ágúst 2011. Farið var á tveimur rútum frá Sæmundi í Borgar-
nesi, samtals um 100 manns. Stefna var tekin á Landeyjahöfn, 
en þaðan átti Herjólfur að sigla kl. 10.

Ekin var hin venjulega leið austur yfir Hellisheiði. Þegar ekið 
var framhjá Hveragerði, blöstu brunarústirnar af gróður- og 
veitingahúsinu Eden við allra augum.

Skammt þar austar átti einu sinni að reisa kirkju og var 
bærinn Kot fyrir valinu. Nafnið þótti ótækt og brugðið var á 
það ráð að endurskíra kotið og nefna það Kotströnd, þó að það 
stæði langt inni í landi. Þannig varð Kotstrandarkirkja til og 
allir urðu ánægðir.

Ekið var viðstöðulaust að Landeyjahöfn með smá neyðar 
postulínsstoppi á Hvolsvelli. Við náðum skipinu í tæka tíð, þótt 
tæpt stæði.

Herjólfur er glæsilegt skip og fer vel í sjó og er um hálf-
tíma milli lands og eyja. Eyjarnar rísa tignarlegar úr sjó, allar 
15 og kannski 16, ef Ísland er talið með, eða Norðurey eins og 
eyjaskeggjar spauga oft með á glaðri stundu. Lundinn tók vel 
á móti okkur utan við höfnina, sem er ein sú besta á landinu. 
Hún lagaðist mikið í Heimaeyjargosinu, því hraunið rann út í 
sjó og lokaði fyrir suðaustanvindinn. 

Rúturnar komu með skipinu og þegar í land var komið var 
stigið upp í þær og ekið að Surtseyjarstofu og hún skoðuð í 
krók og kring. Vel sást hvernig Surtsey stækkaði og minnkaði í 
áranna rás. Meirihlutinn af gosefnum er aska, sem skolast burt, 
en hraunið verður eftir og myndar undirstöðurnar.

Síðan var ekið í skoðunarferð um eyjuna þvera og endilanga. 
Okkur var sýnt hvar æfa mætti sprang, sem þeir verða að 
kunna, sem síga í björgin eftir eggjum. Þar slasast árlega fjöldi 
manns, því margir gleyma lögmáli Newtons, þyngdarlögmál-
inu, sem segir að allt sem fer upp, kemur niður aftur, og oft 
kostar það beinbrot.

Þjóðhátíð var haldin á Þingvöllum árið 1874 í tilefni þess að 
1000 ár voru liðin frá landnámi Ingólfs Arnarsonar, sem er tal-
inn fyrsti landnámsmaður Íslands. Vestmannaeyingar komust 
ekki upp á fastalandið og héldu sína eigin þjóðhátíð í Herjólfs-
dal og hafa gert síðan með glæsibrag. Fyrsti landnámsmaður 
Vestmannaeyja var Herjólfur Bárðarson og kom nokkrum árum 
fyrir 874, eins og paparnir. 

Nú hélt skoðunarferðin áfram og var farið út á Stórhöfða, 
en þar er veðurathugunarstöð og fuglatalning, sem vakið 
hefur heimsathygli. Okkur var sýndur Ræningjatangi, sem er 
kenndur við ribbalda frá Afríku, sem sigldu um höfin, rændu 
fólki og seldu í ánauð, karlmennina í þrælkunarvinnu og kon-
urnar sem ambáttir. Þeir komu til Vestmannaeyja og rændu 

fólki, þar á meðal konu, sem Guðríður hét Símonardóttir og var 
seinna kölluð Tyrkja-Gudda. Talið var að ræningjarnir kæmu 
frá Tyrklandi, en það var ekki rétt. Þeir komu frá Alsír eða 
Marokkó. Guðríður þessi hlaut seinna frelsi og kom heim til 
Íslands aftur, ein örfárra. Hún kynntist Hallgrími Péturssyni 
presti í Saurbæ í Hvalfirði. Þau felldu hugi saman. Ást þeirra og 
veikindi Hallgríms urðu kannski kveikjan að Passíusálmunum, 
stórkostlegustu trúarljóðum, sem samin hafa verið á íslenska 
tungu. Erfitt er að sanna þetta eða afsanna, en Frakkar segja 
oft þegar karlmaður hlýtur frama. „Qui est la femme“ Hver er 
konan?

Nú var ekið framhjá golfvellinum, sem er einn sá vinsælasti 
á landinu og fjöldi manns að leika golf í smá úða. Ekið var 
framhjá Sólarströnd eyjaskeggja, sem heitir Costa Klauf og þar 
er oft margt um manninn á sólardögum.

Leiðsögumaður sýndi okkur bjálkahús Árna Johnsen, sem 
er mjög reisulegt og einnig var okkur sýnd stafakirkja, sem 
Árni hafði forgöngu um að reist yrði og gerði það með sömu 
röggseminni og annað sem hann tekur sér fyrir hendur. Leið-
sögumaður sagði okkur einnig að hvað sem sagt yrði um Árna 
Johnsen, er eitt öruggt. Hann borgaði skuld sína við þjóðfélagið 
refjalaust, 

Nú var ekið um Helgafell og Eldfell og komið við í litlum 
skrautgarði, sem ræktaður var í auðninni af duglegum hjónum.

Að lokum var okkur sýnt hús, sem verið var að grafa upp úr 
öskunni. Eitrað gas streymdi upp úr hrauninu og þess vegna 
voru samdar leiðbeiningar fyrir ungu mennina, sem unnu við 
uppgröftinn. „Ef þið finnið kuldahroll í hálsmálinu, hafið þá 
gætur á ykkur. Ef kuldastraumur leikur um kvið og geirvörtur, 
sýnið fyllstu varúð og ef fermingarbróðir ykkar kvartar um 
ískulda, kastið öllu frá ykkur og hlaupið undir bert loft.“

Þar sem lundinn er ljúfastur fugla
óLAFUr H. HANNeSSON  

Skrautgarðurinn í nýja hrauninu skoðaður.
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Nafn Vestmannaeyja er þannig til komið, að Ingólfur Arnar-
son og Hjörleifur Hróðmarsson fóstbróðir hans og mágur sigldu 
frá Noregi til Íslands. Þeir komu við á Írlandi og rændu þar 
konum og körlum, gerðu að þrælum sínum, til að þurfa ekki 
að borga þeim kaup.

Þegar þeir fóstbræður komu til Íslands tóku þeir land við 
Ingólfshöfða og Hjörleifshöfða, sem síðar voru nefndir eftir 
þeim. Írarnir á skipi Hjörleifs gerðu uppreisn og drápu alla 
áhöfnina. Þeir flúðu til hafs og komu til eyjanna, sem síðar voru 
kallaðar Vestmannaeyjar, af því að Írar voru kallaðir Vestmenn 
í þá daga. Írland var til vesturs frá Noregi. Ingólfur elti þá til 
eyjanna og drap þá alla, þá síðustu við Þrælaeiði.

Vestmanneyingar eru töluvert írskir í sér, þeir eru kátir, 
syngja mikið, eru félagslyndir og hjálpfúsir. Kannske hefur 
Ingólfur ekki fundið þá alla, eða eyjaskeggjar falið þá. Írska 
genið leynir sér ekki.

Lundinn er uppáhaldsfugl Vestmanneyinga. Margir furða 
sig á litlum vængjum hans og lítilli flugtækni. En vængstub-
barnir nýtast honum vel neðansjávar að elta uppi sandsíli, sem 
er hans aðalfæða.Hann syndir í kafi best allra fugla og nær 
auðveldlega að raða sílunum í gogginn. Eitt ljóða Ása í Bæ 
hljóðar svo:

 Þar sem lundinn er ljúfastur fugla
 þar sem lifði Siggi bonn
 og Binni hann sótti í sjávardjúp
 sextíu þúsund tonn.
Í þessu ljóði Ása í Bæ má sjá lundarfar eyjaskeggja, dugnað þeirra 

í baráttunni við óblíð náttúruöfl og ódrepandi ánægju af lífinu.
Hádegismat borðuðum við í Höllinni, hjá Einsa kalda í 

eyjunum. Boðið var upp á kjúklingasúpu með nýju brauði, bæði 
hvítu og dökku, mjög ljúffengt. Kvöldverðurinn var á sama stað. 
Vertinn mætti alltaf með sínu fólki og útskýrði matseðilinn á 
skemmtilegan og röggsaman hátt. Um kvöldið var boðið upp á 
grillað lambafile, með bökuðum kartöflum, grænmeti og sósu. 
Eftirrétturinn var súkkulaðikaka með tilbrigðum, ákaflega fag-
mannleg og hlýleg afgreiðsla.

Í eftirmiðdaginn brugðum við okkur í Safnahús Vestmanna-
eyja, en í febrúar var þar opnuð Einarsstofa til minningar um 
Einar „ríka“ Sigurðsson, þann stórkostlega athafnamann með 
barnslegu eftirvæntinguna.

Herjólfur kom á réttum tíma og flutti okkur til eyju nr. 
16, fastalandsins. Þar tóku rúturnar við og skiluðu okkur á 
Umferðarmiðstöðina kl. 23. Leiðsögumaður okkar í okkar rútu 
í eyjum hét Hilmar, ljúfur og skemmtilegur og fróður piltur. 
Bílstjórinn hét Jóhannes, einn af þeim allra bestu. Aðalfarar-
stjóri í þessari fróðlegu, viðburðaríku og skemmtilegu ferð var 
formaður okkar, Georg Páll Skúlason. Við þökkum fyrir okkur 
og veltum fyrir okkur: Er hægt að toppa þetta? 

Námskeið
í umbúðahönnun
á prenttæknisviði

Prenttæknisvið IÐUNNAR vinnur nú að þróun nám-
skeiðs í umbúðahönnun. Stefnt er að því að hefja nám-
skeiðið á árinu 2012. Námskeiðinu verður skipt í þrjár 
lotur og geta þátttakendur skráð sig á hverja lotu fyrir sig. 
Kennarar verða þær María Manda Ívarsdóttir og Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir.

Námskeiðið er þannig til komið að Hjörtur Guðnason 
var dómari á WorldSkills í London í október sl. og færni 
keppenda þar í grafískum greinum í hönnun umbúða vakti 
athygli hans. Eftir nokkra athugun var ljóst að gera þarf 
gangskör í þessum þætti símenntunar hér.

Námskeiðinu er skipti í þrjár mánaðarlangar lotur 
þar sem nemendur glíma við umbúðahönnun út frá 
tæknilegum forsendum, með hliðsjón hönn umbúðir eru 
virðisaukandi þáttur söluvöru og út frá listrænum þáttum. 
Stefnt er að því að þátttakendur fái raunhæf verkefni úr 
framleiðslufyrirtækjum til að glíma við.

Hámarskfjöldi þátttakenda á námskeiðinu er 12.

Við uppgröftinn sem kallaður hefur verið Pompei norðursins. Ferðalangar njóta góðra veitinga frá Einsa kalda.
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Starfsfólk var beðið um að mæta í lopapeysu og með eitt-
hvert höfuðfat. Einnig áttu allir að koma með krukku! 
sem vakti margar spurningar um hvað ætti að gera með. 

Lagt var af stað í rútu kl. 14 og ekið út úr bænum. 
Fyrsti viðkomustaður var Grundarreitur, skemmtilegur 

skógur sem fáir vita af, innarlega í firðinum. Heimir Ingimars-
son, söngvari og snillingur, tók á móti okkur með gítarinn sinn 
og allir fóru syngjandi inn í skóginn. Þar var boðið upp á smurt 
brauð, kaffi og öl. Skóginn yfirgáfum við líka syngjandi, enda 
komin með Ópal í krukkuna. 

Næsti viðkomustaður var Garður en þar er algjörlega sjálf-
virkt fjós. Við fórum í veitingastaðinn Kaffi Kú sem er ofan við 
fjósið og horfðum á kýrnar í gegnum glervegg. Einnig fengum 
við afar fróðlega leiðsögn um fjósið og hvernig svona hátækni-
fjós virkar. Þetta var alveg frábært að sjá og skora ég á þá sem 
leggja leið sína í Eyjafjörðinn að kíkja inn á Kaffi Kú. 

Síðasti viðkomustaður var golfvöllurinn á Þverá. Þar átti að 
spila golf. Nokkrir golfsnillingar voru hópnum, Toni, Arctic 
Open meistari, Ómar, Svandís og Guðjón, og þau reyndu að 
kenna okkur hinum, alla vega hvernig ætti að halda á kylfunni! 
Að golfinu loknu fengum við aldeilis frábæran mat frá Veislu-
þjónustunni, en þau komu og grilluðu ofan í mannskapinn. 
Allir skemmtu sér konunglega og voru verðlaun veitt í lokin. 

Ferðin tókst í alla staði frábærlega og allir fóru glaðir heim.

Starfsmenn Ásprents í óvissuferð á haustdögum 
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Langþráður draumur bókagerðarmanna um að fella jörð-
ina Miðdal úr ábúð rættist 1994 er hreppsnefnd Laugar-
vatnshrepps samþykkti erindi frá FBM og heimilaði að 

jörðin yrði nýtt til útivistar og orlofsdvalar í stað hefðbundins 
búskapar. 

Hið íslenzka prentarafélag keypti jörðina Miðdal árið 1942 
í þeim tilgangi að félagsmenn fengju þar aðstöðu til að njóta 
hvíldar og orlofs úti í náttúrunni. Uppbygging hófst sama ár 
með því að 14 prentarar fengu úthlutað lóðum og reistu sér 
sumarhús á því svæði sem nú er kallað neðra-hverfi. Á næstu 
áratugum bættust við á sama svæði nokkur hús. Árið 1976 var 
búið að ræsa fram land þar sem nú er efra-hverfi og var Arki-
tektastofunni ARKO falið að skipuleggja það og gera teikningar 
að sumarhúsum þeim er þar standa. Síðar var einnig ræst fram 
í mið-hverfi og lóðum þar úthlutað samkvæmt skipulagi. Nú 
eru á svæðinu 6 orlofshús í eigu félagsins og um 82 í einkaeign 
félagsmanna.

Þegar Félag bókagerðarmanna var stofnað var ekki í neinni 
alvöru farið að huga að almennu útivistarsvæði og aðstöðu 
fyrir þann mikla meirihluta félagsmanna sem vildu njóta 
náttúrunnar í útilegu með tjald og eða til gönguferða. Graf-
íska sveinafélagið lagði til orlofshús og land í Brekkuskógi, en 
ákveðið var að selja þessa eign og nota tekjurnar til að reisa 
ný orlofshús, ásamt þjónustuhúsi og fullgera tjaldsvæði fyrir 
félagsmenn í Miðdal. Í dag sjáum við að sú framkvæmd var 
viturleg og hefur skilað mörgum félagsmanninum ómældum 
ánægjustundum. 

Við stofnun Félags bókagerðarmanna árið 1980 fer stjórn 

félagsins að huga að því í alvöru hvort ekki sé möguleiki á 
því að ná jörðinni úr ábúð. Haft er samband við viðkomandi 
yfirvöld, ráðuneyti og sveitarstjórn, en fljótlega rekast menn á 
nánast ókleifan múr. Ekki var um það að ræða að félagsmenn í 
Félagi bókagerðarmanna gætu tekið bújörð úr ábúð, sem verið 
hafði fyrir kýr og kindur frá landnámsöld. Ekki megi rjúfa 
byggðakeðju, þetta sé landbúnaðarjörð og á þeim fari ekki fram 
einhver tómstundastarfssemi. Síðan verður það lán í óláni að 
upp kemur riða í sauðfé og allur fjárstofn er skorinn niður í 
Laugarvatnshreppi, en ábúandinn í Miðdal, Guðmundur Birkir 
Þorkelsson, hafði fyrir alllöngu lagt niður hefðbundinn búskap 
og var eingöngu með hross. Hann var reyndar farinn norður í 
land og jörðin leigð út til hestaleigunnar Íshesta. 

Enn á ný var sett af stað atlaga við hreppsnefndina. Þar sem 
vitað var að allur kvóti var farinn af jörðinni og þar var bara 
hestaleiga eygði stjórnin tækifæri til að sannfæra hreppsnefnd 
um að jörðin yrði tekin úr ábúðarskyldu og nýtt til orlofsað-
stöðu fyrir félagsmenn FBM. Þá var einnig haft samband við 
golfklúbb sem var með aðstöðu á Laugarvatni og var með þrjá 
brautir á túni fyrir neðan Menntaskólann og útséð var að fengi 
meira pláss á því svæði.

Í skýrslu fasteignanefndar HÍP 1980 er fyrst getið um hug-
myndir að golfvelli í Miðdal. Þar leggur fasteignanefnd til að 
hluti túna í Miðdal verði tekinn undir golfvöll fyrir félagsmenn 
en munnlegt samkomulag hafði verið gert við Guðmund Birki, 
þáverandi ábúanda, um að fá brekkuna út af fjárhúsum til að 
gera þar a.m.k. þrjár brautir. Ekki var þá áhugi innan félagsins 
til að veita þessarri hugmynd brautargengi.

SæMUNDUr ÁrNASON

Félag bókagerðarmanna og Golfklúbbur Dalbúa

Samstarf um uppbyggingu 
og rekstur golfvallar í Miðdal

Starfsmenn Ásprents í óvissuferð á haustdögum 

Fyrsti ráshópur á fyrsta Miðdalsmótinu. Sigurður Þorláksson, Ólafur Pálsson, 
Jón Þ. Hilmarsson mótstjóri og Sæmundur Árnason.

Sæmundur Árnason formaður FBM og Gunnar Schram formaður Dalbúa hafa 
undirritað samning um golfvöll í Miðdal 9. júlí 1994.
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Stjórn FBM ritar hrepps-
nefnd bréf 9. mars 1994 og 
í framhaldi þess bréfs sam-
þykkir hreppsnefnd og við-
komandi yfirvöld að Miðdalur 
sé tekinn úr ábúðarskyldu og 
heimilt sé að nýta jörðina 
undir orlofsaðstöðu. 

Það vill alltaf verða 
nokkur aðdragandi frá því 
að hugmynd fæðist þar til 
hún verður að veruleika, en 
9. ágúst 1989 var boðað til 
fundar um stofnun golf-
klúbbs að Laugarvatni og 19. 
ágúst er undirbúningsfundur 
haldinn í Menntaskólanum. 
Stjórn FBM samþykkir að 
kanna málið og að formaður 
sæki fundinn í nafni félags-
ins.

Formaður FBM (Þórir 
Guðjónsson) var síðan fulltrúi 
félagsins á stofnfundi Golf-
klúbbs Dalbúa 30. september 
1989. Á stjórnarfundi FBM 
kynnti hann fyrirhugaða 
starfsemi sem og lög golf-
klúbbsins. Þá gat hann þess 
að á stofnfundinum hefði 
verið rædd hugmynd um 
golfvöll í Miðdal. Hugmynd-
inni um golfvöll í Miðdal er 
haldið vakandi og 1990 berst 
stjórn bréf frá Dalbúum með 
upplýsingum um starfsemi 
klúbbsins.

Þann 8. mars 1993 var rætt 
við stjórnarmenn í Dalbúum 
sem vilja fá úr því skorið hvort 
vilji sé hjá FBM að setja upp 
golfvöll í Miðdal og ef svo 
væri hefðu þeir áhuga á sam-
starfi í því máli. Samþykkt að 
skipa nefnd til að vinna málið 
áfram og þann 19. apríl 1993 
er ákveðið að leggja hugmynd 
að golfvelli í Miðdal fyrir 
aðalfund FBM og ræða við 
Hannes Þorsteinsson golf-
vallarhönnuð um skipulag að 
18 holu velli.

Nú gerðust málin hratt en 
fulltrúar stjórnar FBM sem 
höfðu verið í viðræðum við 
Dalbúa um samstarf við gerð 
golfvallar í Miðdal unnu drög 

að leigusamningi ásamt þeim 
Gunnari Schram og Baldvini 
Ársælssyni úr stjórn Dalbúa.

Á aðalfundi Dalbúa 30. 
október 1993 var samþykkt að 
ganga til samstarfs við FBM 
á grundvelli aðalfundarsam-
þykktar FBM sem heimilaði 
stjórn að gera samstarfssamn-
ing um leigu hluta jarðarinnar 
Miðdals undir golfvöll. Þar 

sem FBM muni leggja til land 
undir völl um óákveðinn ára-
fjölda og aðstöðu í íbúðar-
húsi og eða fjárhúsi og hugs-
anlega stofnframlag í formi 
hönnunar á velli um annað 
verði ekki að ræða frá FBM. 
Ákveðið er að skipa nefnd er 
vinni að endanlegri gerð leigu 
og lóðarsamnings.

Í nefndinni voru frá FBM 

Sæmundur Árnason, Fríða 
B. Aðalsteinsdóttir og Georg 
Páll Skúlason og frá Dalbúum 
Gunnar Schram, Sighvatur 
Arnarson, Jón Þ. Hilmarsson 
og Hilmar Einarsson.

Aðalfundur FBM hald-
inn 9. maí 1994 samþykkti 
að félagið leigði Dalbúa tún 
jarðarinnar í Miðdal ca. 40 
hektara til 40 ára, einnig 
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samningur við Golfklúbbinn 
Dalbúa um gerð golfvallar á 
jörðinni og þeim áfanga náð 
eftir áralanga baráttu við yfir-
völd landbúnaðarmála að jörðin 
Miðdalur yrði felld úr ábúð og 
nýtt til orlofs og útivistar í stað 
hefðbundins búskapar, 

Seinnipart sumars 1994 
hófst því starfsemi á golfvelli 
í Miðdal með móti þann 30. 
júlí 1994 og hafði þá Bjarni 
Daníelsson vallarstjóri þegar 
hafið það verk að slá brautir 
og formgera nokkrar flatir 
(green).

Óhætt er að segja að 
starfsemi Golfklúbbs Dal-
búa í Miðdal hefjist fyrir 
alvöru árið 1995. Dalbúar fá 
aðstöðu í kjallara íbúðarhúss 
og félagar í Dalbúum taka að 
sér umsjón og veitingasölu en 
FBM leggur til húsgögn. Haf-
ist er handa um framkvæmdir 
á vellinum með því að fylla 
upp í skurði, FBM leggur 
til efni  úr ánni en Dalbúar 
sjá um framkvæmdir. Þetta 
sumar hófst  átak í gróður-
setningu  á vellinum og settar 
voru niður 150 aspir.

FBM og sóknarnefnd Mið-
dalskirkju, ásamt umsjónar-
nefnd kirkjugarða, gerðu með 
sér samkomulag árið 1996 
um endurbætur á bæjarhlaði 
og aðgengi að kirkju í Mið-
dal. Jafnframt var ákveðið að 
gera átak í að fegra og lag-
færa umhverfi bæjar og kirkju 
með því að fjarlægja nánast 
ónýt útihús (þ.e. fjós og hest-
hús) jafnframt er óskað eftir 
samstarfi við umsjónarnefnd 
kirkjugarða og sóknarnefnd 
um gerð bílastæða við kirkju. 
Umsjónarnefnd kirkjugarða 
og sóknarnefnd Miðdals-
kirkju samþykktu sam-
vinnu um gerð bílastæða við 
kirkju og golfvöll. Samið var 
við Ragnhildi Skarphéðins-
dóttur landslagsarkitekt um 
að hún gerði tillögur að nýju 
útliti bæjarhlaðs ásamt bíla-
stæðum. Síðar komu Dalbúar 

afnot af neðstu hæð íbúðar-
húss og áhaldageymslu. Auk 
þess fái félagsmenn 30% 
afslátt af vallargjöldum. 

Samkvæmt samningi er gert 
ráð fyrir samstarfsnefnd um 
allar framkvæmdir á golf-
velli.

Samningur við Dalbúa var 
undirritaður 9. júlí 1994 hjá 
byggingarfulltrúa á Laugar-
vatni. Þar með var kominn 
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einnig að þessu samstarfi og 
í dag sjáum við glæsilegan 
afrakstur af þessu ágæta sam-
starfi.

Næstu árin fer nánast öll 
orka í það að halda áfram 
uppbyggingu golfvallar með 
lagfæringum á skurðum 
og byrjað er á því að útbúa 
flatir. FBM leggur sem áður 
til allt efni í framkvæmdir, 
þ.e. möl úr ánni, en Dalbúi 
sér um framkvæmdir. Þá 
heldur FBM sitt fyrsta golf-
mót í Miðdal 17. ágúst 1996. 
Síðan hafa Miðdalsmótin 
verið árlegur liður í félags-
starfinu.

Haldið var áfram að setja 
niður aspir og vinna að því að 
fullgera flatir. Þá var byrjað 
á 9. flöt en þar var skurður 
fyrir framan sem þurfti að 
drena. FBM sá um þá upp-
fyllingu í samstarfi við Guð-
mund Böðvarsson.

1. júlí 1998 var tekin 
fyrir í stjórn FBM beiðni frá 
Dalbúum um byggingu golf-
skála í Miðdal. Samþykkt var 
að veita heimild fyrir bygg-
ingu golfskála skv. fyrirliggj-
andi teikningu frá Sigurði 
Guðmundssyni byggingar-
tæknifræðingi og staðsetn-
ingu hússins samkvæmt áður 
gerðu skipulagi Ragnhildar 
Skarphéðinsdóttur. 

1999 samþykkir stjórn 
FBM í tilefni af 10 ára afmæli 
Dalbúa að fjármagna að fullu 
flöt á annarri braut. Síðar 
hefur félagið tekið að sér að 
öllu leyti að sjá um fram-
kvæmdir á annarri braut. 

FBM sá einnig um að 
slétta og lagfæra umhverfi 
skála. Þá var og lögð vatns-
leiðsla frá fjárhúsi að golf-
skála. Einnig var lögð auka-
leiðsla ef hitaveita yrði síðar 
tekin í skálann.

Dalbúar skýra frá því 16. 
maí 1999 að þeir hafi hug á að 
Rafiðnaðarsamband Íslands 
(RSÍ) komi að rekstri golf-
vallar í einhverri mynd og 

árið 2000 gengur RSÍ inn 
í rekstrarfélag um golfvöll í 
Miðdal. 

Þegar kom fram á árið 
2000 varð ljóst að Dalbúar 
áttu í erfiðleikum með að fjár-
magna lán sem tekin voru 
vegna byggingar golfskála og 
um haustið eru þeir í veru-

legum vanskilum við bank-
ann. Stjórn Dalbúa fer þess 
formlega á leit við FBM og 
RSÍ að félögin kaupi skálann, 
því klúbburinn ráði ekki við 
afborganir af honum. 

FBM og RSÍ eru sam-
þykk því að að kaupa skál-
ann og er þetta hugsað til 

þess að félagsmenn fái aðgang 
að góðum golfvelli og Golf-
klúbbur Dalbúa verði áfram 
með þróttmikið starf í Mið-
dal. Jafnframt gera FBM og 
Dalbúar tvær breytingar á 
áður gerðum samningi um 
golfvöll.

Næstu árin er haldið áfram 
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uppbyggingu golfvallarins með aðstoð FBM og RSÍ og þá koma 
einnig vélstjórar að rekstrinum með fjárframlagi í kaupum á 
golfkortum og nú seinni árin hefur Félag vélstjóra og málmiðn-
aðarmanna (VM) stutt rausnarlega við rekstur vallarins. Árið 
2006 eru lagðar vatnslagnir í golfvöllinn, sem FBM fjármagn-
aði og er nú vökvunarkerfi á öllum brautum. Hægt að vökva 
teiga sem og flatir. Þá hefur verið lagður malbikaður vegur að 
Miðdal og gengið frá bílastæðum við golfvöll. 

Árið 2009 varð Golfklúbbur Dalbúa 20 ára og í þessum 
pistli hef ég reynt að draga upp í sem stystu máli samstarf 
okkar í FBM við Dalbúa frá því að klúbburinn kom til starfa í 
Miðdal. Það er engin vafi á því í mínum huga að sú ákvörðun 
sem tekin var á sínum tíma að fá ábúðarskyldu aflétt og að 
golfvöllur er á orlofssvæði félagsins hefur verið okkur öllum til 
góðs. Golfvöllur verður örugglega í Miðdal þegar leigusamningi 

Vinnustaðanámssjóður 
Mánudaginn 31. október sl. kynnti Katrín Jakobsdóttir 
mennta- og menningarmálaráðherra áform um stofnun 
nýs vinnustaðanámssjóðs. Um er að ræða styrki til fyrir-
tækja eða stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám og 
starfsþjálfun á vinnustað á grundvelli aðalnámskrár fram-
haldsskóla. 

Þetta er í fyrsta skipti sem að stjórnvöld styrkja fyrirtæki 
eða stofnanir fjárhagslega til þess að taka við nemendum 
og er vonast til þess að þetta muni greiða fyrir því að 
starfsnámsnemendur geti lokið tilskilinni starfsþjálfun á 
vinnustað. Nokkuð hefur borið á því í efnahagsþrengingum 
undangenginna ára að nemendur hafi átt erfitt með að kom-
ast á námssamning og ljúka námi sínu. 

Í ágúst auglýsti Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
eftir umsóknum um styrki til vinnustaðanáms. 65 umsóknir 
bárust frá fyrirtækjum og stofnunum og var 57 milljónum 
króna úthlutað í styrki til umsækjenda og munu um 170 
nemendur njóta góðs af styrkjunum, sem nema 20 þúsund 
krónum á viku, að hámarki 24 vikur.

Í framhaldinu er ætlunin að koma á laggirnar sérstökum 
vinnustaðanámssjóði. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja 
450 milljónum króna til vinnustaðanáms árin 2012-2014. 
Skipuð hefur verið sérstök nefnd sem mun fyrir árslok 2011 
skila tillögum um sjóð er hafi það hlutverk að efla vinnu- 
staðanám og koma til móts við kostnað fyrirtækja og stofn-
ana sem annast kennslu eða þjálfun starfsnámsnemenda.

Á árunum 2004 og 2005 stóð Menntamálaráðuneytið 
fyrir tilraun um vinnustaðanám sem gaf góða raun og var 
það niðurstaða starfshóps, sem hafði umsjón með tilraun-
inni, að æskilegt væri að jafna kostnað fyrirtækja við vinnu-
staðanám. Í greinargerð með frumvarpi til laga um fram-
haldsskóla 2007, sem varð að lögum 2008, er nefnd þörfin 
á að koma á sjálfstæðum sjóði til að tryggja vinnustaðanámi 
framgang. Styrkir til vinnustaðanáms tíðkast meðal grann-
þjóða okkar, svo sem í Noregi og í Danmörku.

lýkur. En við verðum að gera okkur fulla grein fyrir því að svona 
starfssemi verður ekki haldið úti nema að þeir sem að henni 
standa séu tilbúnir til þess að leggja fram fjármagn og vinnu. 
Það væri hægt að minnast margra manna og kvenna sem hafa 
lagt fram ómældan tíma og vinnu í það á undanförnum árum 
að gera þetta ævintýri að veruleika sem var draumur nokkurra 
fullhuga „að það kæmi golfvöllur í Miðdal.“

Ég vil sérstaklega þakka Jóni Þ. Hilmarsyni fyrir frábært 
og óeigingjarnt starf, en við höfum starfað saman í samstarfs-
nefnd FBM og Dalbúa frá upphafi.

Í lokin vil ég benda þeim sem áhuga hafa á að allar ársskýrslur 
og fundargerðir Dalbúa frá árinu 2007 eru aðgengilegar á 
heimasíðu klúbbsins, dalbui.is.

Stundum er sól  og það rignir einnig.
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Kynntu þér þjónustu Sameinaða lífeyrissjóðsins á lifeyrir.is 
eða hringdu í síma 510 5000.

Séreignarsparnaður tryggir þér mótframlag frá vinnuveitanda þínum. 
Vegna mótframlagsins og hagstæðrar skattlagningar stenst enginn 
sparnaður samanburð við séreignarsparnað.

Taktu ákvörðun um að leggja fyrir í séreignarsparnað annars 
missir þú í rauninni af umsömdum kjarabótum.
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