Ábóti
Ábóti

Ábóti var
þessi stóll kallaður, en
þessir ruggustólar áttu
miklum vinsældum að
fagna. Þeir voru unnir úr
íslensku birki og var
áklæðið ýmist úr ull
frá Álafossi, sléttu flaueli,
gæruskinni eða selskinni frá
eyjabændum úr Breiðafirði.

Barnastóll

Hér má sjá þennan
sama stíl og svo mörg
önnur húsgögn frá
Aton. Áklæðið er
frá Álafossi.

Hilla

Aton framleiddi mikið
af hillum, þessi hefur
trúlega verið sérsmíðuð.

Hornhilla

Ein hinna
sívinsælu hornhilla.
Þessar voru renndar
og í samskonar stíl og
önnur húsgögn frá Aton.

Símaborð

Þessi símaborð höfðu
áfastan stól og voru afar
vinsæl. Þarna má greinilega
sjá rennda viðinn sem
einkenndi húsgögn Atons.

Sófi

Sófinn er partur
af þremur einingum;
þriggja sæta sófa,
tveggja sæta og
stökum stól.
Einnig var framleitt
stofuborð í sama stíl.
Þetta sett var m.a.
selt í JL húsinu.

Þegar mest var unnu 20 manns hjá Aton.
Starfsmenn voru meðal annara:
Hrafnkell, Ásgeir Gunnar, Mattías Jónsson,

Númi, Ásta, Jóhanna Gissurar, Sigga Bjarna,

Matti, sem smíðaði með Dagbjarti vél nr. 4,

Gestur Már, Hörður, Rannveig, Karvel, Hafdís Berg,

Jóhannes Kristjánsson, Imba Didda Odds,

Áslaug Guðmundsdóttir, Sirrý Þorsteins, Óli í Vík,

Diddi Odds, Diddi Bjarna, Inga Pé, Gísli Berg,

Edda Hjörleifs, Siggi Hjörleifs, Hrefna Jóns, Sigrún

Gerður Sig, Þór Sigurðsson, Guðjón Backmann,

Lárusdóttir, Lalli P., Sigrún Rósa, Kristjana

Kiddý, Steinunn Kristjáns, Sigrún Sigurjóns,

Bjarnadóttir, Kristján Guðmundsson, Hjördís

Hannes Stígsson, Sigga Hanna, Bogga Didda

Þorvarðar, Friðgeir Valtýs og Kristján Ragnarsson

Odds, Óttó Bragason, Kristján Sigurðsson,

sem varð eini lærlingurinn sem fór á samning hjá

Hulda Þórólfs, Géta Bents, Helga, Sigrún Ársæls,

Dagbjarti, og fleiri starfsmenn.

Rut Leifs, Sigríður Lár.

Stofuborð

Þetta stofuborð hefur
borðplötu úr kopar.
Vinsælli voru þó þau
sem sjá má á þessari
teikningu, en borðplatan
var gerð úr trjábútum sem
sagaðir voru þvert og á milli þeirra
var íslenskt hraun. Slíkt borð
má einmitt sjá
hér í fremri salnum.

Stóll

Önnur útgáfa
af Stuðlabergs
stól. Þessir stólar
voru renndir og svo með
“Stuðlabergs munstrinu”.

Stuðlaberg

Þessi húsgögn
voru afar vinsæl.
Þau voru í boði
sem stakir stólar,
sófasett og sófaborð.

Dagbjartur flutti til
Stykkishólms með eiginkonu sinni Hrafnhhildi og
tveimur börnum þeirra í ágúst
1965. Þá vann Dagbjartur hjá
Ösp við smíðar en byrjaði einnig
að hanna húsgögn. Þangað hafði
hann flutt með sér vél sem hann
hannaði og smíðaði í Reykjavík.
1968 stofnuðu þau hjónin Aton.
Dagbjartur byrjaði með Hrafnkatli Alexandersyni að framleiða húsgögn Aton í kjallaranum hjá svila sínum
Jóhannesi Kristjánssyni og mágkonu Þóru Ágústsdóttur að Laufásvegi 16 í Stykkishólmi. Fljótlega
bættist Ásgeir Gunnar Jónsson við hópinn.

Fyrst framleiddu þeir skrifstofustóla fyrir Húsgagnahöllina og síðan ruggustólinn,
kallaður Ábóti, sem varð þekktasta framleiðsla Atons. Þessir ruggustólar, 30 talsins,
vor allir handrenndir. Var það eftir ruggustól sem amma Hrafnhildar hafði átt og hún
fengið í sinn hlut. Dagbjartur tók stólinn í sundur, mældi og teiknaði en síðan tók við
tími þróunar til að stóllinn gæti þolað sem mest. Það var upp úr þessu sem Dagbjartur
hannaði rennivélina.
Aton keypti hús Aspar þegar Ösp flutti upp á Nesveg. Fljótlega þurfti viðbót fyrir
bólstrunina og tók þá Aton á leigu félagsheimili slökkviliðsins, Flotheimar var það
kallað. Seinna var byggt við húsið sem Aton hafði keypt og sáu starfsmenn Atons að
mestu um þá smíði en Dagbjartur hannaði húsnæðið.
Á þessum árum (í kringum 1969) hannaði Aton, í samstarfi við Ösp, ein 1000 stykki
af eldhússtólum og borðum fyrir Húsgagnahöllina ásamt borðum og stólum fyrir kaffiteríuna á Loftleiðum og Bautann á Akureyri. Aton sá um rennsli á fótum og pílóra, en
Ösp vann seturnar, stólbök og borðplötur. Þetta voru sterkar og massívar mublur.
Aton og Ösp unnu einnig saman hillur fyrir þessa sömu aðila.
Þetta voru mjög stór verkefni og voru þetta merkilegir tímar fyrir þetta litla bæjarfélag, sem engu að síður var fullfært um framkvæmd. Björgvin Þorvarðar sá um
þessi samstarfsverkefni fyrir hönd Aspar.
Í Aton voru einnig framleidd sófasett, sófaborð og hornhillur. Sum sófaborðanna voru
með koparplötum og önnur með yfirborði þar sem trjábútar voru sagaðir niður þvert
og á milli þeirra sett íslenskt hraun. Einnig voru framleidd vegghúsgögn og voru það
þrjár einingar sem mynduðu eina stóra heild. Þá voru einnig framleidd skrifborð, barnastólar og skatthol.

Vélar
Dagbjartur flutti til Stykkishólms með eiginkonu sinni Hrafnhildi og tveimur börnum þeirra
í ágúst 1965. Dagbjartur vann þar við smíðar hjá Ösp og þar byrjaði hann að hanna húsgögn.
Hann flutti með sér vél, vél nr. 1, sem hann hafði hannað og smíðað í Reykjavík. Vélin vann eftir skapalóni
og hún pússaði einnig einingarnar. Þessa vél notaði hann til að renna lappirnar, kallaðar Fiskalappir. Þessi
húsgögn voru öðruvísi en þau sem hann síðar framleiddi í Aton, ekki með pílárum.

Rennivél númer 1.
Dagbjartur smíðaði og hannaði þessa sjálfur í Reykjavík og flutti hana vestur. Vann eftir skapalóni og hún
pússaði einingarnar líka.

Rennivél númer 2.
Renndi venjulegt rennsli, fræsaði innanum úr setum og gat fræsað hringramma. Rennivél nr. 2 varð til úr
stærri vél, Dagbjartur breytti henni og notaði aðeins hluta úr henni svo úr varð rennivél nr. 2.

Rennivél númer 3.
Þessi vél var byggð þannig að hún vann einingarnar frá báðum hliðum og hægt var að setja í hana nýtt
stykki meðan hún var að vinna annað.

Vél númer 4.
Þetta var borvél sem gat borað sex göt í einu með mismunandi halla. Vélin tók í sig fjórar einingar sem hún
gat borað göt í eftir vild. Hún var með búnað til að pússa einingar og hafði tvö sagarblöð svo hún gat sagað
einingarnar í réttri lengd. Þetta var síðasta vélin sem Dagbjartur smíðaði. Fékk hann lánað verkstæði Sigga
Sig., sem var uppi á Nesvegi, til að smíða hana. Þessi vél var merkt ATON með eirplötu.

Vél númer 5.
Bandslípuvél var notuð til að pússa stykkin í ruggustólana. Hún var einnig notuð til að pússa sívalinga sem
voru sléttir.

Vél númer 6.
Veggsög sem var með tveimur stillanlegum sagarblöðum, þannig að hún gat sagað einingarnar í réttum málum.

Vél númer 7.
Tappavél, hún rifflaði tappana á einingunum og tryggði líka að tappinn væri passlegur fyrir límingu.

