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Í "essari ritger! er stutt sögulegt yfirlit yfir umbú!arhönnun tónlistar frá upphafi 

hljó!upptakna fram a! fyrsta plötuumslagi Steinweiss. Sí!an ver!ur fjalla! um 

nokkur verk Steinweiss og sérstaklega sko!u! nokkur umslög hans frá tímabilinu 

1939 fram til loka fimmta áratugarins "egar LP platan tók vi! af 78 snúninga 

plötunni. Kanna! ver!ur hvers konar myndmál Steinweiss nota!i á plötuumslögum 

sínum og hvernig hann nota!i sérstakt myndmál til a! myndskreyta mismunandi 

tónverk og tónlistarstefnur. Einnig er liti! á íslensk plötuumslög frá fyrri hluta 20. 

aldar og kanna! hvort áhrifa frá Steinweiss hafi gætt hér á landi.  

 

Í ljós kom a! myndmál Steinweiss er mismunandi fyrir ólíkar tónlistarstefnur. 

Steinweiss fékk innblástur frá tónlistinni og lag!i áherslu á a! túlka tónlistina á 

umslögum sínum frekar en a! augl#sa listamanninn sjálfan. Hann sótti innblástur í 

margar stefnur úr samtíma sínum og ver!ur a! teljast ótvíræ!ur brautry!jandi á svi!i 

tónlistarumbú!a. 

$egar djassplötuumslög Steinweiss frá 1940-1950 eru sko!u! frekar sjást margir 

samnefnarar. Öll vísa "au til "ess hvar og hvenær tónlistin er leikin, í borg, á 

skemmtista! e!a eftir sólsetur. Leturnotkunin er sterk, feitletru!, fjörug og ekki bein 

heldur á ská e!a í bylgjum, sem er a!fer! hans til a! myndgera söngstíl og laglínur 

djasssins. Í myndskreytingum Steinweiss má einnig skynja líf borgarinnar a! nóttu til 

en jafnframt "ann einmannaleika og "agnir sem búa í stórborginni. 

Umslög Steinweiss fyrir klassísk tónverk, sérstaklega eftir rússnensk tónskáld, hafa 

"ann samnefnara a! vera blanda af módernísku myndmáli og myndskreytingum me! 

"jó!legu ívafi. Fókusinn er á myndræna frásögn, tengda atbur!arás verksins e!a sögu 

"ess. Litirnir eru bjartir og leturnotkunin varkárari en á djass-umslögunum. Á 

klassísku umslögunum notar Steinweiss eigin handskrift sem fellur vel a! fínger!um 

myndskreytingum hans. 

Erfitt reyndist a! grafa upp heimildir um íslensk plötuumslög en rannsókn mín leiddi 

"ó í ljós a! íslenskar plötur voru a!allega gefnar út í brúnum, óskreyttum 

pappaumslögum alveg fram a! útgáfu fyrstu LP plötunnar ári! 1954. $á fyrst var lög! 

vinna í hönnun á umbú!um íslenskra platna. $ví má segja a! áhrifa frá Steinweiss hafi 

ekki gætt hér á landi á fyrri hluta 20. aldar. 
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1. kafli  – Inngangur 

 Fyrir tveimur árum var ég stödd á tónlistarmarka!i í Kaupmannahöfn og rakst "á í 

fyrsta sinn á “stenkakor” eins og 78 snúninga plötur eru oft kalla!ar í Skandinavíu. 

#ær voru allar í brúnum umslögum og umslögin anna! hvort au!, e!a me! fallegum 

augl$singum, pappinn stífur og skemmtilega upplita!ur. #a! var mikil sál í "essum 

gripum og fyrrum eigendur höf!u sumir skrifa! minnisor! á plötuumsögin, teikna! 

eigin myndir á "ær e!a skrifa! kve!jur til vina, a!rar komu me! nokkrum 

rau!vínsslettum á í eins konar kaupbæti. #a! sást greinilega a! einhver haf!i átt 

"essar plötur, hlusta! á "ær, haldi! á "eim og "ótt vænt um "ær. Ég var! svo skotin í 

"essum brúnu hnullungum a! ég keypti "ær allar á sta!num, 200 talsins.  

Eftir "essi kaup fór ég a! velta fyrir mér hvernig neysla og sala á tónlist hefur breyst 

frá "ví a! upptökutækni kom til sögunnar og fram til dagsins í dag. Sé teki! mi! af 

gömlu brúnu plötuumslögunum var notkun myndmáls vi! ímyndarsköpun tónlistar 

nánast ekki til sta!ar á fyrstu áratugum hljómplötunnar.  
 

#ar sem tónlistarneysla okkar hefur a! mestu leyti færst yfir á stafrænt form er í raun 

skríti! a! plötuumslög, geisladiskahulstur og tónlistarumbú!ir séu ekki alveg horfin af 

sjónarsvi!inu. Hin n$ja tækni gerir okkur kleift a! vera alveg án tónlistar á 

á"reifanlegu formi. Eins og Shaughnessy bendir á í bók sinni Cover Art By: New 

Music Graphics er ástæ!a "ess a! plötuumslagi! var! svona sterkur mi!ill á sínum 

tíma sú a! ekki var anna! í bo!i. Í dag geta tónlistarmenn hins vegar tjá! sig í gegnum 

margs konar mi!la. Hægt er a! upplifa tónlist gegnum interneti!, tónlistarhátí!ir, 

myndbönd, kvikmyndir, klúbba og síma svo a! fátt eitt sé nefnt. #ó a! plötuusmslagi! 

sé ekki alveg hrofi!, vir!ist gullöld "ess li!in.4 

#egar ég fór a! sko!a sögu plötuumslagsins var nafn sem kom upp aftur og aftur. #a! 

var Alex Steinweiss. Hann var fyrsti listræni stjórnandinn (art director) hjá 

útgáfurisanum Columbia og sá fyrsti til a! sérhanna umbú!ir fyrir einstakar útgáfur á 

plötum. Steinweiss fannst brúnu pappaumslögin ekki nógu heillandi og sá möguleika í 

a! auka sölu á plötum me! "ví a! hanna umbú!ir sem l$stu tónlist listamannana á 

myndrænan hátt. Hann hanna!i sitt fyrsta plötuumslag ári! 1939 og í kjölfari! fóru 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Shaughnessy, Adrian: Cover Art By: New Music Graphics. Laurance King Publishing, 2008, bls. 6-7. 
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a!rir framlei!endur a! gera slíkt hi! sama. Upp úr "essu hófst blómaskei! 

plötuumslagsins og "a! var! a! sterkum grafískum mi!li sem endurspegla!i tí!aranda 

og tónlistarstefnur alveg "ar til geisladiskurinn kom fram á sjónarsvi!i! á níunda 

áratugnum.  

Í "essari ritger! mun ég gefa stutt sögulegt yfirlit yfir umbú!arhönnun tónlistar frá 

upphafi hljó!upptakna fram a! fyrsta plötuumslagi Steinweiss. Ég mun sí!an fjalla 

um nokkur verk Steinweiss og sko!a sérstaklega nokkur umslög hans frá tímabilinu 

1939 fram til loka fimmta áratugarins "egar LP platan tók vi! af 78 snúninga 

plötunni. Einnig mun ég sko!a hvers konar myndmál Steinweiss nota!i á 

plötuumslögum sínum og hvernig hann nota!i sérstakt myndmál til a! myndskreyta 

mismunandi tónverk og tónlistarstefnur. Loks mun ég sko!a íslensk plötuumslög frá 

fyrri hluta 20. aldar og kanna hvort "au voru myndskreytt og hvort áhrifa frá 

Steinweiss hafi gætt hér á landi. 

Ég hef stu!st vi! bækur og horft á heimildarmyndir sem gáfu mér heildaryfirlit yfir 

"a! sem var a! gerast í tónlistarheiminum á fyrri hluta tuttugustu aldar. 

Einnig má nefna fyrirlestra eftir Steven Heller á heimasí!u School of Visual Arts í 

New York. Steven Heller er höfundur margra bóka og greina en hefur einnig unni! 

sem listrænn stjórnandi hjá New York Times og kennt í School of Visual Arts svo a! 

fátt eitt sé nefnt. Heller hefur kynnt sér ævistaf Steinweiss sérstaklega og kallar 

Steinweiss fö!ur plötuumslagsins.  

Einnig komst ég í bækur og vi!töl vi! Steinweiss en einnig greinar og heimasí!ur sem 

fjöllu!u ítarlega um ævistarf hans. Ég las mér til á Brittanicu, á heimasí!um safnara 

og í gömlum bókum um sögu hljó!ritana og útgáfu hljómplatna. Einnig las ég BA 

ritger! Ólafs #órs #orsteinssonar um sögu íslensku 78 snúninga plötunnar. Loks hef 

ég veri! í sambandi vi! íslenska safnara, en einnig leita! a! sjóndæmum í plötusafni 

RÚV, Tónlistarsafni Kópavogs og #jó!arbókhlö!unni. #a! reyndist mjög erfitt a! 

finna uppl$singar um útlit á plötum útgefnum á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar, einkum 

vegna "ess a! gamlar plötur eru mjög sjaldgæfar og "ær sem hafa var!veitst eru 

sjaldnast í uprunarlegum umbú!um. #ví mi!ur hef ég ekki geta! nálgast plötuumslög 

Steinweiss sem ég fjalla um í "essari ritger! og hef einugis geta! sko!a! myndir af 

"eim á internetinu. #ess vegna er umfjöllun mín um "essi umslög a!eins 
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myndgreining og a!eins fjalla! um framhli! umslaganna en ekki efniskennd, áfer! og 

bakhli!.  

 

2. kafli  – Sögulegur bakgrunnur 
 

Ári! 1877 markar tímamót í tónlistarsögunni. #á var! tónlist a! á"reifanlegum hlut 

"egar fyrstu hljó!upptökurnar voru ger!ar.  #etta ferli tók nokkra áratugi "ar sem 

fyrstu hljó!upptökurnar voru örstutt hljó!brot og mjög ófullkomnar. Thomas Alva 

Edison var fyrstur til a! hanna vél sem gat teki! upp hljó!. Hann kalla!i uppfinningu 

sína „Phonograph“ sem kemur úr grísku og "$!ir hljó!ritun. Tæki! nota!i sívalning 

klæddan tin"ynnu til a! skrá hljó!i!. Me! "ví a! snúa sveif á tækinu risti nál 

hljó!bylgjurnar í filmuklæddan sívalning og "annig var! til upptaka sem hægt var a! 

spila. 5 Upphaflega hugsa!i Edison uppfinningu sína ekki sem upptöku - og 

afspilunartæki fyrir tónlist, heldur sem hjálpartæki í vi!skiptum og fjölskyldum til 

skemmtunar, ekki ósvipa! hlutverk sem diktafónninn fékk sí!ar. 6 

 

 
Mynd 1.                                                                         Mynd 2.         

                              

Helsta vandamál Edisons var a! finna lei! til a! afrita og fjöldaframlei!a 

hljó!upptökurnar. Eftirspurn eftir tónlistarupptökum fór vaxandi og eina lei!in til a! 

gefa út tónlist var a! fá tónlistarmennina til a! syngja sama lagi! aftur og aftur, inn á 

hvern hólk fyrir sig. 7 Á myndum 1 og 2 má sjá dæmi um umbú!ir á sívalningum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5    Pladespilleren. Politikens Samlerserie, Politikens Forlag, 1956, bls. 5-7. 
6    Eisenberg, Evan: The Recording Angel: Music, records and Culture from Aristotle to Zappa. Yale  

Univeristy Press, 2005, bls. 13. 
7     Pladespilleren, bls. 10.   
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Edisons. Merkimi!inn er merktur útgefanda en ekki flytjenda, sennilega vegna "ess 

a! "a! hefur ekki borga! sig a! prenta slíka mi!a. Nafn upptökunnar og listamannsins 

var hins vegar oftast handskrifa! á hvern mi!a fyrir sig eins og sést á myndum 1 og 2.   

Émile Berliner  betrumbætti uppfinningu Edisons. Ári! 1887 sótti hann um einkaleyfi 

á uppfinningu sinni sem hann kalla!i „Grammophone“. Notast var vi! flata diska e!a 

plötur í sta! sívalninga og  hófst framlei!slan á grammófón Berliners ári! 1894. 

Plöturnar höf!u yfirbur!i fram yfir sívalningana "ar sem "ær voru mun au!veldari í 

framlei!slu, enda haf!i Berliner hanna! plöturnar me! fjöldaframlei!slu í huga. 8 

 

 
Mynd 3. 

 

Á mynd 3 sést grammófónplata Berliner frá árinu 1897. Ekki var enn fari! a! hanna 

merkimi!a me! uppl$singum um efni plötunnar. #ess í sta! er uppl$singatexta "rykkt 

beint á mi!ju plötunnar og hönnunin einföld í sni!um. Bæ!i sívalningurinn og platan 

voru betrumbætt enn frekar á komandi árum og var mikil samkeppni á marka!i. 

Blómaskei! sívalningsins var í kringum 1900-1904, en eftir "a! vék notkun hans 

smám saman fyrir grammófónplötunni sem "ótti mun hentugri til hljó!ritunar. 9  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8     Encyclopedia Brittanica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399051/music- 

recording/64648/The-development-of-musical-recording?anchor=ref530253, sótt 2. janúar 2011.  
9    Clark’s 78 rpm record home page, http://www.btinternet.com/~bill78/cylinder.htm, sótt 1. janúar 

2011.  
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Fram a! "essu höf!u hljó!upptökur a!allega veri! spila!ar me! myntspilara á 

almenningsstö!um t.d. á börum. Oft voru áhorfendur hrifnari af tækinu sem spila!i 

tónlistina en af tónlistinni sjálfri, enda a!allega spila!ir stuttir bútar af skoplegum 

lögum, flautu!um laglínum e!a vísum. 10 

 

 
Mynd 4. 

 

Á mynd 4 sjáum vi! fyrsta glymskrattan sem var settur upp á Palais Royale Saloon í 

San Fransisco.11 

 

Neysla á tónlist breyttist miki! "egar plötuspilarar lækku!u í ver!i og smám saman 

ur!u "eir algeng eign á betri heimilum. Ári! 1906 setti fyrirtæki! Victor plötuspilara 

á marka! sem var hanna!ur sem húsgagn, eins konar skápur úr mahónívi! og fékk 

nafni! Victrola. #essi spilari ná!i miklum vinsældum enda Victor öflugur augl$sandi. 

Fyrirtæki! kynnti vörur sínar me! skipulög!um og vel fjármögnu!um 

augl$singaherfer!um, en slíkar herfer!ir voru ekki algengar á "eim tíma.12 

 

Victor gaf einnig út plötur, en algengt var a! framlei!endur plöturspilara gæfu einnig 

út plötur og ger!u útgáfusamninga vi! tónlistarmenn. Vörulista Victors var skipt upp í 

nokkra flokka. Merkimi!ar me! mismunandi litum gáfu til kynna um hvers konar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10   Encyclopedia Brittanica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399051/music-

recording/64648/The-development-of-musical-recording?anchor=ref530253, sótt 2. janúar 2011. 
11   Tweney, Dylan: “This day in Tech: Events that shaped the Wired World.“ Wired magazine. 2010. 

Netútgáfa: http://www.wired.com/thisdayintech/tag/california/, sótt 3. janúar 2011.  
12   The Victor-Victrola page, http://www.victor-

victrola.com/History%20of%20the%20Victor%20Phonograph.htm, sótt 4. janúar 2011. !
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plötur var a! ræ!a, hvernig tónlist var á "eim og í hva!a ver!flokki "ær voru. Rau!u 

merkimi!arnir, Red Seal, gáfu til kynna bestu plöturnar. (Mynd 5). Á "eim mátti finna 

tónlist klassískra tónlistarmanna eins og Enrico Caruso. #essar plötur voru mun d$rari 

en a!rar plötur, en útgáfa á vanda!ri hljómplötum var úthugsu! marka!sstefna 

Victors. Slíkar plötur ur!u stö!utákn og gáfu til kynna fága!an smekk og ríkidæmi. 13 

 

      
Mynd 5.                           Mynd 6.                            Mynd 7.                             

 

Red Seal var skrásett vörumerki Victors og "eir einir máttu gefa út plötur me!  

rau!um merkimi!a.  Plötur me! svörtum mi!a voru me! "jó!legu ívafi e!a 

dægurlagatónlist og voru ód$rustu plöturnar á vörulista Victors. (Mynd 6). Fjólubláir 

mi!ar voru á plötum í me!alflokki; plötur listamanna sem áttu hvorki heima í rau!u 

né svörtu seríunni. (Mynd 7). #arna voru listamenn eins og Broadway- og Vaudeville-

stjörnur og ljó!skáld.14 Hinn útgáfurisi "essa tíma, Columbia, var ekki lengi a! koma 

á fót eigin merkimi!akerfi. Ári! 1906 hóf Columbia útgáfu á The Symphony Series 

sem átti a! keppa vi! Rau!u seríu Victors og tvemur árum sí!ar hófu "eir útgáfu á 

Magic Note seríunni sem flokka!i tónlist eftir mismunandi litum líkt og litaseríur 

Victors. (Mynd 8). 15 
 

  Mynd 8. 

 

Á myndum 9 og 10 má sjá dæmi um augl$singar Victor-fyrirtækisins frá byrjun 

sí!ustu aldar. Lög! er áhersla á flytjendur sem eru samningsbundnir Victor.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13   Eisenberg, Evan: The Recording Angel, bls. 13. 
14   Mainspringpress, http://www.mainspringpress.com/vic_blue.html , sótt 3. janúar 2011. 
15   Majestic Records, http://majesticrecord.com/labelscolumbia.htm, sótt 2. janúar 2011.!
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Augl$singarnar upphefja tónlistarupplifunina og styrkja vörumerki Victor.  

Ári! 1918 var Columbia fyrst til a! setja hljómplötur á marka! sem hægt var a! spila 

bá!um megin. Á mynd 11 sést dæmi um augl$singu á slíkri plötu.  

 

      
Mynd 9.                                        Mynd 10.                                       Mynd 11. 

 

#ótt plötufyrirtæki væru byrju! a! flokka plötuútgáfur sínar me! litu!um 

merkimi!um og augl$singum á tónlist var ekki enn lög! áhersla á umbú!ir. Plötur 

voru seldar í umslögum úr vaxpappír e!a grófum brúnum pappaumslögum me! gati í 

mi!junni. (Myndir 12 og 13). #annig var hægt a! lesa á merkimi!ann á plötunnni. 

#essi umslög voru oft án texta e!a mynda en stundum voru augl$singar frá 

framlei!andanum utan á "eim.  

 

          
Mynd 12.                                                                 Mynd 13. 

 

#ar sem plöturnar höf!u takmarka! pláss fyrir upptökur "urfti margar plötur til a! 

koma fyrir heilli óperu e!a klassísku verki. Plötum var oft pakka! saman í kassa e!a 
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albúm, ekki ósvipa! ljósmyndaalbúmi, me! nafni listamannsins á framhli!inni. 

(Mynd 14). Sennilega má rekja enska nafni! „album“ yfir safn af lögum. „Long 

playing“ e!a LP platan kom á marka! 1948 og ger!i kleift a! koma heillri sinfóníu á 

eina plötu. Áfram var "ó tala! um slík verk sem „album“, enda "ótt a!eins væri um 

staka plötu a! ræ!a. Á mynd 15 sést blátt albúm me! tónlist Tchaikovskys. 

Uppl$singum um plötuna er "rykkt me! gylltum stöfum í efnisklæddar umbú!irnar.  

 

         
Mynd 14.                                                             Mynd 15. 

 

Eftir a! hafa sko!a! margar 78 snúningaplötur sem gefnar voru út í Danmörku 1930-

1945 vir!ist mér sem plöturnar hafi flestar komi! til danskra plötusala í 

vaxpappírsumslögum frá framlei!anda. Sí!an var "eim komi! fyrir í pappaumslag 

merkt bú!inni sem seldi "ær.  

 

#egar hljó!upptökutækni "róa!ist frekar og plötuspilarar ur!u a! almennri 

heimiliseign á fyrri hluta tuttugustu aldar fór tónlistin sjálf a! skipta meira máli en 

tæknin.16  Sala á plötum jókst og tónlist var! a! á"reifanlegum hlut sem hægt var a! 

eignast og safna. Me! auknu frambo!i á tónlist fóru útgefendur a! flokka tónlist í 

flokka eftir tegund og gæ!um. Eign á plötum var! stö!utákn og tónlist sem hlusta! 

var á fór a! hafa félagslega "$!ingu. Enda "ótt flest umslög hafi áfram veri! einföld, 

voru útgefendur farnir a! nota grafíska hönnun til a! mi!la innihaldi á plötum sínum 

til kaupenda, t.d. á merkimi!um en einnig í augl$singum og vörulistum sem kynntu 

vörur "eirra og listamenn. Hönnunin endurspeglar "ó fyrst og fremst tí!arandann 

fremur en tónlistina. #a! var ekki fyrr en á sí!ari hluta fjór!a áratugar 20. aldar, "egar 

Alex Steinweiss kom til sögunnar, a! fari! var a! nota plötuumslagi! sjálft sem mi!il 

fyrir tónlistina sem umslagi! geymdi. Upp úr "ví var! til mikilvægur mi!ill fyrir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16   Brittanica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399051/music-recording/64648/The-

development-of-musical-recording?anchor=ref530253, sótt 2. janúar. 
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tónlistarmenn til a! tjá tónlist sína og ímynd me! myndrænum hætti. #essi mi!ill var 

sterkur og áhrifamikill "áttur í plötuútgáfu alveg fram til dagsins í dag, "egar tónlist er 

aftur or!in a! óá"reifanlegum hlut, á tímum stafrænna gagna og dreifingar á 

internetinu.  

 

3. kafli  – Alex Steinweiss 

Alex Steinweiss fæddist ári! 1917 í Brooklyn, New York. Hann gekk í Abraham 

Lincoln High School "ar sem myndlistarma!urinn Leon Friend, pólskur innflytjandi, 

var kennari hans. Friend setti upp sérstaka hönnunardeild í skólanum og var 

Steinweiss einn af fyrstu nemendunum í "eirri deild .17 Í gegnum Friend komst 

Steinweiss í kynni vi! evrópskan módernisma og Bauhaus hreyfinguna en einnig 

listamenn eins og Adolphe Mouron Cassandre, Lucian Bernhard og Joseph Binder. 

Eftir gagnfræ!askóla fékk hann styrk ári! 1934 til a! sækja nám vi! Parsons school of 

Design. #rem árum sí!ar var! hann a!sto!arma!ur Josephs Binder. #egar Steinweiss 

var 23 ára fékk hann vinnu sem listrænn stjórnandi hjá Columbia Records. Hann var 

rá!inn til a! sjá um hönnun á augl$singum fyrir fyrirtæki!. Augl$singarnar sem hann 

átti a! hanna voru a!allega vörulistar fyrir Columbia en einnig skilti og standar fyrir 

bú!irnar "ar sem plöturnar voru seldar. Steinweiss fannst augl$singastefna Columbia 

einhæf og taldi a! plöturnar myndu selja sig sjálfar me! notkun litríks myndmáls sem 

væri l$sandi fyrir innihald plötunnar. 18 

#rátt fyrir aukinn framlei!slukostna! fékk Steinweiss tækifæri til a! sanna mál sitt 

fyrir marka!sstjóra Columbia. Fyrsta myndskreytta umslagi! sem hann hanna!i var 

fyrir lagasafn eftir Rodgers & Hart. #essi plata seldist betur en nokkur önnur plata 

haf!i gert. Marka!sdeild Columbia sannfær!ust upp úr "essu a! umslög sem 

endurspegla tónlistina væri lei! til a! auka sölu á plötum. 19 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17   Aiga, The professional association for design. http://www.aiga.org/content.cfm/medalist-

alexsteinweiss, sótt, 2. desember 2010. 
18  Heller, Steven: Alex Steinweiss: Father of Record Cover design, part 1 of 2. School of Visual arts. 

Paul Rand Lecture series. fyrirlestur sóttur frá: http://design.sva.edu/site/episodes/show/21 , sótt 5. 
desember 2010. 

19   Heller, Steven: Alex Steinweiss: Father of Record Cover design, part 1 of 2. School of Visual arts. 
Paul Rand Lecture series.  
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Steven Heller bendir á í fyrirlestri sínum a! sta!setning Columbia haf!i áhrif á 

hönnun Steinweiss. Höfu!stö!varnar voru í Bridgeport Connecticut sem á "eim tíma 

var einangra!ur sta!ur og langt í verslanir sem seldu letur. Steinweiss var "ví a! 

handteikna miki! af letri sínu og nota!i eigin handskrift. Sí!ar var letri! gefi! út var 

undir nafninu Steinweiss Scrawl og gaf plötum hans mjög einkennandi og 

persónulegan stíl. 20 

    

Mynd 16.                                                      Mynd 17. 

Steinweiss var ekki brautry!jandi í sjálfu myndmálinu.  Á veggspjöldum "essa tíma 

var nota! svipa! myndmál eins og sjá má á myndum 16 og 17. #ar sjást veggspjöld 

frá heimss$ningunni í New York ári! 1939. Notast var vi! sterka liti og geómetrísk 

form. #essi veggspjöld voru hönnu! af kennara Steinweiss, Joseph Binder. Binder 

móta!i tísku í amerískri veggspjaldager! sem "ótti mjög nútímaleg og litrík. Í 

mörgum verkum Steinweiss má sjá a! hann heillast af hugmyndum Binders. 

Steinweiss er auk "ess undir áhrifum frá mörgum módernískum hreyfingum í verkum 

sínum eins og Bauhaus, DADA og De Stijl. Módernistar vildu losa sig vi! ó"arft flúr 

fyrri tíma og lög!u áherslu á fúnksjón hönnunar. Á fyrri hluta tuttugustu aldar ver!ur 

myndmáli! "ví einfaldara og litríkara me! sterkum geómetrískum formum og 

einföldu!um og stílhreinni leturger!um en á!ur haf!i "ekkst. Í verkum Steinweiss og 

Binders eru einnig áberandi áhrif frá Art Deco hreyfingunni eins og tilfininganæmi og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20   Heller, Steven: Alex Steinweiss: Father of Record Cover design, part 1 of 2. School of Visual arts. 

Paul Rand Lecture series. 
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straumlaga form.21  Í myndskreytingum hans fyrir klassískar plötur má einnig sjá 

dekóratífar myndskreytingar me! "jó!legu ívafi og handskrifa! letur sem stingur í 

stúf vi! stefnu módernista. Steven Heller bendir einnig á í fyrirlestri sínum a! "a! 

sem var framúrskarandi vi! verk Steinweiss var a! honum datt í hug a! nota myndmál 

samtímans á plötuumslög, en "a! haf!i ekki veri! gert á!ur me! "essum hætti. 22 

Steinweiss vann vi! hönnun plötuumslaga í rúmlega "rjá áratugi og á "eim tíma 

hanna!i hann í kringum 870 plötuumslög fyrir hinar $msu tónlistarstefnur. Steinweiss 

starfa!i ekki a!eins fyrir Columbia, "egar lei! á starfsferilinn hanna!i hann einnig 

fyrir útgefendur eins og Decca, London og Everest. 23 Ári! 1948 var Steineweiss 

be!inn um a! hanna umbú!ir utan um LP plötuna. LP platan var ekki jafn vi!kvæm 

og 78 snúninga platan og "ess vegna valdi Steinweiss "ynnri pappa fyrir umbú!ir LP 

plötunar. #etta umslag var! sta!la! umslag fyrir LP plötur sí!ari tíma. 24 

Auk "ess a! hanna plötuumslög fékkst Steinweiss vi! hönnun á veggspjöldum, 

umbú!um og tímaritum. Á efri árum settist Steinweiss a! í Flórida og hefur sí!an 

fengist vi! a! mála og helga! líf sitt myndlist.25 Á mynd 18 sést Steinweiss vi! 

teiknibor! sitt.  

    

Mynd 18. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21  Heller, Steven: Alex Steinweiss: Father of Record Cover design, part 1 of 2. School of Visual arts. 

Paul Rand Lecture series.  
22   Steven Heller: Alex Steinweiss: Father of Record Cover design, part 1 of 2. School of Visual arts.  
      Paul Rand Lecture series.  
23   Britt, Aaron: “Jacket Required” Dwell Magazine. október. 2007, bls 153. 
24   McKnight-Trontz, Jennifer: For the Record: The life and work of Alex Steinweiss. Princeton 

Architectual Press, 2000, bls. 10 -11. 
25   Britt, Aaron: “Jacket Required” Dwell Magazine. Október. 2007, bls 154. 
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4. kafli  – Myndskreytingar á tónlist 

#egar sko!a!ar eru plötuúgáfur sést a! sta!la! myndmál fyrir mismunandi 

tónlistarstefnur pr$!ir umslög og anna! kynningarefni tónlistarmanna. Umslög fyrir 

klassíska tónlist eru oft myndskreytt me! málverkum, trúbadorar eru i!ulega  me! 

mynd af sjálfum sér me! gítar og fínger!ar teikningar af djöflum og skrímslum í 

dökkum litum tilheyra "ungarokki svo a! nokkur dæmi séu tekin.  

#ar sem Alex Steinweiss var fyrstur til a! sérhanna umslög fyrir plötur er áhugavert 

a! sko!a hvernig myndmál hann nota!i og hvernig hann túlka!i hinar $msu 

tónlistarstefnur.  

 

Djass. 

Steinweiss hanna!i mörg umslög fyrir djassplötur, m.a. fyrsta plötuumslagi! sitt.  

Hljómsveitin hét Imperial Orchestra undir stjórn Richard Rodgers. Heiti plötunnar var 

Smash Song Hits by Rodgers & Hart. Útgefandi var Columbia Records og platan 

gefin út 1939. (Mynd 19). 

   Mynd 19. 
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Richard Rodgers og Lorentz Hart voru tvíeyki lagasmí!a frá Bandaríkjunum. Saman 

sömdu "eir 28 söngleiki og rúmlega 500 lög á árunum frá 1919 til 1943. Tónlist "eirra 

má flokka sem söngleikjadjass e!a „show tunes“. Mörg lög "eirra ur!u fastir li!ir á 

söngskrá flytjenda líkt og Billie Holiday, Ellu Fitzgerald og Louis Armstrong. Me!al 

frægustu laga "eirra má nefna Blue Moon og My Funny Valentine. 26 

Umslagi! á mynd 20 er me! svörtum bakgrunni, á honum eru margir rau!ir mjóir 

hringir, sá ysti er stærstur og "eir minnka og enda me! svörtum hringfleti í mi!junni. 

Á mynstrinu hvílir ljósmynd af augl$singaskilti fyrir ofan inngang á leikhúsi e!a 

bíósal. Skilti! er skreytt mörgum ljósaperum og saman mynda "essar perur nafn 

útgefenda, listamanns og titil plötunnar. Á "essu umslagi notar Steinweiss einungis 

svartan, rau!an og hvítan lit. Eina leturnotkunin á umslaginu er textinn sem er á 

ljósaskiltinu. #etta er a! mestu steinskrift og allt sett í hástafi, sem er dæmigert fyrir 

ljósaskilti yfir inngangi samkomuhúsa á "essum tíma. Til a! auka á stemmningu fyrir 

ljósaskilti eru ljósaperur í hluta stafanna. Lög! er áhersla á nafn hljómsveitarinnar og 

"a! gert me! stærra letri me! krókum, hugmyndarík lei! til a! vinna me! letur sem 

aftur er komin í tísku í dag.  

Rau!u hringirnir sem eru í bakgrunni minna óneitanlega á áfer! 78 snúninga plötu. 

Rau!i liturinn er skær og línurnar fá "ví upphleypta áfer!. Ljósaskilti! minnir á  

Broadway og bakgrunnurinn er dökkur. #egar horft er á umslagi! er eins og vi! séum 

stödd í stórborg a! kvöldi til og s$ningin er alveg a! fara hefjast. Sjónarhorn 

ljósmyndarinnar er "annig a! áhorfandanum lí!ur eins og hann sé vi! "a! a! ganga 

inn í húsi! "ar sem Rodgers & Hart skemmta. Rau!i flöturinn í mi!junni er sta!settur 

ofan á ljósmyndinni og ma!ur fær á tilfinninguna a! rau!i flöturinn haldi myndinni 

ni!ri og er skírskotun í mi!ju grammófónplötu.  

Mi!a! vi! rá!andi myndmál plötuútgefanda á "essum tíma ver!ur a! telja "etta 

umslag framúrstefnulegt og á allt ö!rum nótum en "a! sem var rá!andi í 

plötui!na!inum á "essum tíma. #etta umslag hef!i geta! veri! gefi! út í dag og "ótt 

bæ!i flott og í takt vi! tímann, en slíkt tímaleysi finnst mér einkenna gó!a hönnun. Á 

umslaginu myndskreytir Steinweiss ljóma borgarinnar og fjölbreytt tilfinningalíf 

djassins; gle!i, kyn"okka en um lei! dulú! og melankólíu.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26   Brittanica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/256109/Lorenz-Hart, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/506594/Richard-Rodgers, sótt 3. Janúar 2011.  
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Mynd 20.                                                                   Mynd 21. 

#egar sko!u! eru fleiri djassumslög Steinweiss frá svipu!um tíma sést a! hann notar 

á"ekt mótíf. Á plötu Teddy Wilson og Billie Holiday frá 1949 Hot Jazz Classics 

(mynd 22), er hann einnig a! draga upp mynd af inngangi á sta! "ar sem tónlist er 

leikin. Fyrir utan er hestvagn sem er ákve!in tilvísun í ævint$ri og stingur í stúf vi! 

kassalaga bygginguna sem er einungis me! glugga á ne!stu hæ!. Litirnir eru dökkir 

og gefa til kynna kvöld e!a nótt. Letri! er nútímaleg óflúru! steinskrift, en Steinweiss 

leikur sér me! form "ess og letri! myndar bylgjur sem skírskota til söngstíls Holiday.  

Steinweiss notar stórborgina aftur til a! myndskreyta plötu djasspíanistans Eddy 

Duchin frá 1940 (mynd 21). Hér notar hann ljósmynd af New York a! næturlagi sem 

bakgrunn. Myndin er tekin ofan frá og áhorfandi fær á tilfinninguna a! hann sé a! 

fljúga yfir borgina. Steinweiss n$tir sér form píanósins á umslaginu og letri! myndar 

nótnabor! "ess.  

Á plötuumslagi Rhapsody in Blue eftir Gershwin (mynd 22) er einnig nota! svipa! 

myndmál. Skuggar borgarinnar sjást í bakgrunni, byggingarnar eru skakkar og ekki 

vir!ist vera nein rö! og regla í borginni. Sk$jakljúfarnir teygja sig upp eins og angar, 

miki! vir!ist vera a! gerast í "essari borg. Í forgrunni sést yfirgefi! píanó og 

nótnabor! "ess er l$st upp me! götuljósi. Á ljósinu hangir ör sem vísar lei!ina til 

borgarinnar. Steinweiss notar tvenns konar dökkbláan lit til a! kalla fram nóttina og 

bláu nóturnar í tónlistinni. Hann notar einnig gulan lit til a! myndgera ljós 

borgarinnar og sama gula lit í fyrirsögninni me! kröftugri slab serif leturger!. 

Tónverki! er blanda af djass og klassík, "ar sem skiptast á hægir melankólískir kaflar 
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og villt súrrealistísk tónlist. Mér finnst Steinweiss "ví hafa tekist a! myndskreyta 

stemmningu verksins mjög vel me! "essu umslagi.  

   

Mynd 22.                                                          Mynd 23. 

Á plötu Boswell sisters (mynd 23) sjást "rjár rau!ar varir á svörtum grunni sem lei!a 

hugann til systranna á myrku svi!i. Aftur erum vi! stödd á skemmtista! um nótt. 

Tónlist Boswell systranna er fjörugur djass sem a!allega byggir á röddum "eirrra 

systra. Steinweiss myndgerir "ennan radda!a stíl me! "ví a! láta munna "eirra vera í 

mi!ju umslagsins ásamt ærslafullri slab serif leturger! sem er bylgju! og ekki bein.  

Á djassplötuumslögum Steinweiss frá 1940-1950 má sjá marga samnefnara. Öll vísa 

"au til "ess hvar og hvenær tónlistin er leikin, í borg, á skemmtista! e!a eftir sólsetur. 

Leturnotkunin er sterk, feitletru!, fjörug og ekki bein heldur á ská e!a í bylgjum, sem 

er a!fer! hans til a! myndgera söngstíl og laglínur djasssins. Í myndskreytingum 

Steinweiss má greinilega skynja líf borgarinnar a! nóttu til en í henni b$r einnig 

einmannaleiki og "agnir.  

 

Klassísk tónlist 

Steinweiss fékkst oft vi! a! myndskreyta fyrir klassíska tónlist. Á mynd 24 er umslag 

sem hann hanna!i fyrir ballettinn Firebird eftir Igor Stravinsky frá 1910.  Ballettinn 

byggir á rússnenskri "jó!sögu um eldfugl sem b$r yfir miklum töfrum.  Flytjandi var 

Fílharmóníuhljómsveit New York-borgar og útgefandi Columbia. 
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Mynd 24.   

Á mi!ju umslagsins sjáum vi! landslag me! kastala. Dansandi konur eru fyrir framan 

hann, 12 í hvítum kjólum og ein í rau!um. Landslagi! er grænt og himininn er ljós 

rau!ur me! hvítum sk$jum. Vi! sjáum skikkjuklæddann mann standa undir eplatré og 

fylgjast me! stúlkunum dansandi fyrir framan kastalann. Ma!urinn og tré! eru í 

forgrunni sem gefur "rívíddartilfinningu. Á trénu vaxa gyllt epli og einnig sést fugl í 

trénu. Utan um "essa nákvæmu mi!ju er svartur óreglulegur flötur sem rammar hana 

inn. Á "essum svarta fleti dansa rau!ar "unnar línur. Ystu fletir umslagsins eru rau!ir 

og eru "eir "rír talsins. #eir eru lífrænir í formger! sinni og á "eim eru svartar "unnar 

línur sem tengjast "eim rau!u á svarta fletinum. Mest áberandi litir á umslaginu er 

svartur og rau!ur. En á svarta fletinum eru rau!ar línur, og á rau!u flötunum svartar 

línur.  

#eir mynda rammann utanum græna mi!ju umslagsins, en einnig er notast vi! 

ljósgulan lit sem minnir á gylltan lit til a! myndskreyta smáatri!i. Letri! er hvítt og 

hvítur litur er einnig nota!ur í smáatri!um í myndskreytingunni fyrir mi!ju 

umslagsisns. Himininn er blanda af rau!um og hvítum lit.  
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Á umslaginu sjáum vi! tvær tegundir af letri, bæ!i fetiletra!a og módern steinskrift, 

en einnig notar Steinweiss eigin handskrift, Steinweiss Scrawl (sjá bls 11). Nafni! á 

verkinu og nafn útgefandans eru í stórri púnktastær! og eru sta!sett í sitt hvoru horni 

umslagsins. Hann blandar "essum leturger!um saman á glettinn hátt, t.d. er „the“ 

skrifa! me! handskrift en „philharmonic-sypmphony“ me! steinskrift. Letri! er 

sta!sett á rau!u flötunum en hann leyfir letrinu líka a! flæ!a yfir á svarta flötinn.  

Á umslaginu er Steinweiss a! myndskreyta atbur!i sem gerast í verkinu The Firebird. 

Vi! sjáum Prins Ivan og eldfuglinn en einnig stúlkurnar 13 sem Ivan hittir en hann 

ver!ur ástfanginn af einni "eirra. Steinweiss myndskreytir ást Ivans me! rau!um kjól, 

en hina stúlkurnar 12 eru í hvítum kjól. Myndmál umslagsins er kraftmiki! og "a! er 

miki! um a! vera, sem skírskotar til mikla tilfinninga í átakafullu og dramatísku 

tónverki. Fínu línurnar sem eru á umslaginu mætti jafnvel túlka sem mynstur eftir 

tónsprota hljómsveitarstjórans. Steinweiss vill greinilega kynna sögu verksins framan 

á umslaginu. Umslagi! ver!ur "ví skemmtileg blanda af nútímalegri leturnotkun og 

módernisma, ásamt "jó!legum frásögnum me! rómantískum brag.  

    

Mynd 25.                                                                Mynd 26. 

Á umslagi Steinweiss fyrir Concerto in D major for violin eftir Tchaikovsky, leiki! af 

Isac Stern á fi!lu (mynd 25), sjáum vi! aftur myndskreytingar me! "jó!sagna ívafi á 

nútímalegu umslagi. Bakgrunnurinn er í dökkum pastelgrænum lit me! stórum 

formum sem minna á fi!lusnú! og boga. Skuggi fellur á bakgrunninn frá "essum 

einföldu formum. Í mi!ju fi!lusnú!arins er fínger! teikning af rússnenskum bæ og 
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plássi! á handfangi fi!lubogans notar hann til a! skrifa nafn tónskáldsins. Steinweiss 

notar svart og hvítt krókaletur á umslaginu en einnig skrifar hann sum or! me! eigin 

handskrift.  

Á mynd 26 sjáum vi! anna! umslag fyrir tónlist Tchaikovsky. Steinweiss notar 

svipa!an grænan lit og á fyrra umslaginu ásamt myndskreytingu sem sprottin er úr 

rússnenskum "jó!sögum. Á umslaginu sjáum vi! mann á sle!a sem dreginn er af hesti 

í rússnensku vetrarlandslagi, í fjarska sjást dæmiger!ar rússnenskar byggingar sem 

gefa umslaginu "ríví!a tilfiningu. Ma!ur fær á tilfinninguna a! tónlistin fjalli um 

fer!alag mannsins á sle!anum. Nafn tónskálds, stjórnanda og útgáfufyrirtækisins fær 

allt jafn miki! vægi, skrifa! me! hástöfum og letri! minnir á form Bodoni.   

 

Mynd 27. 

Anna! dæmi um plötuumslag fyrir klassískt verk eftir rússnenskt tónskáld, nánar 

tilteki! Rachmaninkoff, má sjá á mynd 27. Litirnir eru bjartir, gulir kornakar og blár 

himinn sem gefa tilfinningu fyrir sumri. Á umslaginu sjáum vi! bændahjón kve!ja 

mann á hestbaki og í fjarska má greina rússnenskar byggingar. Hér er aftur skírskota! 

til fer!alags eins manns. Gulu og bláu fletirnir eru stórir og hreinir en 

myndskreytingarnar smærri og fínger!ari. Nafn tónsmi!ar fær mesta athygli og er sett 

í stencil skrift. Nafn verksins er hins vegar sett í rómantísku skriftarletri en a!rar 

uppl$singar í nútímalegri steinskrift.  
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#egar fleiri klassísk umslög eftir Steinweiss eru sko!u! má sjá svipu! stílbrig!i eins 

og sjá má á dæmum hér fyrir ne!an. (Mynd 28, 29 og 30). 

     

Mynd 28.                                         Mynd 29.                                         Mynd 30. 

Umslög Steinweiss fyrir klassísk tónverk eftir rússnenska höfunda hafa "ann 

samnefnara a! vera blanda af módernísku myndmáli og myndskreytingum me! 

"jó!legu ívafi. Fókusinn er á myndræna frásögn, tengda atbur!arás verksins e!a sögu 

"ess. Litirnir eru bjartir og leturnotkunin varkárari en á djass-umslögunum sem fjalla! 

var um á!ur. Á klassísku umslögunum notar Steinweiss eigin handskrift sem fellur vel 

a! fínger!um myndskreytingum hans. 

Ljóst er a! Steinweiss lifir sig inn í hugarheim tónlistarinnar sem a! hann er a! hanna 

fyrir. Hann vir!ist einblína á a! mi!la tónlistinni til hlustenda frekar en a! mi!la 

ímynd flytjenda verksins. 

   

Mynd 31.                                                                   Mynd 32. 
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#egar áhrif Steinweiss á a!ra hönnu!i eru sko!u! er ljóst a! ekki var! aftur snúi! til 

einfalda brúna umslagsins eftir a! hann kom fram me! litrík og grípandi umslög sín.  

Hann hanna!i einnig umbú!irnar fyrir LP plötuna og "ví má segja a! hann sé fa!ir 

plötuumslagsins. Hann var mörgum ö!rum hönnu!um fyrirmynd. Sk$rasta dæmi! er 

sennilega umslag Pink Floyd fyrir Dark Side of the Moon (mynd 31) en "a! var 

hanna! af Hipgnosis hópnum og George Hardie ári! 1973. #etta umslag minnir 

óneitanlega á umslag Steinweiss frá 1942 fyrir Piano Concerto No. 5, Emperor, eftir 

Bethoven me! Rudolf Serkin (mynd 32). Í bá!um tilfellum er hönnunin djörf og 

nútímaleg. Umslag Pink Floyd er enn"á hugrakkara enda allri leturnotkun sleppt á 

kápunni sem var óvanalegt á "eim tíma.       

 

Mynd 33.  

Á mynd 33 sést anna! dæmi um áhrif Steinweiss á a!ra hönnu!i en "a! er umslag 

fyrir djass plötu Henry Red Jazz at the Metropole frá 1955, hanna! af Burt Goldblatt 

en útgefandi var Betlehem. #essi plata minnir óneitanlega á fyrsta plötuumslagi! sem 

Steinweiss hanna!i fyrir Rodgers and Hart. (Mynd 19).  

 

5. kafli  – Íslensk plötuumslög 

Í "essari ritger! hefur líti! veri! fjalla! um íslenskar plötuútgáfur á fyrri hluta 

tuttugustu aldar enda hef ég ekki fundi! neina rita!a heimild sem fjallar um íslensk 
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plötuumslög frá "eim tíma. Einnig hefur reynst erfitt a! finna sjálfar plöturnar og 

upprunaleg umslög e!a myndir af "eim.27 

Fyrsta íslenska platan var tekin upp í Kaupmannahöfn á vegum Skandinavisk 

Gramophon ári! 1910. Flestar íslenskar 78 snúninga plötur voru teknar upp erlendis 

og var fyrirtæki! His Masters Voice afkastamest en Columbia kom einnig oft vi! 

sögu. Ári! 1930 komu upptökumenn frá Columbia til Íslands og tóku upp íslenskt 

efni í samvinnu vi! Fálkann. Sí!ar hófu Fálkinn og Ríkisútvarpi! samstarf og tóku 

upp og gáfu út íslenskar plötur fyrir innlendan en einnig erlendan marka!. 

Hljó!færaverslun Sigrí!ar Helgadóttur, Íslenskir tónar og Tónika gáfu einnig út 78 

snúninga plötur. Mismunandi var eftir árum hversu margar plötur voru gefnar út. Á 

tímum fyrri heimsstyrjaldar voru t.d. engar íslenskar plötur gefnar út en flestar voru 

"ær 82 talsins ári! 1930. 28  Alls hafa veri! skrá!ar 728 íslenskar 78 snúninga plötur 

sem komu út á tímabilinu 1910-1958.29 

Svo vir!ist sem íslenskar plötur hafi veri! gefnar út í brúnum pappaumslögum 

sambærileg vi! erlend umslög á fyrri hluta 20. aldarinnar.30  Meirihlutinn var gefinn 

út af erlendum fyrirtækjum og sennilega hafa plöturnar komi! til Íslands í brúnum 

ómerktum umslögum e!a umslögum merktum útgefanda. A! minnsta kosti vir!ist "a! 

hafa veri! svo me! "ær plötur í safni Ríkisútvarpsins sem var!veist hafa í 

upprunalegu umslagi. Í safni Ríkisútvarpsins er stundum a! finna litla mynd af 

söngvaranum á umslaginu, eins og sjá má á mynd 34, en hún er frá tónlistardeild 

Ríkisútvarpsins um 1940.31 Á mynd 35 sést íslenskt umslag e!a „nærbuxur“ eins og 

"unn vax-pappírs umslög utanum 78 snúnigaplötur voru einnig köllu!. Umslagi! er 

frá Íslenskum tónum og er frá 1954. #ar eru einnig augl$stir a!rir flytjendur á vegum 

Íslenskra tóna. Slík umslög voru mjög algeng hér á landi utan um 78 snúningaplötur á 

fyrri hluta 20 aldar. 32 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27   Me!al annars hef ég leita! á eftirfarandi stö!um:  
      Ríkisútvarpi!; Tónlistarsafn Kópavogs; www.gengir.is; Heimasí!u íslensku hljómplötunnar; 

http://notendur.hi.is/oth26/Plotuskra_listi.htm; www.musik.is; Tónlistarsafn Halldórs Hanssens.  
28   Ólafur #ór #orsteinsson: Saga íslensku hljómplötunnar 1910-1958, BA ritger! í sagnfræ!i vi! 

Háskóla Íslands, júní 2006, bls. 8, 10, 21,-22, 28, 36.  
29   Heildarskrá yfir Íslenskar 78 snúningaplötur, http://notendur.hi.is/oth26/Plotuskra_listi.htm, sótt 1. 

janúar 2011. 
30   Vi!tal höfundar vi! Bjarka Sveinbjörnsson, tónlistarfræ!ing, 5. janúar 2011, tölvupóstur frá Ólafi 
#ór #orsteinssyni, sagnfræ!ingi, 9. janúar 2011. 

31   Tölvupóstur frá Unu Margréti Jónsdóttur, dagskárger!arkona Rúv , 7. janúar 2011. 
32    Tölvupóstur frá Ólafi #ór #orsteinssyni, 9. Janúar 2011. 
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Mynd 34.                                                                       Mynd 35. 

Fyrsta íslenska LP platan kom út ári! 1954 og var hún me! Gísla Magnússyni 

píanóleikara (mynd 36). Umslagi! var me! n$ju sni!i og myndskreytt me! ljósmynd 

af Gísla vi! flygilinn. Hvorki undirritu! né Bjarki Sveinbjörnsson tónlistarfræ!ingur 

hefur rekist á eldri myndskreytta íslenska plötu. 33  

Á mynd 37 sést fyrsta 45 snúningaplatan sem gefin var út hér á landi. 34 Hún kom út 

sama ár og fyrsta LP platan, 1954. Eins og sjá má er "essi plata einnig myndskreytt en 

a!eins í einum lit og langt frá "ví litríka myndmáli sem einkennir plötuumslög 

Steinweiss. Á bá!um hljómplötunum eru tónlistarmennirnir í forgrunni, ólíkt 

umslögum Steinweiss "ar sem áhersla var lög! á a! túlka tónlistina.  

      

Mynd 36.                                                                   Mynd 37.  

Út frá "essu má álykta a! á Íslandi hafi plötuútgáfa veri! eftir á hva! var!ar 

myndskreytingar á plötuumslögum, a.m.k mi!a! vi! Bandaríkin. Svo vir!ist sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33   Vi!tal höfundar vi! Bjarka Sveinbjörnsson, tónlistarfræ!ing, 5 Janúar 2011. 
34   Tölvupóstur frá Da!a ólafssyni, plötusafnara, 5 Janúar 2011.!!
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myndskreytt plötuumslög hafi ekki komi! til sögunnar fyrr en útgáfa á LP plötum og 

45 snúningaplötum hófst hér á landi um ár 1954. Ef sko!a!ar eru íslenskar plötur eftir 

1955 má sjá a! margt fór a! gerast í myndskreytingum á íslenskum plötum upp úr "ví 

en "a! er efni sem fellur fyrir utan tímaramma "essarar ritger!ar og tilefni til frekari 

rannsókna.  

 

6. kafli  – Nútíminn 

Í gegnum tí!ina hefur myndræn túlkun á tónlist og sjónræn mörkun "róast me! "eim 

hætti a! listamenn og grafískir hönnu!ir túlka tónlist og mi!la! henni á umbú!um 

tónlistar og ö!rum tónlistartengdum varningi. Me! tímanum hefur plötuumslagi! 

smám saman viki! fyrir kasettuhulstrinu og sí!ar geisladiskahulstrinu sem eru mun 

minni en plötuumslög. Á sama tíma tóku tónlistarmyndbönd vi! og ur!u sterkur 

mi!ill til a! mi!la tónlist me! myndrænum hætti til hlustenda. Me! tilkomu "essara 

mi!la og n$rrar tækni vi! stafræna dreifingu á tónlist hafa umbú!ir tónlistar misst 

vægi sitt. Saughnessy bendir á í bók sinni a! sennilega hafi plötui!na!urinn skoti! sig 

í fótin á tíunda áratugnum "egar geisladiskar í plastumslögum, sem í raun voru mjög 

ód$rir í framlei!slu voru seldir á uppsprengdu ver!i. #egar hlustendur gátu sjálfir 

keypt og brennt diska var! mikil kreppa í tónlistari!na!inum sem versna!i enn frekar 

"egar hægt var a! nálgast tónlist á stafrænu formi á internetinu.35 

Samt sem á!ur er plötuumslagi! ekki horfi! af sjónarsvi!inu a.m.k. á me!al 

sjálfstæ!ra útgefenda e!a smærri plötufyrirtækja. #ar er enn mikil gróska í hönnun á 

fallegum plötuumslögum og áhugi kaupenda frekar vaxandi en hitt. Margar minni 

hljómsveitir gefa tónlist sína á netinu en framlei!a í sta!in vanda!a diska me! 

fallegum umbú!um og varning tengdan tónlistinni í takmörku!u upplagi. En yfirleitt 

er slík útgáfa "ó frekar af hugsjón en me! gró!amarkmi! a! lei!arljósi. 36 

Anna! sem einkennir kynningu á tónlist í dag eru hversu mikil áhrif félagslegir mi!lar 

líkt og Facebook, Myspace og Twitter hafa á samskipti hljómsveita vi! áhorfendur 

sína. (Mynd 38). #etta hefur leitt til "ess a! a!dáendur komast nær listamanninum en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35   Shaughnessy, Adrian: Cover Art By: New Music Graphics, bls. 6. 
36   Shaughnessy, Adrian: Cover Art By: New Music Graphics, bls. 8.!
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á!ur tí!ka!ist. A!dáendur fá stö!ugar uppfærslur, myndbönd og myndir sem l$sa 

daglegu lífi listamannsins. Hægt er a! ver!a “vinur” listamannsins rétt eins og 

bekkjafrélga e!a frændfólks. Ímynd listamannsins mótast "ví smám saman, nánast á 

hverjum degi, og myndbönd, kve!jur e!a myndasyrpur birtar á félagslegum mi!lum 

ver!a hluti af heildarímynd listamannsins.  

Spurningin er hvort tónlistarútgáfa í snertanlegu formi muni hverfa alveg af 

sjónarsvi!inu "egar n$ kynsló! tekur vi!, kynsló! sem er alin upp vi! ni!urhal 

vefrænnar tónlistar í sta! hljómplatna e!a geisladiska. Hva! framtí!in ber í skauti sér 

veit ég ekki. Ef til vill mun Ipod framtí!arinnar semja tónlist út frá heilabylgjum 

okkar og tónlistarma!urinn og grafískur varningur ver!ur ó"arfur eins og 

heimspekingurinn Evan Eisenberg bendir á í bókinni The Recording Angel.37  

 

Mynd 38.  

 

7. kafli  – Samantekt og lokaor! 

#ótt myndskreytt plötuumslög hafi ekki ná! fótfestu fyrr en eftir 1939 voru 

plötufyrirtæki mun fyrr farin a! mi!la tónlist sinni til kaupenda me! myndmáli. #a! 

var notast vi! augl$singar og vörulista en einnig merkimi!a á plötum sem gáfu til 

kynna hvers konar tónlist var á plötunum og hver gæ!i tónlistarinnar var.  

Eftir a! hafa sko!a! plötuumslög Alex Steinweiss sést "a! a! myndmál hans er 

mismunandi fyrir ólíkar tónlistarstefnur. Steinweiss fékk innblástur frá tónlistinni og 

lag!i áherslu á a! túlka tónlistina á umslögum sínum frekar en a! augl$sa 

listamanninn sjálfan. Steinweiss sótti innblástur í margar stefnur úr samtíma sínum og 

ver!ur a! teljast ótvíræ!ur brautry!jandi á svi!i tónlistarumbú!a. Myndmál hans var í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37   Eisenberg, Evan: The Recording Angel, bls. 217-240.  



! *&!

takt vi! samtímann og hann haf!i mikil áhrif á tónlistari!na!inn. Flest útgáfufyrirtæki 

tóku upp hugmyndir hans og byrju!u einnig me! myndskreytt plötuumslög.  

#a! reyndist erfitt a! grafa upp heimildir um íslensk plötuumslög. Rannsókn mín 

leiddi "ó í ljós a! íslenskar plötur voru a!allega gefnar út í brúnum, óskreyttum 

pappaumslögum alveg fram a! útgáfu fyrstu LP plötunnar ári! 1954. #á fyrst var lög! 

vinna í hönnun á umbú!um íslenskra platna. #ví má segja a! áhrif frá Steinweiss hafi 

ekki gætt hér á landi á fyrri hluta 20. aldar.  

Í dag er plötuumslagi! a! hverfa sem mi!ill fyrir myndmál enda hefur 

tónlistari!na!urinn a! mestu n$tt sér interneti! eftir tilkomu stafrænnar tónlistar. 

Listamenn gefa út og kynna tónlist sína á netinu og heildarímynd á "eim vettvangi er 

farin a! skipta mestu máli. Hvort plötuumslög e!a tónlistarubú!ir ver!a áfram hluti af 

tónlistari!na!i framtí!ar er óljóst. #a! er von undirrita!rar a! svo ver!i, enda einstök 

tilfinning a! eiga gó!a tónlist í fallegu umslagi sem hægt er a! koma vi! og geyma 

um alla framtí!. Slík tilfinning fæst ekki me! ni!urhali á stafrænum gögnum.  

 

Gu!björg Tómasdóttir 
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á #essari sló") , sótt 07/01 2011.  

Mynd 35- Plötuumslag frá Íslenskum tónum.                                                            

Mynd tekin af höfundi í #jó"arbókhlö"unni 10/01 2011.  

Mynd 36- Plötuumslag fyrir Gísla Magnússon 1954.                                                        

Mynd tekin af höfundi í #jó"arbókhlö"unni 10/01 2011.  

Mynd 37- Plötuusmalg fyrir Alfre! Claussen 1954.                                                  

Mynd úr safni Da"a Ólafssonar plötusafnara.  

Mynd 38- Lay low is looking forward.                                                                        

Skjá myndataka frá Facebook sí"u Lay low - http://www.facebook.com/#!/baralovisa, 

sótt 10/01 2011.  
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