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Útdráttur 

 
Í ritgerðinni eru íslensk plötuumslög frá 9. áratugnum rannsökuð og helstu stílar og 

einkenni áratugarins rannsökuð. Stiklað er á stóru í forsögu plötuumslaga og einkenni 

umslaga áratuganna á undan skoðuð. 

Rannsókn mín fólst aðallega í viðtölum við hönnuði sem voru áberandi á 9. 

áratugnum. Einnig skoðaði ég fjölda íslenskra plötuumslaga og bar saman við erlend 

plötuumslög frá sama tímabili. Ég notaðist við mitt eigið hljómplötusafn og myndir af 

umslögum af vefsíðunum. Markmið mitt var að komast að því hvort íslensk plötuumslög 

hefðu sérstakan stíl eða endurtekin einkenni og ef svo var hvað varð til þess að sá stíll 

mótaðist. Þá skoðaði ég hvort einhverjir þættir plötuumslaga áratugarins hafi haft áhrif á 

plötuumslög nútímans. 

Í ljós kom að íslensk plötuumslög á 9. áratugnum voru oft unnin við knappar 

aðstæður og takmarkanir frá útgefendum þegar kom að kostnaði voru töluverðar og er 

augljóst að hönnuðir þurftu að finna ódýrar lausnir og gera umslög sem voru jafn flott og 

erlend plötuumslög. Einnig kom í ljós hversu flókið og oft erfitt vinnuferli hönnuða var á 

þessum árum og hvernig tæknin hefur breyst. 
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Inngangur 

Hér verða íslensk plötuumslög skoðuð, og þá sérstaklega umslög frá 9. áratugnum. Helstu 

hönnunareinkenni áratugarins verða borin saman við einkenni plötuumslaga 8. áratugarins 

og fram til dagsins í dag. Upphaf áhuga míns á grafískri hönnun má rekja til áhuga á 

tónlist, plötuumslögum og öllu sem tengist tónlist og hönnun. Að mínu mati er oft litið á 

plötuumslög sem umbúðir fyrst og fremst en ekki prentgripi sem búið er að leggja hugsun í 

og fara með í gegnum hönnunarferli. Sum plötuumslög standa undir sér sem sjálfstæð 

listaverk og eru jafnvel frægari en tónlistin á plötunum og margir kaupa plötur ekki 

einungis vegna tónlistarinnar heldur vegna áhugaverðra umslaga. 

Athugun mín leiddi í ljós að umhverfi hönnuða á þessum árum var frekar erfitt því 

miklar kröfur voru gerðar um hagkvæmni og lágan kostnað. Sérstaklega á þetta við um 

fyrri hluta áratugarins. Auk þess var vinnsluferlið flókið, erfitt að ná því fram sem 

hönnuðir vildu gera og lítið svigrúm fyrir mistök. Listrænt frelsi hönnuða var almennt 

takmarkað því miklar kröfur voru gerðar um að plötuumslögin þjónuðu þeim tilgangi að 

selja plöturnar. 

Dæmigerð hegðun tónlistarunnenda sem hlustuðu á vínylplötur áður fyrr var að 

taka plötuna úr umslaginu og setja hana á plötuspilarann og nálina á réttan stað á plötunni. 

Kveikja þurfti á magnaranum og koma sér fyrir, gjarnan með plötuumslagið í höndunum 

og hvert smáatriði umslagsins skoðað. Hönnun plötuumslagsins gaf gjarnan til kynna 

stemmninguna í tónlistinni og á umslaginu voru yfirleitt upplýsingar um flytjendur og 

höfunda. Þeir sem höfðu mestan metnað prentuðu einnig texta laganna á umslagið eða létu 

þá fylgja með á sérstöku textablaði. Plötuumslagið var mjög sterkur miðill og var 

áþreifanlegur milliliður milli tónlistarinnar og tónlistarmannsins annars vegar og 

hlustandans og eiganda plötunnar hins vegar. Unnendur tónlistar tengjast tónlistinni 

tilfinningaböndum og það sama má segja um góð plötuumslög sem oft urðu tákn fyrir 

tónlistina. Plötuumslög voru oft notuð til að gefa tónlistinni dýpri merkingu og skapa 

ímynd tónlistarmannanna. 

Ég fór síðan að velta fyrir mér og skoða upplýsingar um hver hannaði umslagið, 

hvar það var prentað og platan pressuð. Einnig fór ég að skoða hvernig plötuumslög eru 

framleidd á mismunandi hátt sem prentgripir og áhugi minn á grafískri hönnun vaknaði. 

Seinna meir sökkti ég mér dýpra í upplýsingar sem birtust á plötunni sjálfri þar sem hægt 
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er að sjá hvort um er að ræða til dæmis fyrstu eða aðra pressun plötunnar sem er 

sambærileg við fyrstu eða aðra prentun bóka. Á íslenskum plötum fór ég að velta fyrir mér 

upplýsingum sem komu ítrekað fram eins og Hönnun umslags: Ernst Backman og Prentun: 

Prisma, Pressun: Alfa. 

2. Fyrri rannsóknir og aðferð 

Íslensk plötuumslög hafa lítið verið rannsökuð og það er ekki síst þess vegna sem mér 

fannst áhugavert að skrifa um þetta efni. Þess má þó geta að a.m.k. tvær ritgerðir eftir 

Benjamín Mark Stacey og Guðbjörgu Tómasdóttur hafa verið skrifaðar um plötuumslög og 

framsetningu umslaga almennt en fjalla ekki sérstaklega um íslenska útgáfu. Þetta eru 

ritgerðirnar Alex Steinweiss og plötuumslög á fyrri hluta 20. aldar frá árinu 2011 og 

Artifact to Experience: The development of visual presentation of music from the 1950’s 

till the present frá sama ári. Við rannsókn mína fann ég þó örfáar síður í bók Jens Kr. 

Guðmundssonar, Poppbókin – Í fyrsta sæti sem kom út árið 1983 um plötuumslög þessa 

tímabils sem var ágæt heimild fyrir tímann þá. 

Rannsókn mín fólst aðallega í viðtölum við hönnuði sem voru áberandi á 9. 

áratugnum. Einnig skoðaði ég fjölda íslenskra plötuumslaga og bar saman við erlend 

plötuumslög frá sama tímabili. Ég notaðist við mitt eigið hljómplötusafn og myndir af 

umslögum af vefsíðunum Discogs og Wikipedia. Markmið mitt var að komast að því hvort  

íslensk plötuumslög hefðu sérstakan stíl eða endurtekin einkenni og ef svo var hvað varð til 

þess að sá stíll mótaðist. Þá skoðaði ég hvort einhverjir þættir plötuumslaga 9. áratugarins 

hafi haft áhrif á plötuumslög nútímans. 

3. Forsagan 

Hönnun plötuumslaga er spennandi rannsóknarefni vegna þess að umslögin eru fyrir löngu 

orðin órjúfanlegur hluti af útgáfu tónlistar. Þegar fyrstu hljómplöturnar voru gefnar út voru 

engin sérhönnuð plötuumslög. Til dæmis „shellac“ plötur His Master’s Voice sem komu í 

einföldum vasa með merki fyrirtækisins prentuðu á vasann og plötumiðinn sést í gegnum 

útskorinn hring. Þar sem merkið er einnig í aðalhlutverki. Vörumerki útgáfufyrirtækjanna 

hélt áfram að vera áberandi í framsetningu hljómplatna langt fram á 20. öldina. Það má 

nefna mörg dæmi um slíka framsetningu á erlendum plötuumslögum og einnig á íslenskum 
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umslögum til að mynda voru umslög SG-hljómplatna með merki útgáfunnar meira og 

minna frá upphafi til enda ferils útgáfunnar.  

Fyrstu hljóðritin voru gefin út á vax sívalningum sem voru mjög brothættir og 

komu í  pappaumbúðum. Grammafónplatan kom fyrst fram árið 1895 og var fundin upp af 

fyrirtækinu Berliner. Fyrstu plöturnar komu í engum umbúðum en árið 1910 var farið að 

selja þær í pappírsumslögum. Plötumiðarnir voru síðan prentaðir í tveimur til þremur litum. 

Fyrstu 78 snúninga hljómplöturnar voru aðeins hugsaðar sem hljóð en ekki varningur eða 

söluvara á sama og síðar varð og voru því seldar í brúnum og einföldum umslögum þar 

sem upplýsingar voru bara á plötumiðanum. Síðan bættust við merki útgáfufyrirtækjanna 

en engar upplýsingar voru um flytjendur eða tónlistina á umslögunum og loks var farið að 

prenta á pappírsumslögin en aðeins nafn útgáfunnar og einfaldar skreytingar. Nokkur dæmi 

erum um að auglýsingar hafi verið prentaðar á umslögin. Fyrstu dæmin um að upplýsingar 

um flytjanda væru prentaðar á umslögin eru plötur með klassískri tónlist þar sem nöfnin á 

lögunum koma fram ásamt ljósmynd af flytjandanum.1  

Til að hægt væri að koma fyrir lengri tónverkum eins og til dæmis sinfóníum sem 

taka 20 mínútur í flutningi þurfti að gefa margar plötur út saman því hver plötuhlið á 78 

snúningaplötu rúmar aðeins um það bil þrjár mínútur af tónlist. Plötunum var síðan raðað 

saman í umbúðir sem mynduðu nokkurs konar „album“ sem minnti á myndaalbúm og 

þaðan er heitið album komið.2 Útgáfufyrirtækið Íslenzkir Tónar var stofnað árið 1947 af 

Tage Ammendrup (f. 1927 d. 1995) og hætti starfsemi árið 1965. Útgáfan gaf út 100 78 

snúninga plötur, 98 45 snúnga plötur og tvær 33 snúninga plötur. 3 Aðalhönnuður Íslenzkra 

Tóna var Þorleifur Þorleifsson (f. 1917 d. 1974). Þorleifur var teiknari, ljósmyndari og 

leikmyndahönnuður. Hann rak ljósmyndavöruverslunina Amatör við Laugaveg 55 ásamt 

bróður sínum Oddi í nágrenni við húsnæði Íslenzkra Tóna.4 

Þegar farið var að gefa út tónlist úr kvikmyndum við lok 5. áratugarins á LP plötum 

var farið að prenta myndir af leikurunum á umslögin. Þessi þróun barst til Íslands þegar 

Íslenzkir Tónar hófu útgáfu á 45 snúningaplötum og fóru að gera hönnuð umslög með 

mynd.5  

 

 

                                                
1 Storm Thorgerson og Roger Dean ritstýðu, Album cover album, Paper Tiger, Surrey, 1977, bls. 8. 
2 Thorgerson og Dean, Album cover album, bls. 9. 
3 Viðtal 1, Jónatan Garðarsson, viðtal tekið af höfundi, 20. október 2017. 
4 „Þorleifur Þorleifsson ljósmyndari – Minning“, Morgunblaðið, 31. júlí 1974, bls. 26. 
5 Viðtal 1.  
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Um það leyti sem Íslenzkir Tónar hættu útgáfu á tónlist hóf tónlistarmaðurinn Svavar 

Gests að gefa út hljómplötur. Svavar var í tónlistarnámi í Bandaríkjunum og tók með sér 

strauma og stefnur í hönnun plötuumslaga þaðan. Svavar hannaði sum plötuumslögin 

sjálfur og gerði þau jafnvel í prentsmiðjunni. Hann hafði myndir úr íslensku umhverfi af 

húsum, landslagi eða öðru sem fólk þekkti, eitthvað sem hefði áður fyrr verið teiknað á 

plötuumslögum. Plötuumslög frá SG-hljómplötum þóttu ekki alltaf mjög nútímaleg en 

samt má sjá mikla þróun frá umslögum Íslenzkra Tóna. Sérstaklega vegna þess að farið var 

að nota ljósmyndir í stað teikninga. Teiknuð plötuumslög voru áberandi hjá Íslenzkum 

Tónum en þó var farið að nota ljósmyndir á plötuumslögin undir lokin. Sjá má líkindi með 

síðustu umslögum Íslenzkra Tóna og fyrstu umslaga SG-hljómplatna. SG-hljómplötur 

notuðu nánast eingöngu ljósmyndir á umslög sín og teiknuð umslög eru fá. Svavar fylgdi 

þeirri reglu að hafa nafn listamannsins áberandi efst á umslaginu þannig að það sæist vel í 

plöturekka en hönnuðir vildu gjarnan fela letrið og hafa það neðst. Svavar lagði metnað í 

að hafa alltaf „liner notes“ á bakhliðum platna þar sem hann fylgdi tónlistinni úr hlaði og 

skrifaði þar með hluta af tónlistarsögunni.6  

Umslög geta verið í ýmsum útfærslum. Algengasta formið er einfalt umslag, en 

einnig þekkjast tvöföld umslög þegar tvær plötur eru gefnar út saman. Þau eru límd saman 

á mismunandi hátt og mismunandi tækni beitt við að setja þau saman.  

                                                
6 Viðtal 1. 

Mynd 1. 45 snúninga plata frá Íslenzkum 
Tónum með teiknaðri mynd af 
Dómkirkjunni frá árinu 1958. 

Mynd 2. LP plata frá SG-hljómplötum frá 
árinu 1965. 
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4. Tónlistin á 8. og 9. áratugnum 

Það má segja að útgefin tónlist á áttunda áratugnum hafi verið fjölbreytt og metnaðarfullur. 

Margar hljómsveitir voru starfræktar en þó voru ekki gefnar út margar hljómplötur á hverju 

ári. Með vinsælustu hljómsveitunum á þessum árum voru Pelican, Lonlí Blú Bojs og 

Haukar. Megas gefur út sína fyrstu plötu og Stuðmenn og Spilverk þjóðanna gefa út sínar 

fyrstu LP plötur árið 1975. Árið 1975 er hljóðverið Hljóðriti stofnað og átti eftir að hafa 

mikil áhrif. Pönkið var byrjað að vekja athygli hérlendis og höfðu tónleikar Stranglers árið 

1978 mikil áhrif. Seinna sama ár komu Fræbbblarnir fyrst fram.  

Níundi áratugurinn hófst síðan með hvelli með útkomu fyrstu plötu Bubba, 

Ísbjarnarblús árið 1980 og við tók pönktímabil íslenskrar tónlistarsögu og í kjölfarið komu 

út plötur með hljómsveit Bubba, Utangarðsmönnum og kvikmyndin Rokk í Reykjavík eftir 

Friðrik Þór Friðriksson naut mikilla vinsælda. Í myndinni komu fram hljómsveitir sem 

margar áttu eftir að hafa áhrif á næstu árum eins og Purrkur Pillnikk og Tappi Tíkarrass 

með þau Einar Örn Benediktsson og Björk Guðmundsdóttir í fararbroddi. Þau áttu seinna 

eftir að ná vinsældum erlendis undir lok áratugarins með Sykurmolunum. Árið 1982 kom 

Stuðmannamyndin Með allt á hreinu og verður gríðarlega vinsæl og Stuðmenn var ein 

vinsælasta hljómsveit áratugarins og gaf út fjöld hljómplatna. Valgeir Guðjónsson 

gítarleikari sagði skilið við sveitin og átti farsælan sólóferil undir lok áratugarins. H.L.H. 

Flokkurinn var stofnaður undir lok áttunda áratugarins og gaf út fjórar plötur í heildina. Í 

hljómsveitinni voru Björgvin Halldórsson, Laddi og Haraldur Sigurðsson bróðir Ladda. 

Björgvin gaf út nokkrar vinsælar plötur meðal annars með Ragnhildi Gísladóttur og þeir 

Halli og Laddi voru einnig afkastamiklir saman og hvor í sínu lagi.  

Rúnar Júlíusson gaf út plötur með hljómsveitum sínum Geimsteinn og Áhöfninni á 

halastjörnunni. Gunnar Þórðarson, fyrrum félagi Rúnars úr Hljómum náði miklum 

vinsældum með sólóplötum sínum auk þess að semja lögin fyrir dúettinn Þú og ég sem 

skipaði þau Jóhann Helgason og Helgu Möller. Hljómsveitin Mezzoforte sem hafði verið 

stofnuð árið 1977 náði 17. sæti breska smáskífulistans árið 1983 með lagið Garden Party 

sem var besti árangur sem íslenskir tónlistarmenn höfðu náð erlendis til þessa. Sama ár 

hefur Rás 2 útsendingar. Þetta ár kemur Megas aftur fram eftir langt hlé ásamt Bubba með 

lagið Fatla fól. Árið 1986 sendi Ísland í fyrsta sinn framlag til Söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva. Á árunum 1986 og 1987 náði Bubbi Morthens nýjum hæðum í 

hljómplötusölu með plötunum Frelsi til sölu og Dögun.7  

                                                
7 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, Forlagið, Reykjavík, 2001, bls. 141, 199.  
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5. Hljómplötuútgáfa á 9. áratugnum. 

Sala á hljómplötum hafði aukist gífurlega frá upphafi 8. áratugarins og má segja að gullöld 

í hljómplötuútgáfu hafi náð sínum hæstu hæðum á 9. áratugnum. Steinar hf. var stærsti 

útgefandinn, og hægt að segja með mest „mainstream“ listamennina á sínum snærum auk 

þess að gefa út mikinn fjölda af safnplötum.8 Skífan var stofnuð út frá 

Hljómplötuútgáfunni sem Jón Ólafsson, Magnús Kjartansson og Vilhjálmur Vilhjálmsson 

stofnuðu og starfaði frá 1976–1983.9 Þá var nafni útgáfunnar breytt í Skífan í höfuðið á 

plötuverslun sem Jón Ólafsson hafði rekið frá árinu 1976. Á 9. áratugnum gaf Skífan 

mestmegnis út plötur með popptónlist auk safnplatna. Gramm hóf starfsemi sína árið 1981 

með því að gefa út plötur Purrks Pillnikks ásamt fleiri pönk og nýbylgjuplötum.  

 Taktur varð til úr plötuútgáfu Fálkans og gaf ýmist út popp og rokk auk 

endurútgáfu á klassískri tónlist, safnplötur og jólaplötur. Geimsteinn var hljómplötuútgáfa í 

eigu Rúnars Júlíussonar og Maríu Baldursdóttur. Útgáfan gaf út tónlist með hljómsveitinni 

Geimsteinn, Áhöfninni á halastjörnunni og ýmsum öðrum listamönnum. Geimsteinn hefur 

gefið út plötur frá árinu 1976 til dagsins í dag. SG-hljómplötur hafði starfað frá árinu 1964 

en hætti starfsemi árið 1984 eftir að hafa verið stærsta útgáfufyrirtæki landsins en stóð 

frammi fyrir minnkandi markaðshlutdeild síðustu ár starfseminnar.10 

5.1 Hönnuðir plötuumslaga 
 

Dóra Einarsdóttir fatahönnuður kom að hönnun nokkurra 

plötuumslaga á níunda áratugnum og kom með aðrar 

áherslur en grafískir hönnuðir. Hún var stíllisti fyrir 

Grýlurnar og gerði eftirminnilega búninga fyrir þær auk 

þess að gera tvö plötuumslög. Hún gerði búninga fyrir 

fyrsta framlag Íslands í Söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva 1986. Einnig hannaði hún útlitið á fyrstu 

plötu Egó, Breyttir tímar.11 

                                                
8 Viðtal 1.  
9 Gunnar Lárus Hjálmarsson, Eru ekki allir í stuði?, bls. 170. 
10 Viðtal 1. 
11 Viðtal 2, Páll Þorsteinsson, viðtal tekið af höfundi, 27. nóvember 2017. 

Mynd 3. Umslag fyrir plötuna 
Mávastellið með Grýlunum. 
Útgáfuár: 1983. 
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Jens Kr. Guðmundsson eða Jens Guð eins og hann 

er kallaður var nokkuð áberandi áratugnum. Hann starfaði 

aðallega fyrir Gramm og hannaði meðal annars 

plötuumslög fyrir Bubba Morthens. Jens starfaði einnig 

sem blaðamaður og skrifaði meðal annars um tónlist.  

Í Poppbókinni – Í fyrsta sæti sem kom út árið 1983  

segir Jens: 

Umslagið er andlit plötunnar. Það mótar afstöðuna 
til innihaldsins. Fyrstu vikuna eftir útkomu plötunnar 
er umslagið fyrir allra augum. Það er í gluggum 
hljómplötuverslana. Myndir af því eru í dagblöðum, 
í tímaritum og á veggauglýsingum hljómplötu- og 
sælgætisverslana, strætisvagnabiðskýla o.s.frv. Í 
mörgum tilfellum þekkir fólk músíkanta betur vegna 
plötuumslaganna en sjálfrar músíkíkurinnar.12 

 
Eins og sjá má á þessum texta úr bókinni var tíðarandinn allt annar og vegna þess hvernig 

fjölmiðlaumhverfið var þá skipti útlit umslagsins miklu máli við kynningu hennar. Á 

þessum þurfti ekki að birtast nema ein blaðaauglýsing í útbreiddu dagblaði eins og til 

dæmis Morgunblaðinu með mynd af umslaginu og þá vissu allir af því að platan var komin 

út. Þar með var búið að kynna útlit umslagsins og væntanlegir plötukaupendur fóru í 

plötubúð og leituðu að þessu umslagi. 

Íslensk plötuumslög á 8. áratugnum höfðu þróast mikið fram að upphafi 9. 

áratugarins en breyttust töluvert á áratugnum enda tískan og tíðarandinn með sterk og 

eftirminnileg einkenni. Eins áður kom fram fólst rannsókn mín aðallega í viðtölum við 

hönnuði sem störfuðu á þessum tíma og skoðaði ég sérstaklega tvo hönnuði sem voru 

afkastamestir, Ernst Backman og Sveinbjörn Gunnarsson.  

 

5.2 Sveinbjörn Gunnarsson 
 

Eftir viðtöl við Jónatan Garðarsson, fyrrverandi starfsmann Steina hf. og Sveinbjörn 

Gunnarsson, hönnuð hjá Steinum hf. kom í ljós að umhverfið á Íslandi á þessum árum hafi 

verið erfitt þegar kom að hönnun plötuumslaga. Tæknileg vinnsla á prentuðu efni var mun 

flóknari en hún er í dag. Í flestum tilfellum þurfti sá sem hannaði plötuumslög að eiga 

ljósaborð, svokallaðan Repromaster, Letraset og aðstöðu til að framkalla filmur. Öll 
                                                
12 Jens Kr. Guðmundsson, Poppbókin – Í fyrsta sæti, Reykjavík, Æskan, 1983, bls. 114–115. 

Mynd 4. Umslag fyrir 
plötuna Breyttir tímar með 
Egó. Útgáfuár: 1982. 
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ljósmyndavinnsla var flóknari en hún er í dag og hönnunarforrit sem nú þykja ómissandi 

þekktust ekki. 

Sveinbjörn Gunnarsson (f. 1960) var afkastamikill hönnuður á 9. áratugnum og 

starfar enn við fagið. Hann byrjaði að vinna á lagernum hjá Steinum og Karnabæ árið 

1976, ári eftir að útgáfan er stofnuð. Hann fór smátt og smátt að vinna meira við útliti og 

hönnun innan fyrirtækisins og þannig kom það til að hann fór að hanna plötuumslög og 

auglýsingar fyrir Steina enda hafði hann alla tíð stefnt að því að vinna við þetta fag. Eftir 

að hann hætti sem fastur starfsmaður hjá Steinum, hannaði hann áfram fyrir útgáfuna auk 

þess að hanna plötuumslög fyrir Skífuna og Geimstein. Sveinbjörn taldi sig ekki hafa orðið 

fyrir áhrifum erlendra hönnuða á þessum tíma en nefndi popplistamenn eins og Roy 

Lichtenstein. Einnig sagðist hann hafa fylgst vel með því sem var að gerast í London og 

Amsterdam og vissi eins og aðrir af þekktum verkum hönnunarhópsins Hipgnosis, 

hönnunarteymisins í Bretlandi. Þegar til baka er litið má sjá nokkur áhrif frá popplist 8. og 

9. áratugarins í umslögum Sveinbjörns. Í máli Sveinbjörns kom fram að frá útgefendum 

voru oftast kröfur um að kostnaður við gerð umslaganna yrði sem minnstur og því voru 

umslögin oft hönnuð og prentuð í einum lit eða svörtum og einum aukalit. Þá var hægt að 

komast upp með tvær prentplötur en ekki fjórar eða fimm. Við það sparaðist kostnaður við 

prentplötugerð og farva og prentunin og öll vinna við framleiðslu umslagsins varð 

einfaldari og ódýrari. Þetta gerði starf hönnuðarins oft erfitt og hann gat ekki alltaf fengið 

að gera það sem hann langaði. Þetta varð þó til þess að Sveinbjörn lærði að vinna með 

þessar takmarkanir og finna leiðir til að fá góða útkomu. Hann fór gjarnan í 

prentsmiðjurnar þar sem umslögin voru prentuð og kynnti sér hvað prentsmiðjan var fær 

um að gera og skapaði sér ákveðið forskot á þessu sviði.  

Útgefendur gerðu gjarnan kröfur um að myndir af tónlistarmönnunum væru á 

umslögunum. Það er ef til vill ein skýringin á því af hverju frekar fá umslög frá þessum 

tíma standa undir sér sem sjálfstæð listaverk. Að mínu mati er hægt að segja að umslög 

eftir Ernst Backman og þá sérstaklega fyrir hljómsveitina Mezzoforte nái að fara með 

tærnar þar sem erlend plötuumslög voru með hælana. Aldrei var reynt að gera poppstjörnur 

úr meðlimum Mezzoforte. Þeir nutu viðurkenningar og virðingar sem frábærir 

tónlistarmenn og það var tónlistin sem var eftirsótt en ekki ímynd poppstjörnunnar. 

Á þessum árum var öflugur iðnaður í kringum plötuútgáfu á Íslandi, þar sem 

vínylplöturnar voru pressaðar í verksmiðjunni Alfa í Hafnarfirði og umslögin prentuð í 

prentsmiðjunni Prisma sem starfrækt var í sama húsi. Þar sem miklar takmarkanir voru á 

sviði hönnunar og framleiðslu eins og að framan er lýst leitaðist hann við að fá að klára 
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hönnunina í prentsmiðjunni sjálfri og gera tilraunir með liti og aðra möguleika í 

prentuninni til að reyna að fá betri útkomu.13 

 Svart hvít plötuumslög eða umslög með fáum litum voru ekki sér íslenskt 

fyrirbrigði því víða má finna slík umslög í alþjóðlegri útgáfu og jafnvel hjá stórum og 

þekktum tónlistarmönnum. Nefna má dæmi eins og Heroes með David Bowie, Bookends 

með Simon & Garfunkel og Face Value með Phil Collins.  

Tónlistarmennirnir voru gjarnan með hugmyndir um hvernig umslag sinnar plötu 

ætti að líta út og í flestum tilfellum lét hann það eftir listamönnunum annað hvort vegna 

þess að hann leit á að þeir hefðu rétt á að nota umslagið sem framlengingu á tónlistinni eða 

vegna þess að hann einfaldlega hafði ekki tíma til að rökræða um ágæti hugmyndarinnar. 

Það má því segja að íslenskir umslagahönnuðir hafi ekki alltaf fengið að njóta sín sem 

listamenn. Bæði vegna strangra krafna um hagkvæmni frá útgefendum, tæknilegra 

takmarkana og ekki síst vegna skoðana frá tónlistarmönnunum. 

 
5.3 Safnplötur 

Íslenskir útgefendur komu auga á að heppilegt væri að gefa út safnplötur með sem flestum 

þekktum tónlistarmönnum til að koma sem mestu af tónlist á framfæri á einu bretti til 

útvarpsstöðva og almennings á hagkvæman og þægilegan hátt. Hins vegar þótti 

tónlistarmönnunum framan af safnplötur vera ómerkilegar og kunnu engan vegin að meta 

þær og vildu frekar gefa út plötur undir eigin nafni. Útgáfa safnplatna var ekki síst með 

nýjar útvarpsstöðvar í huga, Rás 2 sem hóf útsendingar árið 1983 og Bylgjuna sem fór í 

                                                
13 Viðtal 3, Sveinbjörn Gunnarsson, viðtal tekið af höfundi, 26. október 2017. 

Mynd 5. Heroes með David 
Bowie. Útgáfuár: 1977. 

Mynd 6. Bookends með Simon & 
Garfunkel. Útgáfuár: 1969. 

Mynd 7. Face value með Phil 
Collins. Útgáfuár: 1981. 



 

 12 

loftið 1986. Með tilkomu útvarpsstöðvanna jókst skyndilega aðgangur fólks að tónlist 

verulega og eftirspurn eftir nýrri tónlist margfaldaðist.  

Plöturnar voru hugsaðar sem góð kynning fyrir tónlistarmennina því fólk gat fengið 

marga listamenn á einni plötu og gat svo í framhaldi keypt aðrar plötur með 

listamönnunum sem þeim líkaði við. Útvarpsstöðvarnar fengu þægilegan pakka af nýrri 

tónlist til að spila. Gífurlegur fjöldi safnplatna kom út á níunda áratugnum og þær eru eitt 

af höfuðeinkennum hljómplötuútgáfunnar á áratugnum.14 

Þetta varð til þess að plötuumslögin urðu að nokkurs konar auglýsingaplakötum 

fyrir flytjendurna á plötunni því umslögin voru með mörgum myndum. Þetta einfaldaði 

ekki hönnunarvinnuna, því í flestum tilfellum þurfti að koma fyrir ljósmyndum af öllum 

tónlistarmönnunum, að sjálfsögðu helst í einum lit og svo þurfti umslagið að hafa gott 

heildarútlit sem sameinaði ólíka tónlist á eina plötu. 
Ágætt dæmi um þetta er 

umslagið fyrir safnplötuna Ein með 

öllu. Á framhlið umslagsins eru 

myndir af nokkrum flytjendum og þeir 

taldir upp og af því að platan heitir 

„Ein með öllu“ hefur einhverjum þótt 

sniðugt að skella frekar ógeðfelldri 

mynd af pulsu með öllu framan á 

umslagið. Hönnuðar umslagsins er 

ekki getið en vandað er til alls frágangs 

á umslaginu. Það er prentað í fimm 

litum og er plasthúðað. 

Í desember árið 1983 hóf Rás 2 

útsendingar og vakti mikla athygli og 

umtal. Þessa stemmningu notaði útgáfan Spor sem var í eigu Steina sér og gáfu út 

safnplöturnar Rás 3 og Rás 4 sama ár. Þetta þótti sumum frekar hallærislegt.15 Safnplötur 

voru ekki háttskrifaðar hjá mörgum og árið 1984 ákvað hljómsveitin Íkarus sem innihélt 

meðal annars Megas og Tolla Morthens að gefa út plötu sem heitir Rás 5–20 og binda enda 

á þessa útgáfuröð. Útgefendur voru ekki af baki dottnir því þetta ár komu þrjár safnplötur 

þar sem orðið rás kom fyrir í titlinum. Þetta eru plöturnar Á rás, Dans rás 1 og Dans rás 2. 

                                                
14 Viðtal 2. 
15 Viðtal 2. 

Mynd 8. Umslag fyrir safnplötuna Ein með öllu. 
Útgáfuár: 1983. 
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Það gerðist stundum að hönnuðar umslagsins var ekki getið. Sveinbjörn nefnir að 

stundum hafi hann verið ósammála tónlistarmönnunum eða útgefendum og hafi stundum 

þurft að láta frá sér hluti sem hann var ekki sáttur við. Einnig olli tímahrak og knappar 

aðstæður því að hann tók stundum nafn sitt af plötuumslaginu og var það jafnvel það 

síðasta sem gert var áður en umslagið fór í prentum. Dæmi um þetta er platan Í mynd með 

hljómsveitinni Egó sem Sveinbjörn hannaði en var ekki sáttur við. Egóvinafélagið er skráð 

fyrir hönnun umslagsins. 

Þegar þáttaskil urðu í útgáfu tónlistar og geisladiskurinn tók við af vínylplötunni 

taldi Sveinbjörn sig hafa hannað um 130 plötuumslög. Hann er mjög stoltur af mörgum 

þeirra, síður stoltur af öðrum og sumum man hann ekki eftir að hafa hannað. 

Sveinbjörn nefnir gott dæmi í viðtalinu um umhverfi hönnuða á þessum tíma og segir: 

Minn stíll var í raun og veru að gera hlutina þannig að það kostaði ekki mikla peninga. Ég 
man eftir einu verkefni sem ég var beðinn um að gera sem var SATT, fyrirbæri sem hélt 
svona músíktilraunakvöld og það var komin svo mikil tónlist að þeir ákváðu að gefa allar 
plöturnar út. Þetta voru þrjár eða fjórar plötur. Jói G. [Jóhann G. Jóhannsson] memur til 
mín og spyr mig hvort ég sé tilbúinn að gera umslög, budgetið var ekki neitt, þeir áttu 
enga peninga. Tillagan sem ég kom með var; kauptu bara hvít blanco umslög, það er 
ekkert á þeim. Svo prentar þú bara límmiða með credit listanum aftan á og einn límmiða 
sem kemur framan á sem er bara nr. 1, nr. 2,  nr. 3. Ég skal svo bara taka öll þessi fokking 
umslög, og það sem ég gerði, ég raðaði þeim á gólfið á vinnustofunni minni, þakti það. 
Henti svo öllu sem ég fann, hvort það var einhver rist, einhver gatarist, einhverjar 
ryksugusnúrur eða einhvern djöfulinn, ég henti þessi bara öllu yfir allt draslið svo óð ég 
um allt með spreybrúsa þannig það var ekkert eins – og þetta funkeraði. En helvítis platan 
fór svo að seljast, þessar plötur þannig ég var kominn með upp í kok af því að vera að 
gera þessi umslög. Ég fékk ekki krónu fyrir þetta. Jói G. hann dobblaði mig í þetta því þá 
átti ég að fá eitthvað annað verkefni.16 

 

                                                
16 Viðtal 3. 

Myndir 9–11. SATT plöturnar. Umslögin hannaði Sveinbjörn Gunnarsson Útgáfuár: 1984. 
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Finna má fleiri dæmi um að þessi aðferð hafi verið notuð á þessum tíma ýmist þar sem 

prentað var á límmiða eða beint á umslagið og ýmist spraybrúsi notaður eða ekki eins og 

sjá má á plötum hljómsveitanna Faraldur, Big Nós Band og Smartband. 

Hér fyrir neðan eru dæmi um plötuumslög á níunda áratugnum. Þau eru öll frekar einföld 

og aðeins einn eða tveir litir notaðir en útkoman er góð. Slík umslög eru fleiri en ég ætlaði 

í fyrstu.  

Mynd 12–20. Nokkur plötuumslög frá 9. áratugnum þar sem einföld litanotkun er ráðandi. 
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Þegar það kom að hönnun plötuumslaga fyrir Steina hf. 

þurfti oft að samræma sjónarmið útgefanda, hönnuðar og 

tónlistarmannsins. En hönnuðurinn og tónlistarmaðurinn 

fengu í flestum tilfellum að ráða ferðinni. Tilfelli þar sem 

plötuumslög þóttu ekki við hæfi voru ekki mörg 

samkvæmt Jónatani og íslensk plötuumslög á þessum 

tíma voru ekki ögrandi en nefnir að plötuumslag fyrir 

plötu Diddú og Egils Ólafssonar, Þegar mamma var ung 

hafi ekki þótt æskilegt af Tóbaksvarnaráði. Á 

framhliðinni er ljósmynd þar sem Egill er með sígarettu í 

munninum. Tóbaksvarnaráð taldi umslagið hvetja til 

reykinga og vildi láta banna það. Með því taldi útgáfan að listrænt frelsi listamannsins sem 

hannaði umslagið væri heft. Umslagið mátti þó ekki birtast í auglýsingum í dagblöðum í 

þeirri mynd og ekki vera í útstillingum í búðargluggum eða fremst í plöturekkum.17 

Platan kom út árið 1978 og voru reykingar mikið hitamál því árið eftir kom út 

platan Burt með reykinn sem var gefin út í tilefni af reyklausa deginum. Lögin á plötunni 

eru eftir Jóhann G. Jóhannsson og voru flutt af Brunaliðinu. Platan kostaði það sama og 

einn sígarettupakki, 565 krónur.18 

Naktir karlar vöktu einnig athygli berrassaðir á plötuumslögum. Bubbi á Fingraför 

og óþekktur karlmaður á Þeysaraplötunni Mjötviður Mær. Einnig þótti Dúmbó og Steina 

umslagið fyrir Dömufrí bæði djarft og kannski dálítið hallærislegt. 

                                                
17 Viðtal 1. 
18 „Burt með reykinn“, Alþýðublaðið, 23. janúar 1979, bls. 1. 

Mynd 24. Umslag fyrir plötuna 
Þegar mamma var ung með 
Diddú og Agli Ólafssyni. 
Útgáfuár. 1978. 

Mynd 21. Umslag fyrir plötu 
hljómsveitarinnar Faraldur. 
Björgvin Ólafsson hannaði 
umslagið. Útgáfuár: 1986. 

Mynd 22. Umslag fyrir plötu 
hljómsveitarinnar Big nós band. 
Pjétur Stefánsson hannaði 
umslagið. Útgáfuár: 1983. 

Mynd 23. Umslag fyrir plötu 
hljómsveitarinnar Smartband. 
Hönnuður umslagsins er 
óþekktur. Útgáfuár: 1985. 
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 Jónatan segir að það 

hafi alltaf verið stefnan hjá 

Steinum að vanda vel til 

verks og gefa út flottar plötur. 

Enda var innlend framleiðsla 

í harðri samkeppni við 

erlenda framleiðslu. Þó að 

hönnun umslagsins hafi 

oftast verið síðast í ferlinu 

hafi markmiðið alltaf verið 

að gera flott umslög og nefnir Hipgnosis í því samhengi. Að gera flott umslög við lítinn 

tilkostnað en alltaf frumleg. Einnig nefnir hann að alltaf hafi verið reynt að láta textablað 

fylgja plötunum. En það hafi ekki alltaf gengið ýmist vegna þess að eina eintakið af 

tónlistinni var farið út í framleiðslu eða einfaldlega að tónlistarmennirnir mundu ekki 

textana. 

5.4 Dýr plötuumslög árið 1983 
 
Jónatan og Sveinbjörn nefndu báðir umslagið fyrir Fingraför með Bubba sem 

eftirminnilegt umslag. Á þessum tíma voru plötur Bubba farnar að seljast töluvert þannig 

umslagið mátti kosta eitthvað og vera í fjórlit. En til að gera umslagið enn sérstakara vildi 

Sveinbjörn hafa fimmta litinn með og það væri fingrafar yfir alla framhliðina. Mikið er lagt 

í útlit umslagsins. Framhliðin er úthugsuð, stílhrein og ögrandi þar sem Bubbi Morthens, 

vinsælasti rokklistamaður þess tíma á Íslandi situr fyrir nakinn. Með plötunni fylgir vandað 

textablað þar sem Bubbi skrifar um hvert lag fyrir sig. Plötumiðinn er sérhannaður. 

Bakhlið umslagsins er vönduð og mikil hugsun að baki. Platan er áberandi heilsteypt og 

vandað konsept. 

Sveinbjörn lýsir í viðtalinu hvernig umslagið varð til: 

Þegar ég gerði Fingraför, þá var það stór útgáfa, Bubbi var þá mega [stór]. Hún mátti vera 
í lit og ég var með hugmynd um að prenta hana í fimm litum. Það var ekki samþykkt. En 
það var samþykkt að ég mætti gera coverið í fjórlit og ég mætti setja lakk á. Þannig ég 
komst að því að inn í prentsmiðju að ég gæti látið búa til [prent] plötu fyrir lakkið. Þannig 
það var ekki lakkað heilt. Þess vegna kom þetta fingrafar ofan í umslagið. Þá var það bara 
fingrafarið mitt og það stækkað upp og það var matt og hitt var með smá glans.19 

                                                
19 Viðtal 3. 

Mynd 25. Umslag fyrir plötuna 
Dömufrí með Dúmbó og Steina. 
Útgáfuár: 1977. 

Mynd 26. Bakhlið umslags fyrir 
plötuna Mjötviður mær með 
hljómsveitinni Þeyr.  
Útgáfuár: 1981. 
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Svo kom í ljós að prentunin var allt of dýr 

og fór langt fram úr því sem áætlað hafði 

verið. Í seinni útgáfum plötunnar er 

fingrafarið ekki lakkað heldur prentað á 

venjulegan hátt og upprunalegi plötumiðinn 

er ekki lengur til staðar. Það er áhugavert að 

á sama tíma í Bretlandi kom út mest selda 

12” smáskífa allra tíma, Blue Monday með 

New Order. Nýlega sýndi RÚV sænsku 

heimildaþáttaröðina Sagan bak við smellinn 

(Hitlåtens historia). Í öðrum þætti var 

fjallað um lagið Blue Monday. Þrátt fyrir að 

vera mest selda 12” smáskífa allra tíma 

skilaði sala á plötunni ekki hagnaði til 

hljómsveitarinnar vegna þess að 

framleiðslukostnaður á umslagi plötunnar 

var meiri en smásöluverðið. Umslagið sem 

var hannað af bretanum Peter Saville er 

hannað undir áhrifum frá útliti floppy diska 

og eru skorin út þrjú göt í umslagið.20 

 

5.5 Ernst Backman 
 
Ernst J. Backman (f. 1951) hefur starfrækt 

Auglýsingastofu Ernst Backman frá árinu 

1976 og er þekktastur fyrir airbrush tækni sem hann notaði á plötuumslögum á 9. 

áratugnum. Hann var gríðarlega afkastamikill á áratugnum og liggja eftir hann á annað 

hundrað plötuumslög. Umslög hans skera sig frá öðrum umslögum frá áratugnum. Hann 

hafði meira listrænt frelsi til að gera umslögin eins og hann vildi og virðist ekki hafa verið 

sett takmörk með liti. Eins og Sveinbjörn segist Ernst ekki hafa haft neina áhrifavalda í 

                                                
20 SVT, „Sagan bakvið smellinn – Blue Monday – New Order“, myndband, 29:00, sótt 14. október 2017 af 
http://ruv.is/sarpurinn/ruv/sagan-bak-vid-smellinn-blue-monday-new-order/20171014. 

Mynd 27. Umslag fyrir smáskífuna Blue Monday 
með New Order. Útgáfuár: 1983. 

Mynd 28. Umslag fyrir Fingraför með Bubba 
Morthens. Útgáfuár: 1983. 
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erlendri frá erlendum umslögum og ekki hafa haft neinn sérstakan áhuga á tónlist. Ernst 

nefndi þó poplistamanninn Andy Warhol í því sambandi eins og Sveinbjörn. Greinilegur 

skyldleiki er með umslaginu fyrir plötuna Með vottorð í leikfimi með Bjartmari 

Guðlaugssyni og plötuumslögum eftir Andy Warhol fyrir Arethu Franklin og John Lennon. 

Ernst er sammála því að það hafi verið erfitt að gera gott útlit fyrir safnplöturnar og ekki 

hafa þótt sérstaklega skemmtilegt að vinna þau. 
 Sveinbjörn Gunnarsson tók við af Ernst og var ráðinn sem hönnuður hjá Steinum. 

Það kom á óvart að ólíkt Sveinbirni fékk Ernst ekki kröfur frá útgefendum að umslögin 

mættu ekki vera í fleiri en tveimur litum og ekki verið undir mikilli tímapressu heldur hafi 

hann stundum unnið í umslögum sem hann gerði í margar vikur. Það má kannski útskýra 

það með því að hann hafi verið að gera umslög fyrir stærri nöfn eins og Mezzoforte sem  

 

voru gefnar út fyrir erlendan markað eða að tíðarandinn hafi verið annar þegar Sveinbjörn 

tók við af Ernst. En einnig með því að á árinu 1983 drógu útgefendur saman seglin og 

útgefnum hljóðritum fækkaði úr 77 árið 1982 í 40 árið 1983. En á árunum 1979–1981 voru 

gefin út á bilinu 50–60 hljóðrit á ári.21 Líklegt er að á árunum eftir 1983 hafi 

hljómplötuútgefendur haldið að sér höndum og farið varlega í útgjöld. Þegar hægt var að 

fara að vinna umslögin í tölvum lækkuðu útgefendur greiðslur til hönnuða vegna þess að 

hönnunarferlið tók skemmri tíma. Það má draga þá ályktun að útgefendur hafi talið sig 

vera að kaupa tíma af hönnuðunum frekar en hönnun eða listrænt innlegg til útgáfunnar. 

Frá sjónarhóli hönnuðarins má segja að hann hefði getað skilað betri vinnu og fleiri  

                                                
21 „Útgefin hljóðrit 1979–2015“, Hagstofa Íslands, sótt 11. desember 2017 af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__midlun__4_Hljodrit/MEN08101.px/table/tableView
Layout1/?rxid=a4fc6c8b-0457-4193-942d-194be5524905 

Mynd 29. Umslag fyrir plötuna 
Með vottorð í leikfimi með 
Bjartmari Guðlaugssyni. 
Útgáfuár: 1988. 

Mynd 30. Umslag fyrir plötuna 
Aretha. Andy Warhol hannaði 
umslagið. Útgáfuár: 1986. 

Mynd 31. Umslag fyrir plötuna 
Menlove Ave. með John Lennon. 
Andy Warhol hannaði umslagið 
Útgáfuár: 1986. 
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tillögum á skemmri tíma og fengið það sama greitt. Ernst fór hins vegar aldrei að neinni 

alvöru út í að hanna plötuumslög í tölvu vegna þess að greiðslur fyrir slíka vinnu lækkuðu. 

Ernst hélt til haga nokkrum af þeim plötuumslögum sem 

hann hannaði. En til þess þurfti hann að fara reglulega í 

prentsmiðjuna og ná í skjölin og geyma. 

Ernst nefnir að gjarnan hafi verið ráðist í gerð 

tónlistarmyndbanda eða kynningarmyndbanda fyrir 

plöturnar og þá hafi hann hannað útlitið á þeim og notað 

tækifærið og tekið ljósmyndir fyrir plötuumslagið. Í fylgd 

með fullorðnum með Bjartmari Guðlaugssyni, Meira salt 

með Áhöfninni á halastjörnunni og safnplatan 

Glymskrattinn eru dæmi um slík plötuumslög.  

Eins og áður var sagt einkenndist stíll Ernst af airbrush 

tækninni. Hann gerði fjölda listaverka frá grunni. Eins og 

flest umslögin fyrir Mezzoforte en einnig litaði hann 

ljósmyndir, ýmist gamlar eða nýjar myndir sem voru 

teknar sérstaklega fyrir útgáfuna. Stundum blandaði hann 

þessu tvennu saman með því að teikna inn á ljósmyndina. 

Auk þess er áberandi að nöfnin á plötunum eða 

hljómsveitum eru gjarnan sett upp eins og logo. Hvort 

sem þau eru teiknuð eða máluð sérstaklega eða letur sett 

upp eins og logo. Eins og áður kom fram hefur Ernst 

Mynd 32. Dæmigert umslag eftir 
Ernst unnið með airbrushtækninni. 
Útgáfuár: 1984. 

 

Mynd 35. Umslagið fyrir plötuna Tass. 
Útgáfuár: 1981 

Mynd 34. Letraset örk. 

Mynd 33. Dæmi um þar nafn 
hljómsveitarinnar er sett upp eins 
og logo. Útgáfuár: 1981. 
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haldið til haga flestum af þeim umslögum sem hann hefur hannað. Ég skoðaði umslög í 

samantekt sem ég fékk hjá honum til að kanna tíðni þess að listamannanöfnin eða 

plötuheiti er sett upp eins og logo og einnig aðrar áberandi aðferðir eða stíla. Af 65 

plötuumslögum voru 26 umslög með logoi, 37 umslög voru airbrush umslög og 18 voru 

með ljósmynd. Taka skal fram að ekki voru öll umslög eftir Ernst frá þessum tíma með í 

samantektinni en megnið. Ernst nefnir að tónlistarmennirnir hafi ekki verið með í 

hönnunarferlinu heldur hafi hann fengið nægan tíma til að vinna að tillögum sem hafi svo 

annað hvort verið notaðar eða hafnað. Í ljós koma að gjarnan hafi Ernst fundið upp nöfnin 

á plöturnar sem hann gerði umslög fyrir. Þegar kom að því að nota letur á umslögin 

notaðist Ernst oft við Letraset. Letraset er gott dæmi umhverfið sem hönnuðir bjuggu við á 

þessum tíma. Notkun á Letraset krefst mikillar nákvæmni og er tímafrekt. Hver og ein 

leturgerð var gefin út á sérstakri örk, þar sem hver stafur kemur oft fyrir á örkinni. Örkin 

var lögð ofan á það sem verið var að vinna með og farið yfir með penna eða blýanti þannig 

að stafurinn prentaðist á flötinn. Mistök voru dýr og erfitt að endurvinna það sem búið var 

að gera. Ernst lýsir hvernig nafnið á plötunni varð til: „Ég á þetta nafn, TASS og ástæðan 

var mjög einföld. Ég var búinn með letrið. Ég átti bara T og A og S og S og setti það í 

staðinn svona og sagði svo verður nafni hérna. Nú? Þetta er ágætis nafn sagði hann [Jóhann 

Helgason]. Þannig varð það til.“22 

  

                                                
22 Viðtal 4, Ernst Backman, viðtal tekið af höfundi, 21. nóvember 2017. 

Mynd 37. Umslagið tilbúið. Þetta tiltekna umslag 
var þó aldrei notað. 

Mynd 36. Ernst að vinna umslag fyrir dúettinn Þú og 
ég með airbrush. 
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5.6 Örn Smári Gíslason 
 
Örn Smári Gíslason (f. 1960) útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla Íslands og hafði 

verið með Sveinbirni á listasviði við Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Örn var ráðinn sem 

hönnuður hjá Steinum um það leiti sem Sveinbjörn hætti sem fastur starfsmaður þar. Á 

þessum árum var geisladiskurinn að festa sig í sessi og fjöldi útgefinna titla hefur aukist 

jafnt og þétt frá upphafi áratugarins. Tækniþróunin heldur áfram og vann Örn frá upphafi 

sín umslög í tölvu. 

Í nokkrum af 

umslögum hans má sjá að 

áhersla er lögð á ímynd 

og útlit hljómsveitann 

auk áberandi lita. Eins og 

hjá hinum hönnuðunum 

sem tekið var viðtal við 

nefndi Örn ekki neina 

serstaka áhrifavalda eða 

erlendar fyrirmyndir. En 

þegar hann er spurður um 

umslag fyrir safnplötuna Bandalög 3 frá árinu 1991 sem er í augljósum pop art stíl kemur 

upp nafn poplistamannsins Roy Lichtenstein sem Sveinbjörn hafði nefnt og er því ljóst að 

poplistin hafi fangað athygli þeirra í listasögutímum í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Önnur áhrif úr myndlist má sjá á umslagi fyrir plötuna Lucky one, fyrstu plötu KK sem 

einnig var gefin út árið 1991. Á umslaginu má sjá vísun í verk frakkans Henri Matisse og 

eru hlutir úr lífi KK færðir í stíl Matisse. Bein áhrif frá umslagi fyrir plötuna Steve 

McQueen með Prefab Sprout má sjá í umslagi fyrir plötuna Hvar er draumurinn? með 

Sálinni hans Jóns míns. Samtímakvikmyndir höfðu einnig áhrif á hönnun hans, því 

innblástur er sóttur í útlit kvikmyndarinnar The hunt for red October frá árinu 1990 við 

hönnun umslags fyrir plötu Friðriks Karlssonar, Point blanc sem kom út árið eftir.23 

Eitt af þeim umslögum sem Örn er ánægðastur með gerði hann fyrir plötuna 

Samferða með Mannakornum. Á umslaginu eru myndir af hljóðnema, gítar, nótnablaði og 

hljómborði sem renna saman í eina mynd. Í viðtalinu lýsti Örn hugmyndinni og vinnslunni 

við gerð umslagsins:  
                                                
23 Viðtal 5, Örn Smári Gíslaon, viðtal tekið af höfundi 8. desember 2017. 

Mynd 38. Umslag fyrir plötuna 
Hvar er draumurinn? með 
Sálinni hans Jóns míns.  
Útgáfuár: 1989. 

Mynd 39. Umslag fyrir plötuna 
Steve McQueen með Prefab 
Sprout. Útgáfuár: 1985. 
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Áhrifin á þessari Mannakornaplötu, þetta lýtur út fyrir að vera Photoshop en er það ekki. 
Þetta er ljósmynd. Þetta er ein ljósmynd. Áhrifin eru frá ársskýrslu sem Time Warner 
gáfu út sem var ógeðslega flott, alveg hrikalega flott. Var rosalega litmikil og þar svona 
fade-uðu myndirnar saman, þetta var eitthvað sem maður hafði ekki séð og ég heillaðist 
algjörlega af þessu og var að reyna að finna út úr því hvernig í fjandanum þetta hafði 
verið gert. Ég talaði við ljósmyndarann [vantar nafn] og hann sagði þú getur gert það með 
þeim hætti að við myndum bara fjórum sinnum ofan í sömu negatífuna. Það verður að 
vera bara í myrkri og maður verður að vita nákvæmlega hvað maður er að fara að gera. 
Þannig þetta byrjar allt sem blýantsskissa, ég skissaði þetta allt upp hvernig þetta á að líta 
út, hvar ljósið á að koma, hvað element þetta eru og allt það. Svo var hann 
[ljósmyndarinn] með stórformat myndavél […] og eftir því þá teiknaði ég það á glæru 
sem var hægt að setja ofan á gluggann því að myndirnar speglast í þessu og þetta er 
míkrafónn frá Ríkisútvarpinu og ég fékk Magga Eiríks til að skrifa þetta nótnablað 
sérstaklega fyrir þetta, þetta er gítarinn hans hérna og ég man nú ekki hvaða hljómborð 
þetta er. Þetta var sem sagt bara myndað fjórum sinnum ofan í þannig við gerðum kannski 
einhverjar 2–3 tökur, ég man það ekki. Maður sér ekkert niðurstöðuna fyrr en búið er að 
framkalla filmuna, þegar farið er að kópera á pappír sko. […] Photoshop var ekki orðið til 
á þessum tíma, allavega ekki eins og við þekkjum það með layerum. […] Sérðu þetta slys 
hérna [bendir á þar sem bil milli stafa í nafni plötunnar er illa jafnað] Þarna gerist eitthvað 
á leiðinni, þarna [á þessum árum] er ekki hægt að útlína letur, þarna er letrið sem er á 
útkeyrsluvélinni sem keyrir út filmurnar er ekki með sömu [letur]gerð og ég. Það heitir 
sama nafninu en einhver önnur útgáfa sem er ekki með sama kern [bil á milli stafa]. Þá 
hleypur þetta til og svo er bara búið að prenta þegar það kemur í ljós. Ferlega súrt. 
Eiðinleggur þetta cover alveg hrikalega. 24 

 

 

                                                
24 Viðtal 5. 

Mynd 40–41 Umslag fyrir plötuna Samferða með Mannakornum. Helgi Bragason tók ljósmyndirnar á 
framhliðinni og Bragi Þ. Jósefsson ljósmyndirnar á bakhliðinni. Útgáfuár: 1990. 



 

 23 

 

 

 

 

  

Mynd 45. Kvikmyndaplakat fyrir The hunt 
for red October. 

Mynd 43. Umslag fyrir safnplötuna Bandalög 
3, þar má sjá tilvísun í popplist. 

Mynd 42. Umslag fyrir plötuna 
Lucky one með KK. Þar sem má 
sjá áhrif frá Matisse. 

Mynd 44. Umslag fyrir plötuna Point blanc 
með Friðriki Karlssyni. 
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Gjarnan má sjá letur teygt, og má segja að tilraunir með letur sé áberandi einkenni í lok 9. 

áratugarins og á 10. áratugnum. Með tilkomu tölvunnar kom sá möguleiki að nota letur á 

annan hátt en áður fyrr. Örn segir að það sé eitthvað sem ólíklegt er að hann gerði í dag 

heldur væri rökréttara að velja letur sem væri hátt frekar en að teygja letur sem ekki væri 

hugsað þannig og nefnir að á þessum árum hafi tölvur boðið upp á takmarkaðan fjölda af 

leturgerðum og erfitt að nálgast letur.25 Það má því segja að töluverð afturför hafi orðið í 

þeim möguleikum á leturnotkun því hætt hafi verið að nota Letraset að öllu leyti.  

Lokaorð 

Plötuumslög eru sterkur miðill og hafa verið vettvangur fyrir listræna sköpun og tjáningu 

fyrir hönnuði í um hálfa öld. Þegar íslensk plötuumslög frá 9. áratugnum eru skoðuð er það 

mat mitt að þetta viðhorf hafi ekki alltaf verið efst í huga þeirra sem stóðu að útgáfunni. 

Vissulega eru til góð plötuumslög frá þessum tíma en áratugurinn einkenndist af miklum 

uppgangi í plötusölu og hraða í útgáfunni. Ég tel að það hafi haft mikil áhrif á hönnun 

umslaganna og kröfur hafi verið uppi um að þau þjóni fyrst og fremst þeim tilgangi að 

vekja athygli á plötunni og selja hana.  

Við rannsóknina studdist ég aðallega við viðtöl sem ég tók við hönnuði og þá sem 

störfuðu við útgáfu á þessum tíma. Mér fannst það gefa rannsókninni meira vægi að allir 

þeir sem talað var við starfa enn við sitt fag og hafa því góða yfirsýn og sjá ekki þetta 

tímabil sem einangrað fyrirbrigði, heldur geta borið það saman við það sem gerst hefur á 

þessu sviði síðan þá. Lítið hefur verið skrifað um plötuumslög og hönnuði þeirra út frá 

hönnun, og væri áhugavert ef bætti væri úr því.  

Plötuumslögin voru andlit plötunnar og sjónræn tenging við tónlistina og 

listamennina. Augljóst er að mikill metnaður var lagður í auglýsingastarf fyrir útgáfu 

platna því dæmi voru um að heilu búðargluggarnir voru undirlagðir fyrir eina plötu og voru 

plöt umslögin jafnvel endurgerð í glugganum. Dæmi um þetta er safnplatan Skallapopp þar 

sem glugginn var fylltur af poppkorni með útstillingu plötunnar. 

Það kom á óvart við rannsóknina voru kröfur frá útgefendum um fjölda lita í 

prentun. Þetta átti sérstaklega við um fyrri hluta áratugarins. Einnig hversu erfitt 

vinnuumhverfi hönnuða á þessum tíma var. Einnig var áberandi hvað ófullkomin tækni 

hafði mikil áhrif þegar kom að samskiptum milli prentsmiðjunnar og hönnuða. 

                                                
25 Viðtal 5. 
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Þegar fljótt er litið á íslensk plötuumslög frá 9. áratugnum er ekki hægt að sjá að 

einhver ákveðinn stíll hafi verið ráðandi heldur hafi verið töluverð fjölbreytni. En helstu 

stílar sem ég tók eftir voru grafísk umslög þar sem lita notkun er ráðandi, vandaðar 

teikningar og ljósmyndir þar sem lögð er áhersla á klæðnað eða tísku tímans. Svo má segja 

að útlit hafi farið mikið eftir tónlistarstefnu. Safnplötur voru mjög áberandi á áratugnum og 

má segja að þær hafi verið einn af hornsteinum íslenskrar plötuútgáfu. Útlit þeirra var 

gjarnan áberandi og nöfnin frekar sérstök og það að öllum líkindum gert til að gera þær 

spennandi og seljanlegri. 

Af stílum þeirra sem viðtöl voru tekin við má segja að enginn þeirra hafi verið með 

sama stíl. Að mínu mati sker Ernst Backman sig mest úr bæði í stíl og tækni. En erfitt er að 

draga ályktun hver heildareinkenni voru vegna þess hve fáir hönnuðir störfuðu við hönnun 

plötuumslaga. Plötuumslögin á áratugnum voru ekki unnin út frá djúpum hugmyndum 

heldur þjónuðu þau fyrst og fremst því hlutverki að vera söluvænar umbúðir. 

Það er ekki hægt að segja að einkenni plötuumslaga 9. áratugarins séu áberandi í 

plötuumslögum nútímans. 

Að mínu mati er ekki hægt að segja að plötuumslög á þessum tíma hafi verið 

ögrandi eða frumlegar lausnir hafi fengið að njóta sín enda bauð tíðarandinn hér ekki upp á 

það. Listrænn metnaður í hönnuninni yfirgnæfir ekki þörfina fyrir mikilvægar upplýsingar 

um tónlistarmanninn og nafn plötunnar. Í dag er mun algengara að þessar upplýsingar komi 

ekki fram á umslögunum og listrænn metnaður sé meiri. 

Skiptar skoðanir eru í dag á mikilvægi plötuumslagsins með tilkomu 

streymisveitna. Neyslan í dag meiri á einstök lög heldur en heilu plöturnar og því er ekki 

eins mikil þörf á áður að tengja saman tónlistina og ímynd tónlistarmannsins. Platan sem 

heild er ekki eins sterkt fyrirbrigði og hún var heldur eru aðrir þættir vega þyngra eins og 

söluvarningur, tónlistarmyndbönd og tónleikar þó plötuumslagið sé órjúfanlegur þáttur af 

tónlistarsögunni. 
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