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Útdráttur 

 
Safnplötur voru eitt af helstu einkennum íslenskrar plötuútgáfu á tíunda áratug síðustu 

aldar. Fáar safnplötur eru minnisstæðari en Reif sería Steinars hf. Plötuumslög þeirra vöktu 

mikla athygli fyrir frumlega hönnun, þótt vafalaust sýnist hverjum sitt um fagurfræðilegt 

gildi þeirra.  

 Í ritgerðinni eru plötuumslög Reif safnplöturaðarinnar skoðuð ásamt helstu 

einkennum reif senunnar. Farið er lauslega yfir plötu- og safnplötuútgáfu á Íslandi, tilgang 

safnplötunnar og hönnun plötuumslaga. Þá skoðaði ég fagurfræði reifsins og hvernig 

tíðarandi hefur áhrif á fagurfræði tónlistarstefna. Rannsóknin mín fólst aðallega í skoðun 

frétta og greina frá tíunda áratugnum, ásamt viðtali við Steinar Berg, stofnanda Steinars hf. 

og Spors, sem stærstir voru í safnplötuútgáfu á áratugnum.  

Markmið mitt var að komast að því hvort að Reif plötuumslögin ættu sér einhverjar 

hliðstæður í reif senunni erlendis, hvaðan áhrifin komu og hvað bjó að baki táknheimi 

hönnunarinnar.   

 Í ljós kom að Reif safnplötunnar, þótt nafnið gefi annað til kynna, hafi verið meira 

fyrir þann stóra hóp fólks sem hlustaði helst á auðmelta danstónlist frekar en „alvöru“ 

reifara. Plötuumslögin eru mjög ólík innbyrðis og þótt sum þeirra séu fullar af vísunum í 

reif, þá eru þau flest mjög ólík þeirri fagurfræði og aðferðum sem fylgdu reifinu erlendis. 

Líklegt er að þeir hafi talið fagurfræði reifsins vera fráhrindandi fyrir almenning.  

Sameiginlegt eiga þau þó að nota marga liti, einkennilegt myndefni og 

óhefðbundna leturmeðferð, sem hugsanlega nægir til þess að flokkast sem reif hönnun.  
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Inngangur 

Um miðja síðustu öld fóru plötuútgefendur að taka saman lög af mismunandi plötum með 

ólíkum tónlistarmönnum og setja saman á eina plötu, sem markaði upphaf safnplötunnar. 

Íslenskir plötuútgefendur voru fljótir að sjá tækifæri í þessari þróun en fyrsta íslenska 

safnplatan kom út árið 1966 og fyrsta safnplöturöðin tíu árum seinna.  

Hundruð safnplatna komu út á tíunda áratug síðustu aldar og voru þær eitt af helstu 

einkennum íslenskrar plötuútgáfu. Engin safnplöturöð hafði þó notið viðlíka hylli og Reif 

safnplöturöð Steinars hf.1 Plötuumslög Reif seríunnar eru sérstaklega minnisstæð en þau 

vöktu mikla athygli fyrir frumlega hönnun, þótt vafalaust sýnist hverjum sitt um 

fagurfræðilegt gildi þeirra.  

 Plötuumslög eru mikilvægur þáttur í plötuútgáfu og jafnvel eru til dæmi um það að 

plötuumslög hafi orðið frægari en tónlist plötunnar, eins og umslög Dark Side of the Moon 

með Pink Floyd og Abbey Road með Bítlunum. Mörg frábær plötuumslög urðu til á Íslandi 

á tíunda áratugnum en erfitt er að segja það sama um umslög safnplatna. Svo virðist sem 

að umslagahönnun fyrir safnplötur hafi ekki fengið sama forgang eða fjármagn hjá 

plötuútgefendum og umslagahönnun fyrir breiðskífur, kannski eðlilega.  

Í ritgerðinni eru plötuumslög Reif safnplöturaðarinnar skoðuð ásamt helstu 

einkennum reif senunnar. Farið er lauslega yfir plötu- og safnplötuútgáfu á Íslandi, tilgang 

safnplötunnar og hönnun plötuumslaga. Þá skoðaði ég fagurfræði reifsins og hvernig 

tíðarandi hefur áhrif á fagurfræði tónlistarstefna. Rannsóknin mín fólst aðallega í skoðun 

frétta og greina frá tíunda áratugnum, ásamt viðtali við Steinar Berg, stofnanda Steinars hf. 

og Spors, sem stærstir voru í safnplötuútgáfu á áratugnum.  

Markmið mitt var að komast að því hvort að Reif plötuumslögin ættu sér einhverjar 

hliðstæður í reif senunni erlendis, hvaðan áhrifin komu og hvað bjó að baki táknheimi 

hönnunarinnar.  

 

1. Plötuútgáfa á Íslandi 

Pétur Á. Jónsson var fyrstur Íslendinga til þess að syngja inn á hljómplötu, en það gerði 

hann í Danmörku árið 1910.2 Frá því liðu tuttugu ár þangað til að fyrsta 

hljómplötuupptakan var gerð á Íslandi, en árið 1930 hljóðrituðu Ólafur Magnússon og 

Haraldur, sonur hans, listræna viðburði sem fram fóru á Þingvöllum.  

 
1 „Nýtt Reifsafn,“ Morgunblaðið 
2 „Pétur Á. Jónsson óperusöngvari Ný útgáfa af hljóðritunum hans frá 1907-1944,“ Morgunblaðið, sótt 3. 
nóvember 2019, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/43901/. 
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Plötuútgáfa jókst jafnt og þétt frá 1930, en dró þó töluvert úr á stríðsárunum, og 

hélt síðan áfram af krafti. Plötuútgáfa tvöfaldaðist næstum því á hverjum áratugi frá þeim 

sjöunda til tíunda áratugarins, en þá komu út 1936 plötur á móti 1010 plötum áratugnum á 

undan.3 Margar stærstu hljómsveitir íslenskrar tónlistarsögu stigu sín fyrstu skref á 

áratugnum og tónlistarmenning stóð í miklum blóma. Plötusala náði hámarki árið 1999, 

þegar 868.000 eintök seldust, eða þrjár plötur á hvern landsmann.4  

Þrátt fyrir hvað tónlistarlíf blómstraði og hljómsveitir spruttu upp eins og gorkúlur 

þá hefur lengi hefur verið talað um að lítið sem ekkert sé að fá út úr hljómplötuútgáfu 

hérlendis, út af smæð markaðarins. Útgáfukostnaður sé gríðarlega hár þar sem það kostar 

jafn mikið að taka upp plötu sem selst í milljónum eintaka og plötu sem selst í þúsundum 

eintaka.5 Því hefur verið haldið fram að engin leið sé að græða á plötuútgáfu á Íslandi en 

plötuútgáfa var hins vegar mjög gott tól til þess að koma hljómsveitum á framfæri og 

hjálpaði þeim að bóka fjölda tónleika, sem var helsta tekjulind þeirra.  

1.1 Safnplötuútgáfa á Íslandi 
Um miðja síðustu öld fóru útgáfufyrirtæki í Bretlandi að taka saman lög með ólíkum 

listamönnum og setja saman á eina þemakennda safnplötu.6 Lög voru valin eftir ákveðnu 

tímabili, tónlistarstefnu, löndum eða vinsældum, eins og safnplöturöðin Now That’s What I 

Call Music! gerði frægt. Breska útgáfufyrirtækið K-Tel var sérstaklega stórt og áhrifaríkt í 

útgáfu safnplatna, en það var með þeim fyrstu til að auglýsa safnplötu í sjónvarpi, sem 

gerði það að verkum að platan seldist gríðarlega vel. Útgáfufyrirtæki sem áður höfðu verið 

lítið hrifin af því að tónlistarmenn á þeirra vegum væri á plötu með tónlistarmönnum 

keppinauta sinna fóru í kjölfarið að stökkva á vagninn og gefa út sambærilegar plötur. 

Breski vinsældalistinn var í kjölfarið undirlagður af safnplötum á tímabili.7 

Plötufyrirtækið Steinar hf. fóru að flytja inn þessar plötur frá K-Tel og fengu afrit 

af auglýsingunum þeirra, ásamt því að búa til sínar eigin, og seldust þær gríðarlega vel.  

Eftir að plötupressan Alfa opnaði á Íslandi, sem gerði plötufyrirtækjum kleift að framleiða 

plötur hérlendis, ákvað Steinar hf. að gefa út sínar eigin safnplötur. Steinar var þá með 

umboð fyrir mörg stærstu útgáfufyrirtæki heims og gátu því sett saman plötur með 

 
3 Helgi, „Konur Og Plötur – Óvísindaleg Úttekt á Hlutfalli Kvenna á 100 Ára Tímabili í Íslenskri 
Tónlistarútgáfu,“ Glatkistan, 19. júní 2015, sótt 21. október 2019, https://glatkistan.com/2015/06/19/konur-
og-plotur-ovisindaleg-uttekt-a-hlutfalli-kvenna-a-100-ara-timabili-i-islenskri-tonlistarutgafu/. 
4 Ragnar Karlsson, „Niðurhal Og Streymi Tónlistar Vegur Lítið Upp á Móti Samdrætti í Tekjum Að 
Hljóðritasölu,“ Hagstofa Íslands, 12. október 2017, sótt 18. október 2019, 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/midlun/utgafa-og-sala-hljodrita-1979-2016/. 
5 Árni Matthíasson, „Breyttur Plötumarkaður,“ Morgunblaðið, 14. desember 1995, sótt 14. október 2019. 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/239099/.. 
6 Viðtal 1, Steinar Berg, viðtal tekið af höfundi 3. nóvember 2019. 
7 Viðtal 1. 
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mörgum vinsælustu lögum þess tíma.8 Á níunda áratugnum byrjuðu þeir svo að skjóta inn 

nokkrum íslenskum lögum og gáfu út plötur eins og Skallapopp. Það gekk vel og í 

kjölfarið ákváðu þeir að gefa út plötur með eingöngu íslenskum lögum, nýjum og 

gömlum.9 Eftir velgengni Reif platnanna, sem talað verður um seinna í ritgerðinni, ákváðu 

Spor og Skífan að sameina krafta sína og gefa út safnplöturöðina Pottþétt.10  

Lang flestar plötur á Íslandi komu út tveimur til þremur mánuðum fyrir jól og allt 

of langt þótti að láta líða heilt ár á milli þess sem fólk heyrði frá hljómsveitum.11 

Smáskífuútgáfa, sem blómstraði erlendis, hjálpaði hljómsveitum að halda efni sínu á lofti á 

milli útgáfu á breiðskífum en sá markaður hafði aldrei þrifist hér. Því má segja að 

safnplötur hafi komið í stað smáskífuútgáfu á Íslandi.12    

Safnplötur voru einnig góð leið til þess að koma nýjum hljómsveitum á framfæri, 

en sumar stærstu hljómsveitir tíunda áratugarins komu fyrst fram á safnplötu eins og 

Todmobile, Nýdönsk og (þáverandi mynd) af Sálinni hans Jóns míns.13 

Safnplötur eru eitt af helstu einkennum íslenskrar plötuútgáfu á tíunda áratugnum, 

en ef marka má vefinn Hljóðsafn.is, sem varðveitir hljóðrit Landsbókasafns Íslands, þá 

komu út á fimmta hundrað safnplötur á áratugnum, ef taldar eru með tvöfaldar og þrefaldar 

plötur.14 

1.2 Munurinn á safnplötu og breiðskífu sem markaðsvöru 
Hljómsveitir gáfu út breiðskífur sem alla jafnan innihéldu tíu til fimmtán lög. Af þeim 

lögum voru einungis eitt eða tvö, ef hljómsveitin var þokkalega vinsæl, sem náðu 

einhverjum vinsældum og fóru í útvarpsspilun. Fyrir hinn almenna hlustenda, sem hlustaði 

mest á útvarp og langaði að eignast öll lögin sem mest voru spiluð á hverjum tíma, gat 

hann oft eignast þau öll á einni safnplötu, í stað þess að þurfa að kaupa tuttugu 

breiðskífur.15 Í þessu fólst auðvitað gríðarlegt hagræði fyrir almenna hlustendur. Þeir sem 

voru aðdáendur ákveðinna hljómsveita, eða höfðu heyrt nógu mikið frá hljómsveit til þess 

að áhugi þeirra hafi verið vakinn, keyptu þá miklu frekar breiðskífuna. Það má því segja, í 

mjög einföldu máli, að safnplötur séu fyrir hinn almenna hlustenda á meðan breiðskífur eru 

fyrir aðdáendur ákveðinna hljómsveita, eða þá sem eru sérstaklega áhugasamir um ákveðna 

hljómsveit. 

 
8 Viðtal 1. 
9 Viðtal 1. 
10 „(Fyrirsögn Vantar),“ Morgunblaðið, 24. október 1995, sótt 24. október 2019. 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/223922/. 
11 GBG, „Reif í Sundur - Ný Safnplata Frá Spori Hf,“ Dagblaðið Vísir, 29. nóvember 1994, bls 26. 
12 Árni Matthíasson, „Dægurtónlist - Til Hvers Eru Safnplötur?“ Morgunblaðið, 24. júní 1990, bls 20.  
13 Árni Matthíasson, „Dægurtónlist - Til Hvers Eru Safnplötur?“ 
14 Hljóðsafn.is, sótt 9. nóvember 2019, https://hljodsafn.is/ 
15 Árni Matthíasson, „Dægurtónlist - Til Hvers Eru Safnplötur?“ 
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Þegar hljómsveitir höfðu náð ákveðið langt á sínum ferli gáfu þær gjarnan út 

safnplötu með sínum bestu og vinsælustu lögum. Þessi tegund safnplötu hefur náð 

gríðarlegum vinsældum, og er til dæmis platan Their Greatest Hits (1971-1975) með 

hljómsveitinni The Eagles mest selda plata frá upphafi í Bandaríkjunum og ein mest selda 

plata allra tíma á heimsvísu.16 Þessar safnplötur voru frábær leið fyrir nýja hlustendur til að 

kynnast hljómsveitum eða fyrir aðdáendur sem vildu geta hlustað á öll bestu lög 

hljómsveitar á einni plötu. 

Safnplötur hentuðu þeim líka mjög vel sem hlustuðu á tónlist sem erfitt var að 

komast yfir, eins og reif-tónlist.17 Í reifinu voru tónlistarmennirnir hálfgert aukaatriði og 

lang mesta salan og útgáfan var á smáskífum, með litlum eða óþekktum listamönnum, 

gefnum út af litlum útgáfufyrirtækjum.18 Því gat verið mjög erfitt að komast yfir þessar 

smáskífur og flestar þeirra voru ófáanlegar í íslenskum plötubúðum.19 Mörgum þótti því 

aðgengilegast að byggja plötusafnið sitt upp á safnplötum. 

 

2. Hönnun plötuumslaga 

Plötuumslög hafa verið til í einhverri mynd frá árinu 1910, þegar 78 snúninga platan tók 

við af vaxhólknum. Plöturnar komu ýmist í brúnum pappírspoka eða spjaldi, sem var oftast 

autt en stundum áprentuð með nafni tónlistarmannsins, framleiðandans eða búðarinnar sem 

seldi plötuna.20 Árið 1938 réði Columbia Records til sín Alex Steinweiss sem listrænan 

stjórnanda (e. art director), en hann er sagður hafa búið til plötuumslagið í núverandi 

mynd.21 Honum fannst plötur óaðlaðandi og ósöluvænar og sá tækifæri í því að nýta 

plötuumslagið til þess að miðla innihaldi plötunnar á sjónrænan hátt og þannig mögulega 

auka sölu hennar. Þegar hann hannaði sitt fyrsta plötuumslag, sem var það fyrsta sinnar 

tegundar í heimi, jókst salan á plötunni nífalt.22 Plötuumslagið varð til þess að búðir breyttu 

uppröðuninni á plötum, frá því að einungis sæist í kjölinn, yfir í að viðskiptavinir gætu flett 

í gegnum umslögin.  

Eftir því sem neysluvenjur okkar á tónlist hafa breyst hefur flötur umslagsins farið 

minnkandi og vægi þess minnkað í samræmi. Þegar hljómplötuútgáfa fór úr vínylplötum 

 
16 Nina Golgowski, „The Eagles’ ‘Greatest Hits’ Is Now The Best-Selling Album Ever In The U.S,“ 
HuffPost, 20. ágúst 2018, sótt 17. október 2019, https://www.huffpost.com/entry/eagles-greatest-hits-best-
selling_n_5b7ada4ce4b018b93e962df8. 
17 Árni Matthíasson, „Safnplötur Sækja á,“ Morgunblaðið, 8. desember 1996. 
18 Viðtal 1. 
19 Viðtal 1. 
20 „Alex Steinweiss, Originator of Artistic Album Covers, Dies at 94,“ New York Times, 19. júlí 2011, sótt 
18. október 2019, https://www.nytimes.com/2011/07/20/business/media/alex-steinweiss-originator-of-
artistic-album-covers-dies-at-94.html. 
21 „Alex Steinweiss, Originator of Artistic Album Covers, Dies at 94.“ 
22 „Alex Steinweiss, Originator of Artistic Album Covers, Dies at 94.“ 
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yfir í geisladiska smækkaði plötuumslagið um ca. 80%, og smáatriði sem höfðu verið gerð 

með stærð vínylplötunnar í huga hurfu þegar myndin var smækkuð.23 Plötuumslög urðu í 

kjölfarið einfaldari og grafískari. Með stafrænu byltingunni smækkuðu umslögin ennþá 

meira og voru ekki mikið stærri en frímerki sem takmarkaði hönnuði ennþá frekar. Flest 

plötuumslög í dag eru hönnuð með snjallsíma í huga. Einföld hönnun, sterkir litir og 

áberandi letur.24  

2.1 Plötuumslög í gegnum árin 
Plötuumslagið var lengst af það fyrsta sem fólk sá, fyrstu kynni þeirra af tónlistinni. 

Umslagið var ásýnd tónlistarinnar og góð plötuumslög veittu áhugasömum upplýsingar um 

tónlistina eða bættu upplifun fólks á henni.  

Alex Steinweiss fékk innblástur frá tónlistinni og túlkaði hana með með því að 

myndgera söngstíl og laglínur með teikningum og leturmeðferð. Hann var þeirrar skoðunar 

að vísanir í tónlistina og menningarleg tákn myndu miklu frekar vekja áhuga fólks á 

plötunni heldur en myndir af tónlistarmönnunum.25 Steinweiss kafaði djúpt í tónlistina og 

líf tónlistarmannsins í leit að táknum eða vísunum sem hann gat notað fyrir umslagið og 

fór, að eigin sögn miklu lengra en ætlast var af honum.26 Hann vísaði í borgir 

tónlistarmannanna og notaði myndir af hljóðfærum sem notuð voru á plötunni.27 Hann bjó 

til hið grafíska myndmál plötuumslagsins — einfaldur teiknistíll, flatir, sterkir litir og 

form, svipmikið letur — og lagði línuna fyrir þá sem á eftir komu.28 Fyrst um skeið voru 

(lang) flest plötuumslög teiknuð eða máluð og voru það langt fram á fimmta áratuginn.  

Á sjötta áratugnum fóru portrait ljósmyndir smám saman að taka yfir plötuumslög. 

Fólk vissi oft ekki hvernig tónlistarmennirnir litu út og var plötuumslagið því frábær leið til 

þess að efla ímynd listamannanna. Fræg umslög frá þessum tíma eru til dæmis With the 

Beatles með Bítlunum, The Rolling Stones með samnefndri hljómsveit og Elvis Presley 

plata Elvis Presley, sem eru einmitt allt umslög með ljósmyndum af hljómsveitinni eða 

tónlistarmanninum. 

Á sjöunda áratugnum fóru umslögin að færast aftur yfir í grafískari túlkun og 

„stemnings“ ljósmyndun. Bítlarnir fengu vin sinn, listamanninn Klaus Voormann, til að 

 
23 „Design Artwork for a Shrinking Album Cover,“ Wired, 23. febrúar 2009, sótt 28. október 2019, 
https://www.wired.com/2009/02/dp-recordart/. 
24 „Design Artwork for a Shrinking Album Cover.“ 
25 Steven Heller, „The Incomparable Alex Steinweiss,“ sótt 1. nóvember 2019. 
https://www.hellerbooks.com/pdfs/alex_steinweiss.pdf. 
26 Maria Popova, „RIP Alex Steinweiss, the Father of the Album Cover,“ The Atlantic, 21. júlí 2011, sótt 13. 
október 2019, https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2011/07/rip-alex-steinweiss-the-father-of-
the-album-cover/242292/. 
27 Steven Heller, „The Incomparable Alex Steinweiss.“ 
28 Anya Tchoupakov, „Get to Know the Father of Album Cover Art,“ Vice, 28. október 2015, sótt 17. 
október 2019, https://www.vice.com/en_uk/article/nz4qyd/the-father-of-album-covers. 
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hanna plötuumslag fyrir plötuna Revolver, sem kom af stað tískubylgju að fá listamenn til 

þess að hanna plötuumslög frekar en innanhúshönnuði útgáfufyrirtækjanna.29  

Bítlarnir komu af stað annari tískubylgju þegar þeir fengu Peter Blake, 

popplistamann, til þess að hanna umslagið fyrir plötuna Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band, en kostnaður við hönnun þess umslags var u.þ.b. 100 sinnum meira en nokkurt 

plötuumslag á undan því.30 Tónlistarmenn og hljómsveitir fóru að leggja meira í, og voru 

tilbúin til að borga meira fyrir plötuumslögin. Margir frægustu listamenn samtímans voru 

þá fengnir til að hanna plötuumslög.31 Hljómsveitir fóru í auknum mæli að nota fræg 

listaverk eða listamenn sem þeim fannst henta tónlistinni sinni, frekar en að listamaðurinn 

túlkaði tónlistina. 

Á áttunda og níunda áratugnum varð algengt að auglýsingahönnuðir hönnuðu 

plötuumslög og hljómsveitir fóru að huga meira að mörkun og markaðssetningu. 

Hljómsveitir eins og The Rolling Stones, Metallica, KISS og Aerosmith fjárfestu í, og tóku 

upp, sterk, einkennandi merki.32  

Þegar tónlistarmyndbönd urðu vinsæl með komu MTV sjónvarpsstöðvarinnar á 

níunda áratugnum var plötuumslagið ekki lengur jafn mikilvægur þáttur í kynningarstarfi 

hljómsveita og áður. Áður höfðu hljómsveitir og útgefendur þurft að ákveða hvort ætti að 

nota umslagið sem auglýsingu eða listræna tjáningu. Þetta gaf listamönnum meira frelsi í 

umslagahönnun og við fórum að sjá mun fjölbreyttari og óhefðbundnari umslög.  

2.2 Samanburður á safnplötuumslögum og hefðbundnum plötuumslögum 
Á meðan plötuumslög efldust og þróuðust þá stóðu safnplötuumslög að mestu leyti í stað 

alveg frá fæðingu. Safnplötuumslagið var oftast notað til þess að auglýsa tónlistarmennina 

sem á henni voru frekar en að túlka eða gefa vísbendingu um tónlistina.  

Það tíðkaðist á áttunda og níunda áratugnum að setja myndir af öllum 

tónlistarmönnunum framan á plötuumslagið. Það var góð auglýsing fyrir bæði 

tónlistarmennina og plötuna, en fólk var væntanlega líklegra til að kaupa plötu ef þau sáu 

mynd framan á henni af hljómsveit sem þeim líkaði. Þessi uppsetning hafði það hins vegar 

í för með sér að umslagið varð nokkuð klunnalegt, og gaf hönnuðum ekki mikið svigrúm 

til þess að gera gott úr.     

 
29 Scott Thill, „Best Album Art of All Time.“ Wired, 20. júní 2010, sótt 4. nóvember 2019. 
https://www.wired.com/2010/06/gallery-album-covers/ 
30 Scott Thill. „Best Album Art of All Time.“ 
31 „Storm Thorgerson and the End of Album Art,“ New Yorker, sótt 13. október 2019, 
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/storm-thorgerson-and-the-end-of-album-art?reload. 
32 Brett Milano, „Branding The Band,“ UDiscover Music (blogg), 4. september 2019, sótt 19. október 2019, 
https://www.udiscovermusic.com/stories/the-rise-of-music-logos/. 
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 Sem betur fer dró úr slíkri hönnun á tíunda áratugnum, en þá varð algengara að 

plötuumslögin væru túlkuð út frá þema eða titli plötunnar. Steinar Berg segir að þetta hafi 

snúist um það að „hafa einhverskonar þema, sem gat verið ýmislegt. Til dæmis Bandalög 

fyrir böndin [hljómsveitirnar],“ og plötuumslagið hannað út frá því. „Eða Tvær í takinu. Þá 

voru tvær plötur á verði einnar […] og svo var auðvitað Reif í hitt og þetta.“ 

 

3. Rave 

Enska orðið rave þýðir að tala um eitthvað samhengislaust eins og maður væri óráður eða 

klikkaður eða að tala um eitthvað af eldmóð og aðdáun.   

Orðið reif í menningarlegu samhengi merkir hins vegar ákveðna tegund samkomu 

sem oftast er haldin á skemmtistöðum, útihátíðum, vöruskemmum eða í heimahúsum. 

Plötusnúðar spila þar ýmsar tegundir af rafrænni danstónlist en sú tónlist sem spiluð er í 

reif samkomum er skilgreind sem reif-tónlist.  

Reif senuna má upprunalega rekja til tveggja borga, Chicago og Detroit í 

Bandaríkjunum, um miðjan níunda áratug síðustu aldar. Þar voru að þróast á sama tíma 

house tónlist í Chicago og techno tónlist í Detroit. Plötusnúðar og tónlistarmenn voru að 

„sampla“ gamla tónlist og hljóðbrot og búa til nýja í bland við tóna hljóðgervilsins Roland 

TR-303. Eitt stærsta afbrigði þessarar tónlistar var Acid House tónlistarstefnan.33  

Chicago var ein af fáum borgum Bandaríkjanna þar sem diskóið hafði lifað langt 

fram í níunda áratuginn og var því mikill áhugi fyrir nýrri danstónlist.34 Breskir 

plötusnúðar fluttu tónlistina heim frá Bandaríkjunum og fóru að spila hana í klúbbum 

þarlendis undir lok áratugarins, þar sem hún varð að reif senunni. Acid house tónlistin fór 

frá því að vera vel geymt leyndarmál yfir í að taka yfir klúbbasenu Bretlands á tveimur 

árum og er það tímabil oft kallað „hið seinna sumar ástarinnar“ og er þá verið að vísa í 

líkindi senunnar við hippatímabil sjöunda áratugarins.35 

Reifið náði einhverjum vinsældum í Bretlandi en lagðist svo í dvala þangað til að 

það átti sér endurkomu á árunum 1990-92, þegar tækin sem notuð voru til þess að 

„sampla“ urðu ódýrari og aðgengilegri og gerði þessi þróun ungum plötusnúðum kleift að 

gera sína eigin reif og „Acid House“ tónlist. Oft er talað um þetta tímabil sem „seinni 

bylgju reifsins.“        

 
33 Simon Reynolds, Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture, bls 64 
34 Simon Reynolds. bls 65 
35 Dorian Lynskey, „The Second Summer of Love.“ The Guardian, 14. júní 2011, sótt 29. október 2019, 
https://www.theguardian.com/music/2011/jun/15/second-summer-of-love. 
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Varla er hægt að tala um reif án þess að tala um eiturlyfjafaraldurinn sem því 

fylgdi. Náin tengsl eiturlyfja og reif hófust þegar plötusnúðar uppgötvuðu samlegðaráhrif 

house tónlistar og E-pilla á Ibiza seint á níunda áratugnum. Þeir tóku þessa blöndu með sér 

heim til London þar sem hún sameinaðist Acid House senunni. MDMA, sem er virka efnið 

í E-pillum, einnig þekktum sem alsælu, er afmetamínafbrigði sem eykur orku og þol og 

hefur að auki áhrif á skilningarvitin og er því flokkað sem ofskynjunarefni.36 Það lætur 

tónlist hljóma betur og, eins og nafnið gefur til kynna, veitir yfirþyrmandi sælutilfinningu 

en á sama tíma einstaka sýn á samkennd og aukið innsæi.37 Gildi reifsins — spíritúalismi, 

sameignarstefna og húmanismi — smellpassaði því Alsæluneyslu.     

Eftir því sem leið á fór neyslan að aukast og skammtarnir að stækka. Hjartslátturinn 

jókst og hraðinn í lögunum í takt. Tónlistin fór að minna á ofsóknarbrjálæði og kvíðaáföll, 

sem bæði eru aukaverkanir langvarandi E-pilluneyslu. Stór hluti reifara var ósátt við þessa 

þróun og út spruttu margar ólíkar gerðir reif tónlistar, sumar harðar en aðrar mýkri. Á 

öðrum endanum voru „transcendentalistarnir“ á hinum endanum táningar, andrenalínfíklar, 

sem höfðu mestan áhuga á tölvuleikjum og jaðaríþróttum.38 

Árið 1994 voru sett á lög í Bretlandi sem bönnuðu alla viðburði þar sem tónlist 

einkennist aðallega eða eingöngu af röð endurtekinna takta.39 Lögin voru augljóslega sett á 

til þess að sporna við reif senunni, sem blómstraði um þessar mundir í Bretlandi og er oft 

talað um Castlemorton Common hátíðina sem eina helstu ástæðu aukinnar andstæðu við 

senuna, en þar var um að ræða 25.000 manna reif hátíð sem haldin var ólöglega árið 1992. 

Um það bil 50.000 manns mótmæltu í London í kjölfarið.40 Lögreglan fylgdi banninu fast 

eftir og á tímabili virtist reif í Bretlandi vera búið fyrir fullt og allt.41 

3.1 Fagurfræði reifsins 
Fagurfræði reifsins einkenndist af óreglu og djarfri hönnun. Hönnuðir reifsins hunsuðu 

venjur á svipaðan hátt og hönnuðir pönksins gerði tveimur áratugum áður. Letrið var stórt 

og yfirgengilegt, litirnir voru skærir og æpandi og myndefnið oft — eins og tónlistin sjálf 

— klippt og límd saman.42 Reif hönnuðir „vissu ekkert um hönnun en höfðu aðgang að 

 
36 „MDMA og skyld efni,“ SÁÁ, 25. febrúar 2016, sótt 20. október 2019, https://saa.is/mdma-og-skyld-efni/. 
37 Simon Reynolds, bls 37 
38 Simon Reynolds, bls 32 
39 „Repetitive Beats,“ The Economist, 17. ágúst 2013, sótt 19. október 2019, 
https://www.economist.com/britain/2013/08/17/repetitive-beats. 
40 Frankie Mullin. „How UK Ravers Raged Against the Ban.“ 
41 „Repetitive Beats.“ 
42 Emily Gosling, „What Rave Culture Is Teaching Modern Graphic Designers,“ AIGA Eye on Design 
(blogg), 24. ágúst 2016, sótt 17. október 2019, https://eyeondesign.aiga.org/what-rave-culture-is-teaching-
modern-graphic-designers/. 
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tólum eins og Photoshop“ og frekar en að fylgja hefðbundnum hönnunarreglum þá reyndu 

þeir oft að gera hluti „eins klikkaða og þeir gátu.“43 

Reif voru, eins og áður kom fram, oft haldin ólöglega í yfirgefnum byggingum, 

vöruskemmum eða utandyra, sem gerði það að verkum að skipuleggjendur þurftu að fara 

leynt með að auglýsa viðburðinn. Oft gat líka verið erfitt að rata á staðinn, ef hann var til 

dæmis í afskekktu, yfirgefnu húsnæði og því notuðust skipuleggjendur sérstaklega mikið 

við dreifildi (e. flyers), sem innihéldu oft mjög nákvæmar upplýsingar um hvernig mátti 

komast á staðinn.44 Með því að notast við dreifildi frekar en plaköt gátu skipuleggjendur 

ráðið betur í hvaða hópa þeim væri dreift og þannig komist hjá því að lögreglan kæmist á 

snoðir um viðburðinn. Í kjölfar reif bannsins urðu dreifildin og plakötin að vera dulin á 

einhvern hátt og í kjölfarið varð til mjög einkennilegur stíll, sem var einhverskonar dulmál 

fyrir reif.45 

Fagurfræði reifsins átti margt sameiginlegt með fagurfræði sjöunda áratugarins, 

enda voru báðar stefnurnar að miklu leyti innblásnar af ofskynjunarefnum. Munurinn 

liggur helst í því að hugvíkkandi (e. psychedelic) list hippatímabilsins notaðist mjög mikið 

við mjúk form, sterka grunnliti og handteiknuð letur, sem eru einmitt einkennandi fyrir það 

tímabil. Reifið notaðist meira við letur sem voru áberandi á tíunda áratugnum og ljósa liti: 

gulan, túrkis, bleikan, og neon liti, enda „glow sticks“ mjög áberandi í senunni. Í báðum 

hreyfingum eru fraktalar líka mjög áberandi, en það er mynstur sem margir sjá undir 

áhrifum ofskynjunarefna og því oft tengt við eiturlyf.  
 
 

       
 
Mynd 1. Plötuumslag hljómsveitarinnar The 13th 
Floor Elevators frá árinu 1966. 

Mynd 2. Dreifildi fyrir reif í Los Angeles árið  
1993 

 
43 Simon Reynolds, bls 390 
44 Rob Alderson, „Celebrating the Flyer Art That Helped Define Rave and Acid House Culture,“ It’s Nice 
That (blogg), 6. október 2014, sótt 24. október 2019, https://www.itsnicethat.com/articles/chelsea-louise-
berlin-rave-art. 
45 Emily Gosling, „What Rave Culture Is Teaching Modern Graphic Designers.“ 
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Ofskynjunarefnunum fylgdu líka áhugi á andlega þenkjandi nýaldarfræðum og 

kenningum. Reifarinn og spekingurinn Mark Moore segir að „margir meðlimir fyrstu 

alsælukynslóðarinnar hafi orðið uppteknir af hugmyndum um spiritúalisma og 

nýaldarfræði.“46 Margir upplifðu það að vera endurfæddir og fóru að leita í trúarrit eins og 

Bhagavad-Gita.47 Mjög algeng tákn í reifinu eru vísanir í indversk trúarbrögð, jóga, þriðja 

augað, uppljómun og endurfæðingu. Það getur til dæmis verið manneskja að rísa upp úr 

einhverju, eins og á myndinni að neðan, þar sem að kona rís upp úr skýjunum. Hún er að 

„transcendera,“ stíga yfir mörk. Hún hefur risið upp úr hlekkjum samfélagsins og sér í 

gegnum þokuna. Hún hefur yfirstigið alla virkni og náð fullkomnum friði.48 

Vitrúvíski maðurinn er tákn sem kemur oft fyrir í reifinu, en það er teikning eftir 

Leonardo Da Vinci og er byggð á kenningum rómverska arkitektsins Vitrúvíusar. 

Teikningin sýnir symmetríu mannslíkamans, með naflann akkúrat í miðjunni. Í þessu 

samhengi lítur hann út fyrir að vera að rísa upp úr „griddinu“, en það getur verið borgarnet, 

eða táknað það stafræna. Í bíómyndinni Tron frá árinu 1982 lætur söguhetjan niðurhala sér 

inn í spilakassa, þar sem allt er byggt á sambærilegu „griddi“.  

Í dreifildi fyrir reifið A New Dimension má sjá útlínu af manneskju í eyðimörk og 

inni í henni sjáum við foss, tré, fjöll og bláan himinn. Þetta gæti táknað að það sem býr inni 

í manninum er af hinu góða en heimurinn af hinu illa. Manneskjan sér inn í nýja vídd sem 

er full af lífi og fegurð, ólíkt þeirri sem hann er í núna.      
 

 

  
 
Mynd 3. Dreifildi fyrir reif. Kona 
að rísa upp úr skýjunum. 

Mynd 4. Dreifildi fyrir reif. 
Vitrúvíski maðurinn og grid 

Mynd 5. Dreifildi fyrir reifið A 
New Dimension  

 
46 Simon Reynolds, bls 103 
47 Simon Reynolds, bls 103 
48 „Uppljómun - Transcendental Meditation Iceland,“ Íslenska íhugunarfélagið, sótt 9. nóvember 2019. 
http://www.ihugun.is/uppljomun. 
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Mis mikið var lagt í dreifildin en sum þeirra voru vægast sagt stórfengleg listaverk. 

Verkin voru oft gildishlaðin og full af táknum. Hér að neðan má sjá dreifildi fyrir reifið 

Mantra. Mantra er orð eða vísa sem er endurtekin og á að framkalla breytingu á huga og 

vitund sem á rætur sínar að rekja til Indlands.49 Verkið er vísun í hindúatrú og á því má sjá 

guðinn Shiva, guð guðdómlegrar orku, hugleiðslu, lista, og dans.50 Shiva situr í lótus-stöðu, 

væntanlega að hugleiða, og er umkringdur rafmagni eða eldingum. Í bakgrunni má sjá 

prentplötu (e. circuit board) eða móðurborð á tölvu, sem er vísun í raftónlist en það ber líka 

rafmagn, orku, á milli rafmagnsíhluta.51 Prentplatan er geometrísk og hefur eingöngu hvöss 

horn sem myndar andstæðu við hin mjúku form verunnar. Þarna er verið að blanda saman 

árþúsunda gömlu trúartákni og vísun í tölvur, sem er auðvitað líka að einhverju leyti 

andstæða. En tengingin við reifið er augljós: guð dansins, raftónlist, orka, spiritúalismi, 

nýöld og uppljómun, sem í tilfelli Shivu fæst með hugleiðslu og jóga, en reifaranna með 

ofskynjunarefnum eins og sveppum, LSD og MDMA.  

 

                          
 

Mynd 6. Dreifildi fyrir Mantra frá árinu  
1992, framhlið 

Mynd 7. Dreifildi fyrir Mantra frá 
árinu 1992, bakhlið 

 

 

Rétt eins og tónlistarmenn reif senunnar tóku lög og hljóðbrot eftir aðra, bútuðu 

niður og gerðu að sínu eigin, þá gerðu hönnuðir og listamenn það sama fyrir kynningarefni 

 
49 „Mantra | Buddhism and Hinduism,“ Encyclopedia Britannica, sótt 9. nóvember 2019, 
https://www.britannica.com/topic/mantra. 
50 „BBC - Religions - Hinduism: Shiva,“ BBC, sótt 9. nóvember 2019, 
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/deities/shiva.shtml. 
51 „Circuit Board - an Overview,“ ScienceDirect, sótt 9. nóvember 2019. 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/circuit-board. 
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reifsins. Hönnuðir notuðust mikið við fræg vörumerki og hönnun eins og sjást má á 

myndunum hér að neðan, þar sem má sjá merki The Rolling Stones, Coke II og Kool-Aid.  
 

 
 
Mynd 10-12. Fræg hönnun og vörumerki notuð sem auglýsingar fyrir reif  

 

Reif er ein af fáum nýjum tónlistarstefnum tíunda áratugarins og því mjög innblásið af 

tíðarandanum og fagurfræði hans, en hafði á móti mikil áhrif á fagurfræði áratugarins. 

Grunge, sem er afbrigði rokktónlistar, var líka nýtt á áratugnum og þó svo að tónlistin sé 

gríðarlega ólík þá má sjá margt líkt með fagurfræði þeirra. Leturmeðferðin, myndmálið og 

uppbyggingin eru í mörgum tilfellum mjög lík, eins og sjá má á myndunum fyrir neðan. 

Almenningur öðlaðist aðgang að Internetinu í fyrsta skipti á áratugnum og 

tækniþróun var á blússandi siglingu, sem hafði mikil áhrif á list og hönnun. Tölvur, 

þrívíddargrafík og Internetið eru mjög áberandi þemu í reif hönnun.  
 

              
 

Mynd 8. Umslag plötunnar Hallowed Ground með  
Skin Yard frá árinu 1988 

Mynd 9. Umslag plötunnar Houdini með Melvins 
frá árinu 1993 
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3.2 Reif safnplöturöðin 
Skífan var fyrsta útgáfufyrirtækið á Íslandi til þess að gefa út reif safnplötu en það var 

platan Icerave sem kom út árið 1992. Platan innihélt einungis íslensk lög og var ætluð á 

Bretlandsmarkað. Sama ár gaf Steinar hf. út safnplötuna Reif í fótinn, sem innihélt lög frá 

Evrópu og var því fyrsta íslenska reif safnplatan með erlendri tónlist. Þó nafnið gefi annað 

til kynna var ekki einungis að finna reif-tónlist á plötunni en hún innihélt „úrval af nýjustu 

rave, hip hop og rap lögunum.“ 52 Plöturnar voru meira fyrir „fyrir þann stóra hóp fólks 

sem hlustar helst á auðmelta danstónlist með niðurnegldum takti“ frekar en „hardcore-

gengið, acidhouse-krakkana eða techno-liðið,“ sagði Dr. Gunni (Gunnar Hjálmarsson) í 

Pressunni, sem spilaði líklega inn í hversu vinsælar plöturnar voru.53  

Alls komu út fimmtán Reif plötur á árunum 1992-1997, ef taldar eru tvöfaldar 

plötur, og voru þær „sennilega vinsælasta safnplötustef sem hér hefur hljómað“ en 

plöturnar voru meðal vinsælustu platna hver jól.54 Til marks um vinsældir platnanna náðu 

fyrstu sex plötur úr plöturöðinni allar efsta sæti á íslenskum vinsældalistum og lög af þeim 

jafnframt.55  

Reif var á þessum tíma búið að ná þónokkrum vinsældum hérlendis en þátturinn 

PartyZone, sem sérhæfði sig í danstónlist, hafði verið starfandi frá árinu 1990. Helgi Már 

Bjarnason, annar umsjónarmanna útvarpsþáttarins segir að „skemmtistaðir hafi verið opnir 

til þrjú og þá voru reifin oft haldin eftir það“ 56 Salan á Reif plöturöðinni er líka ágætis 

vísbending um hversu vinsælt reif var á Íslandi. „Þetta var bara í gangi þá. Þetta var popp 

þess tíma.“ segir Steinar Berg.  

Samhliða Reif plöturöðinni gaf Skífan út Party Zone plöturöð sem var samsuða af 

vinsælustu lögum útvarpsþáttarins og Smekkleysa gaf út plötuna Núll og Nix í samstarfi 

við tímaritið Núll. Alls komu út þrjár Party Zone plötur en þær voru fyrir allra hörðustu 

danstónlistarunnendur á Íslandi.  

3.3 Sérkenni Reif safnplatnanna     
Það er óhætt að segja að Reif plötuumslögin hafi verið töluvert frábrugðin umslögum 

annara safnplatna, enda reif mjög ólík annari tónlist, sem og fagurfræði reifsins. Það er 

ekki neitt heilsteypt útlit fyrir Reif plöturöðina. Það er ekkert merki, litir eða leturtýpa sem 

er gegnumgagnandi og því ekkert sem tengir plöturnar saman útlitslega. Listamönnum var 

greinilega gefið frelsi til þess að túlka nafn eða innihald plötunnar hvernig sem þeir vildu. 

 
52 „Reif í Fótinn,“ Dagblaðið Vísir, 8. desember 1992, bls 20. 
53 Gunnar Hjálmarsson, „Poppuð Danstónlist,“ Pressan, 7. apríl 1993, bls 27. 
54 Árni Matthíasson, „Safnplötur Sækja á.“  
55 „Diskurinn „Reif í Sundur“,“ Alþýðublaðið, 28. september 1994, bls 2. 
56 „Stanslaust Stuð í Fimmtán Ár,“ Vísir, 12. nóvember 2005, sótt 12. október 2019. 
https://www.visir.is/g/2005111120042/stanslaust-stud-i-fimmtan-ar. 
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Það sem einkennir umslög Reif-seríunnar, ef eitthvað, er fyrst og fremst það að 

plötuumslögin eru flest annað hvort teiknuð eða tölvuteiknuð. Notaðir eru margir og skærir 

litir og týpógrafían er mjög tilraunakennd. Letrið er oft teygt eða bogið, sem brýtur 

hefðbundin viðmið í týpógrafíu. Ef við skoðum fræg plötuumslög frá sama áratug má þar 

sjá mun fágaðri hönnun. Notkun færri lita, skýrari og hreinni meðferð leturs og 

minimalískari og klassískari uppsetningu. 

Á meðan það tíðkaðist að setja myndir og nöfn tónlistarmannanna framan á 

safnplötur þá átti það ekki við í reifinu þar sem reif tónlistarmenn voru almennt engar 

stórstjörnur, heldur áttu kannski eitt til tvö þekkt lög og platan því ekkert endilega 

söluvænni ef hún sýnir myndir af þeim. Plötusnúðarnir voru þungamiðja athyglinnar frekar 

en lítt- eða óþekktir tónlistarmenn.57 

Plöturöðin íslenskaði orðið rave yfir í íslenska sagnorðið reif (að rífa) og gerði 

mikið af því að leika sér að þessu orði. Nafn plötunnar var oftast túlkað á umslaginu frekar 

en innihald tónlistarinnar. Á plötunni Reif í fótinn má til dæmis sjá geometríska veru og 

kött að bíta eða rífa í fótinn á henni. Á umslagi plötunnar Reif á sveimi eru orðin „á 

sveimi“ skrifuð í himininn með norðurljós í bakgrunni og á plötunni Reif í sundur er mynd 

af stelpu sem er bókstaflega að rífa sig í sundur eins og veggspjald. Umslögin vöktu mikla 

athygli fyrir frumlega hönnun þótt vafalaust hafi ekki öllum þótt mögulega séu ekki allir á 

sama máli um fagurfræðilegt gildi þeirra.58 

 

 

         
 

Mynd 13. Umslag safnplötunnar 

Reif í fótinn 

Mynd 14. Umslag safnplötunnar 

Reif á sveimi 

Mynd 15. Umslag safnplötunnar 

Reif í sundur 

 
 

 
57 Simon Reynolds, bls 30 
58 „Diskurinn „Reif í Sundur“.“ 



 

 21 

 
3.4 Greining á umslögum Reif plöturaðarinnar 

 

       
 

Mynd 16. Umslag safnplötunnar Reif í skeggið Mynd 17. Umslag safnplötunnar The Ultimate 
Rave 
 

Umslag plötunnar Reif í skeggið / Dans(f)árið er að mínu mati reif-legasta umslag 

plöturaðarinnar. Platan kom út árið 1994 og var sú áttunda í plöturöðinni. Platan var 

tvöföld: Reif í skeggið og Dans(f)árið, en sú fyrri innihélt nýja og nýlega tónlist en sú 

seinni var eins konar yfirlit yfir helstu danstónlist ársins að mati Spors manna.59  

Umslagið er eitt af fáum í plöturöðinni þar sem myndefnið tengist titlinum ekki 

neitt og jafnframt ein af fáum þar sem nafns hönnuðar er hvergi getið.  

Eins og tíðkaðist gjarnan í reif-hönnun þá er mjög margt í gangi á umslaginu, 

hönnunarlega séð. Hönnuður notar margar ólíkar leturgerðir og ólíka meðferð á letri, mörg 

mismunandi mynstur og marga liti, ásamt því að taka fram nöfn allra tónlistarmannanna, 

nafnið á plötunni tvisvar og útgáfuár plötunnar einnig tvisvar.  

Á plötuumslaginu eru margar vísanir í ofskynjunarlyf, sem er svo samtengt 

fagurfræði reifsins að það er óvíst hvort að það hafi verið vísvitandi. Ólíklegt finnst mér að 

hönnuðirnir hafi viljandi verið að hanna umslag fyrir plötu, sem átti að fara beint á topp 

vinsældalista meðal ungmenna, með eiturlyf og ofskynjunarefni í huga. Letrið er teygt, 

hrist og bogið ofan á óræðu litamynstri sem minnir á klórskoluðu boli sjöunda áratugarins. 

Einnig má sjá mjúk, bogin form sem voru áberandi á sjöunda áratugnum og form 

sambærileg þeim sem má sjá í kviksjá (e. kaleidoscope), sem eru einmitt svipuð þeim sem 

 
59 „Dans, dans, dans,“ Dagblaðið Vísir, 1. september 1994, bls 30. 
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margir segjast sjá undir áhrifum ofskynjunarefna.60 

 Umslagið er óneitanlega mjög innblásið af tíðarandanum og því sem var í gangi í 

reif senunni erlendis, eins og má sjá á safnplötunni The Ultimate Rave (hægra megin), sem 

kom út tveimur árum á undan Reif í skeggið. Ómögulegt er að vita hvort hönnuður Reif í 

skeggið hafði nokkurn tímann séð The Ultimate Rave plötuna eða ekki, en líkindum þeirra 

er erfitt að neita. Leturgerðin sem hönnuður The Ultimate Rave notaði heitir Helvetica og, 

þrátt fyrir að vera ein vinsælasta leturgerð í heimi meðal hönnuða, þá var hún ekki 

sérstaklega áberandi í reif senunni. Hönnuður Reif í skeggið notar afskaplega líka leturgerð 

í orðunum „dans (f)árið“, þótt erfitt sé að greina nákvæmlega hvaða leturgerð er notuð 

vegna þess hversu teygt og bogið það er. Plöturnar/hönnuðir nota líka svipuð litaskemu, en 

The Ultimate Rave notar fjólubláan, grænan, gulan, rauðan og bleikan en Reif í skeggið 

notar bláan, grænan, gulan, appelsínugulan, og rauðan. Mestu líkindin eru þó að báðar 

plöturnar hafa það sameiginlegt að hafa flöt þar sem litunum er hvolft, þ.e. notaðir eru 

andstæðulitir, og tónlistarmenn eru listaðir lóðrétt, hægra megin við miðju á báðum 

umslögum.  

 
60 Dorian Rolston, „A Trip That Doesn’t End,“ New Yorker, 17. maí 2013, sótt 24. október 2019, 
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-trip-that-doesnt-end. 
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Mynd 18. Umslag safnplötunnar Reif í budduna  

 

Næst skulum við skoða plötuna Reif í budduna, sem kom út árið 1995 og er án efa ein sú 

metnaðarfyllsta úr Reif-röðinni þegar það kemur að umslagahönnun. Hönnunarstofan 

Sjöundi himininn fékk Halldór Baldursson, teiknara, til þess að myndskreyta umslagið. 

Halldór var á þessum tíma forsprakksmaður teiknimyndatímaritsins GISP!, ásamt því að 

teikna fyrir Viðskiptablaðið61.   

Platan var tvöföld, sú fyrri hét Velkomin í partýið og sú seinni Velkomin í reifið. 

Skilaboðin eru nokkuð skýr, þótt að letrið sé það ekki endilega. Út frá titlinum má gera ráð 

fyrir því að konan sé á leiðinni á reif, og innihald buddunnar séu nauðsynjar til að hafa með 

sér, eða að reifið sé að eiga sér stað í buddunni. Umslagið er teiknað í ligne claire 

 
61 Halldór Baldursson, „Um Höfundinn: Halldór Baldursson,“ Halldór Baldursson (blogg), sótt 8. nóvember 
2019, https://halldorbaldursson.blog.is/blog/igrofumdrattum/about/. 
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teiknimyndasögustíl, sem á uppruna sinn í Belgíu á sjöunda áratugnum.62 Á myndinni má 

sjá konu, ögrandi á svipinn, sem heldur á veski. Sjónarhorn teikningarinnar er í brjóst-hæð 

konunnar frekar en augnhæð. Konan horfir niður á veskið sitt sem er stútfullt af skrýtnum 

hlutum og dýrum. Í veskinu eru dreki, köttur að sleikja sleikjó, mynd af konu, fangi sem er 

inn í smokki og perlufesti. 

Hún er með mjög fjölbreytt samansafn hluta í veskinu sem gefur til kynna að á 

plötunni sé fjölbreytt og öðruvísi tónlist. Enska máltakið „bag of tricks“ kemur upp í 

hugann, en það þýðir að hafa poka fullan af brögðum, sem nota má við ólíkar aðstæður. 

Plöturnar eru fullar af góðri tónlist sem virkar við flest tilefni.  

Konan er með kross um hálsinn sem er klemmdur á milli brjóstanna á henni, sem 

að myndar ákveðna andstæðu. Kannski er verið að gefa í skyn að þarna sé ekki um kristna 

plötu að ræða.   

Kötturinn sem hálfur er út úr buddunni minnir á orðatiltækið „letting the cat out of 

the bag“ eða að „hleypa kettinum úr pokanum“ sem þýðir að uppljóstra einhverju. Reif 

voru, eins og áður kom fram, oftast haldin ólöglega og í mikilli leynd. Þarna er verið að 

uppljóstra leyndarmálinu, reifinu. Kötturinn er að sleikja sleikjó, en sleikjó er mjög þekkt 

fyrirbæri í reif senunni. Blaðamaður New York Times lýsti „standard rave gear“ sem víðum 

buxum, litlum bakpoka, bol með stóru merki, hatt eða derhúfu og snuddu eða sleikjó.63 

Sleikjóinn er notaður til þess að hjálpa fólki að hafa stjórn á kjálkanum, sem getur verið 

erfitt að eiga við undir áhrifum Alsælu eða MDMA. 

Einnig má sjá perlufesti, en þau eiga líklega að vera kandi armbönd, sem eru 

marglita plastarmbönd með orðum eða setningum á. Fólk skiptist á þessum armböndum í 

reifum, sem tákna minningu með manneskjunni sem þú skiptir við. Hefðin er sögð koma 

frá því að eiturlyfjasalar hafi notað þau til þess að auðkenna sig í margmenni.64 

Fanginn er væntanlega vísun í það að flest reif hafi verið haldin ólöglega eða reif 

bannið sem átti sér stað ári fyrir útgáfu þessarar plötu og merking smokksins er augljós. 

Skilaboðin sem umslagið er að reyna að miðla er að þarna geturðu fengið tvær 

plötur sem nægja þér í öll partí. Platan er hluti af „standard rave gear“.  

 
62 Françoise Mouly, „Joost Swarte’s ‘Smart Design.’“ New Yorker, 7. maí 2018, sótt 1. nóvember 2019, 
https://www.newyorker.com/culture/cover-story/cover-story-2018-05-14. 
63 Neil Strauss, „All-Night Parties and a Nod to the 60’s (Rave On),“ New York Times, 28. maí 1996, sótt 24. 
október 2019. 
64 Rachel Dixon, „Is This the Most Wholesome Thing to Ever Happen at a Rave?“ BBC Three, 10. janúar 
2019, sótt 15. október 2019, https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/43e02e64-5774-4bdd-b950-
bdd655d92205. 
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Lokaorð 

Plötuumslög virðast vera svo eðlilegur hlutur, eitthvað sem hafi verið til frá fæðingu 

plötunnar, en næstum því þrjátíu ár liðu frá því að platan var fundin upp og þangað til að 

Alex Steinweiss hannaði fyrsta plötuumslagið. Plötuumslagið var ásýnd tónlistarinnar, þín 

fyrstu kynni við plötuna og hafði sýnt sig að hún gat aukið sölu á plötum umtalsvert. Hins 

vegar finnst mér íslenskir plötuútgefendur ekki hafa fullnýtt sér möguleikana sem 

plötuumslagið hefur upp á að bjóða og frekar áberandi að fjármagn hafi ekki verið eins 

mikið og það gæti verið. Gott dæmi um það eru til dæmis umslög Reif safnplöturaðarinnar.  

 Við rannsóknina studdist ég að mestu leyti við fréttir og greinar frá tíunda 

áratugnum, ásamt viðtali við Steinar Berg. Ég fór um víðan völl og kynnti mér sögu 

íslenskrar plötuútgáfu, strauma og stefnur í hönnun plötuumslaga, reifið og fagurfræði þess 

og plötuumslög Reif seríunnar.  

Þegar ég var að skoða hvernig tónlistin hefði áhrif á plötuumslagið kom það mér á 

óvart að skilin á milli tónlistarstefna, fagurfræðilega séð, voru ekki eins skýr og ég hefði 

haldið. Tónlistarstefnur eru oftast bundnar við ákveðin tímabil og plötuumslög ólíkra 

tónlistarstefna á svipuðu tímabili eru, að mínu mati, líkari en plötuumslög sömu 

tónistarstefnu með áratuga millibili. 

 Ég skoðaði og greindi tvö plötuumslög Reif raðarinnar og hvort þær ættu sér 

einhverjar hliðstæður hérlendis eða erlendis, hvaðan þær sóttu innblástur og hvað bjó að 

baki táknheimi hönnunarinnar. Ég skoðaði myndir og las greinar til þess að finna 

hliðstæður og þekkta hluti úr reif senunni og notaði ritgerðir Roland Barthes mér til 

fyrirmyndar um hvernig má brjóta niður og greina tákn í myndum og hönnun.  

Þótt að umslög Reif platnanna hafi oft verið full af vísunum í reif þá eru þau flest 

mjög ólík þeirri fagurfræði sem fylgdi senunni erlendis. Það má vera vegna þess að Reif 

plöturöðin voru ekki fyrir „alvöru“ reifara, og hafi þeir þá ákveðið að fara ekki alla leið í 

fagurfræðinni, sem þeir hafa hugsanlega talið vera fráhrindandi fyrir almenning. 

Plötuumslögin voru auðvitað mjög ólík innbyrðis, en áttu það flest sameiginlegt með 

fagurfræði reifsins að nota marga liti, einkennilegt myndefni og óhefðbundna leturmeðferð. 

Þótt að þau hafi verið töluvert frábrugðin fagurfræði reifsins þá voru þau líklega nógu 

einkennileg til þess að geta flokkast sem reif-hönnun.  
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