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Útdráttur 
Plötukápur og prentefni sem fylgir hljómplötuútgáfu er mikilvægt sjónrænt efni sem spilar 

stórt hlutverk í þeirri ímyndarsköpun sem býr í greininni og gefur ákveð inn þverskurð  af 

grafískri hönnun á Íslandi. Kveikjan að  ritgerðinni var áhugi höfundar á viðfangsefninu og 

vilji til að  gera það aðgengilegra. Í henni eru sjónrænir þræðir úr ólíkum áttum rannsakaðir 

með hjálp táknfræð ilegrar greiningar úrtaks plötukápa frá þessum tíma. Henni er ætlað að 

gefa sem áhugaverð asta mynd af tímabilinu. Í úrtakinu ákvað höfundur að reynna að 

fjarlægjast persónulegar skoð anir í vali, að  komast hjá klisjum svo sem þekktra plötukápa 

eða þeirra sem hafa verið greindar áður og að  hafa uppi á fjölbreyttu efni sem gæfi yfirsýn.   

Til að setja samfélagslegan tón fyrir samhengi ritgerðarinnar er tilurð íslenskrar 

hljómplötuútáfu rakin en hún hófst af alvöru í lok 5. áratugarins. Stiklað  er á stóru um 

lykilútgáfur og drifkrafta með sérstakri áherslu á sögu grafískrar hönnunar. Íslensk 

plötuútgáfa og sala tók mikinn kipp  1975–7 og telst merkilegt að Hljóð riti (þekkt sem Hot-

Ice erlendis) fyrsta almennilega, fjölrása hljóð verið hóf starfsemi 1975. Fimm árum síð ar 

kom til sögunnar Alfa sem fyrsta hljóm plötupressan á landinu. Sjónum er sérstaklega beint 

að þessum árum sem þegar vöxtur plötuútgáfu var  mikill. Niðurstöðu sýna áhugaverða 

sneiðmynd af tímabili í íslenskri hönnunarsögu sem marka má sem umbrotaár sem halda 

áfram að gefa enn þann dag í dag. 
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Inngangur 

Ákveðin fegurð liggur í því að í Hafnarfirði árið 1980 var hægt að taka upp tónlist í 

hljóðupptökuveri af hæsta gæðaflokki, pressa plötuna og prenta utan um hana plötukápuna. 

Allur pakkinn. Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru vígi í íslenskri tónlistarútgáfu sem gerðu 

þetta mögulegt. Plötukápur og prentefni sem fylgir hljómplötuútgáfu er mikilvægt sjónrænt 

efni sem spilar stórt hlutverk í þeirri ímyndarsköpun sem býr í greininni og gefur ákveð inn 

þverskurð  af grafískri hönnun á Íslandi. Kveikjan að  ritgerðinni var áhugi höfundar á 

viðfangsefninu og vilji til að  gera það aðgengilegra. (Mynd 1) 

Til að setja samfélagslegan tón fyrir samhengi ritgerðarinnar er tilurð íslenskrar 

hljómplötuútáfu rakin en hún hófst af alvöru í lok 5. áratugarins. Stiklað  er á stóru um 

lykilútgáfur og drifkrafta með sérstakri áherslu á sögu grafískrar hönnunar. Íslensk 

plötuútgáfa og sala tók mikinn kipp  1975–7 og telst merkilegt að Hljóð riti (þekkt sem Hot-

Ice erlendis) fyrsta almennilega, fjölrása hljóð verið hóf starfsemi 1975. Fimm árum síð ar 

kom til sögunnar Alfa sem fyrsta hljóm plötupressan á landinu. Sjónum verður sérstaklega 

beint að þessum árum sem þegar vöxtur plötuútgáfu var  mikill. 

Í ritgerðinni eru sjónrænir þræðir úr ólíkum áttum rannsakaðir með hjálp 

táknfræð ilegrar greiningar úrtaks plötukápa frá þessum tíma. Henni er ætlað að gefa sem 

áhugaverð asta mynd af tímabilinu. Í úrtakinu ákvað höfundur að reynna að fjarlægjast 

persónulegar skoð anir í vali, að  komast hjá klisjum svo sem þekktra plötukápa eða þeirra 

sem hafa verið greindar áður og að  hafa uppi á fjölbreyttu efni sem gæfi yfirsýn.   

Rennt var í gegnum skrá yfir titla plötuútgáfa sem eru að gengilegar á netinu eins og: 

SG-plötur, Fálkinn, Steinar, Hljómar, Hljómplötuútgáfan, Ið unn, Júdas, Tónaútgáfan og 

Ýmir. Fjölbreyttir stað ir voru heimsóttir á með an rannsóknarferlinu stóð . Þar á með al 

Borgarbókasafnið  og plötubúðin Reykjavík Record Shop. Einnig var farið í foreldrahús. 

Plötum var safnað heimavið og legið var yfir þeim. Höfundur hitti einnig á poppfræðinginn 

Dr. Gunna í kaffi sem lagði til að rætt yrði við einhvern reyndari og eldri sen byggji yfir 

sérstakri vitneskju um tímabilið til að hjálpa til við gerð úrtaksins. 

 Höfundur leitaði til utanaðkomandi aðila sem er sérfræðingur í efninu þ.e.a.s. 

myndlistarmannsins, plötusafnarans og tónlistarfræðingsins Kristjáns Frímanns Kristjánsson. 

Hann veitti höfundi ráðgjöf og útfrá samtölum þeirra varð til heppilegt, fjölbreytt og óalgengt 

úrtak. Sjónum er hér beint að  plötukápum hönnuðum af hópi kvenna á þessu tímabili.  



Mynd 2   Tímalína sem höfundur tók saman með plötukápunum sem greindar eru.
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 Plötukápurnar sem umræðir eru Áfram Stelpur – Áfram stelpur (  1975 ) hönnuð  af 

Sigrúnu Eldjárn. Vilhjálmur Vilhjálmsson – Með  sínu nefi ( 1976 ) hönnuð  af Önnu Concette 

Fugaro. Spilverk Þjóðanna – CD nærlífi ( 1976 ) hönnuð  af Guð rúnu Gísladóttur, Öskubuska 

( 1978 ) hönnuð  af Messíönu Tómasdóttur og Grýlurnar – Grýlurnar ( 1981 ) hönnuð  af Dóru 

Einarsdóttur. (Mynd 2)  

Í táknfræðilegri greiningu verð ur stuðst við  uppflettirit á svið i grafískrar hönnunar og 

sjónmenningar eins og Signs And Symbols: Their Design And Meaning hans Adrian Frutiger, 

Merki og form hans Gísla B. Björnssonar og The Book Of Symbols þeirra Ami Ronnberg og 

Kathleen Martin.  

Niðurstöður rannsókninnar er ætlað  að  finna þræð i í framsetningu þ.e. einkennum svo 

sem litum, letri og listrænum stíl og rýna að  hluta til í myndmál og utanaðkomandi áhrif. Eru 

sambærileg einkenni að  finna í þessum plötukápum ef þær eru bornar saman við  annað 

sjónrænt efni frá tímabilinu? Búa þær yfir sameiginlegum einkennum sem gefa sjónrænt 

yfirlit tíðarandans á Íslandi þegar þær komu út? 

 

1.    Aðferðafræði 

1.1    Táknfræðileg greining 
Rannsóknartólið sem stuðst er við er táknfræðileg greining (e. semiotic analysis) sem Gemma 

Penn gefur góð skil í grein sinni 'Semiotic Analysis Of Still Images' sem kom út í ritinu 

Qualitive Researching With Text, Image And Sound árið 2000. Penn byggir þar á fyrri 

rannsóknum og skrifum „feðra táknfræðinnar“, hins svisskneska málvísindamannsins 

Ferdinand de Saussure (1857–1913) og Ameríska eðlisfræðingsins og heimspekingsins 

Charles Sanders Peirce (1839–1914). Einnig telur hún mikilvæga kenningu Franska 

bókmenntafræðingsins Roland Barthes (1915–80) um táknfræðilegrar greiningar á myndum.1 

 Penn kemur greiningu Saussure á framfæri sem sagði táknfræðina vera málvísindalega 

kenningu sem gefur rannsakendum tól til að nálgast táknkerfi á kerfisbundinn hátt til að átta 

sig á því hvernig þau miðla skilningi um eitthvað.2 Kenningin byggir á því að merki (e. sign) 

tvennskonar upplýsingar í formi táknmyndar (e. signifier) og táknmiðs (e. signified). 

Táknmynd er það sem við meðtökum með skilningsvitum okkar – Saussure kallaði þetta 

 
1 Penn, „Semiotic Analysis Of Still Images“. bls. 229.  
* Skref Gemma Penn í táknfræðilegri greiningu má finna í heild sinni í þýddri útgáfu í viðauka. 
2 Penn. bls. 228. 
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hljóðmynd (e. sound image)  en táknmið er huglæg hugmynd eða túlkun á táknmynd. Sem 

dæmi lætur orðið hundur (táknmynd) höfund hugsa um lögregluhundinn Rex (táknmið).3 

 Mikilvægur hluti í kenningu Saussure er að tengingin milli táknmyndar og táknmiðs er 

handahófskennd, ekki eðlislæg – skilningur manna á táknmyndum er persónubundinn. Sem 

dæmi gæti ég allt eins kallað strætisvagn (táknmynd) banana og það gæti allt eins vísað til 

almenningssamgangna (táknmið) ef fólk í málsamfélagi mínu tæki það gillt.4 Samkvæmt 

Saussure er eiginleiki táknmynda að þau aðgreina sig frá öðrum.5  

 Sú staðreynd að táknmið tengd táknmyndum séu breytileg gefur til kynna að 

táknfræðileg greining muni alltaf vera á einhvern hátt lituð af þeim sem hana framkvæmir. 

Til að auðvelda skilning á þessum handahófskenndu niðurstöðum má hafa í huga það sem 

Roland Barthes kallaði tveggja stiga táknfræðilegt kerfi (e. second-order semiological 

system).  

 Hér nýtist hugmynd Barthes um táknfræði; að merking skapast í tveimur skrefum í stað 

eins. Tákn fyrsta stigsins (sem samanstendur af táknmynd og táknmiði) verður að táknmynd 

annars stigsins. Fyrsta skrefið verður þannig miðill fyrir frekari merkingu. Barthes gerir 

greinarmun á þeirri þekkingu sem sé nauðsynleg til að skilja merkingu stiganna beggja. Í 

fyrsta stiginu sem Barthes kallar grunnmerkingu (e. denotation) – þarf lesandi eingunis 

málfræðilega og mannfræðilega þekkingu. Á öðru stiginu sem hann kallar aukamerkingu (e. 

connotation) þarf lesandi aukna menningarþekkingu.6 

 

1.2    Skref í táknfræðilegri greiningu 
Höfundur tók eftirfarandi skref í táknfræðilegri greiningu og ég byggi á rannsóknaraðferð 

Gemma Penn.* 
 

I Veldu úrtak mynda til greiningar. Hvaða leitarskilyrði eru við hæfi? Hvernig er best að 

nálgast þær? Taktu tillit til tíma og blaðsíðu- eða orðafjölda í boði.  

II Taktu saman grunnmerkingarskrá (e. denotational index). Horfðu til smáatriða því það er 

mikilvægt að vera nákvæm/ur og yfirgripsmikil/l þó ómögulegt sé að setja fram tæmandi 

yfirlit. Möguleikar sem eru ekki til staðar leiða að merkingu í sjálfu sér líka.  

 
3 Cobley og Jansz, Introducing Semiotics, bls. 11. 
4 Penn, „Semiotic Analysis Of Still Images,“ bls. 228. 
5 Cobley og Jansz, bls. 14. 
6 Penn, bls. 230. 
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III Kannaðu æðri stig skilnings: aukamerking (e. connotation). Hvaða aukamerkingu er að 

finna í myndinni? Berðu kennsl á menningarþekkinguna (e. cultural knowledge) sem 

myndirnar vísa til og er þörf til túlkunnar á þeim. Hvernig tengjast hlutir hvorum öðrum? 

Hvert er samræmi og/eða mótsetning t.a.m. lita, texta, stærða eða staðsetninga ? 

IV Ákveddu hvenær þú átt að hætta. Hefur greiningin tekist á við rannsóknarspurninguna? 

Gangtu úr skugga um að allir hlutir á grunnmerkingarskrá hafi komið fram. 

V Veldu uppbyggingu greinagerðarinnar. Teldu með vísanir í hvert stig skilnings: 

grunnmerkingar (e. denotation), aukamerkingar (e. connotation) og menningarþekkingu 

sem er þörf til að ná tökum á æðri stig skilnings. Taktu eftir því hvernig þættir tengjast. 

Beittu sama kerfi í greiningum allra myndanna í úrtakinu. 

 
1.3    Grunnmerkingarskrá 
Höfundur valdi að hafa eftirfarandi grunnmerkingar í huga í táknfræðilegri greiningu. 

 



Mynd 3   Auglýsing í tímaritinu Ísafold  
11. febrúar 1911.

Mynd 5   Merki plötuútgáfunnar Íslenzkra tóna.

Mynd 7   45 snúninga plata Íslenzkra tóna 
Lögin úr Delerium Bubonis (1960)

Mynd 4   Plötumiði Dalvísa�VHP�YDU�JH¿Q�~W�iULè������
af Skandinavisk Grammophon A/S.

Mynd 6   Plötumiði Íslenskra tóna 
Sigfús Halldórsson 
Tondeleyo / Litla Flugan (1952)

Mynd 8�����ѿ�VQ~QLQJD�SODWD�ËVOHQ]NUD�WyQD 
Söngvar frá Íslandi (1960)
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2.    Sögusvið 

2.1    Íslenska hljómplatan 
Hugtakið ‚hljómplata‘ barst til Íslands frá vestur-Íslendingum í Kanada á meðan Íslendingar 

töluðu til að byrja með um ‚grammófónplötur‘. Orðið kom fyrst fram í prenti Vestur-

Íslendinga árið 1918 en ekki fyrr en 1930 á Íslandi og festi sig ekki í sessi fyrr en plötur úr 

vínylefni komu á markaðinn um jólin 1952. Meðal annars vegna þess að það gat verið 

misjafnt hvað var átt við, til dæmis notaði Ríkisútvarpið á tímabili heitin ‚grammófónplata‘ 

og ‚hljómplata‘ um upptekið efnið sem hafði ólíkan tilgang. Hugtakið ‚plötuspilari‘ tók svo 

alfarið við af ‚grammófón‘ 1944 en það höfðu vestur-Íslendingar kallað ‚hljómvél‘ á 

svipuðum tíma og þeir notuðu hljómplötuheitið.7  

 Íslensk plötuútgáfa hófst 1910 þegar óperusöngvarinn Pétur Á. Jónsson söng inn á 

upptökur sem voru gefnar út af Skandinavisk Grammophon Aktieselskab sem var danskt 

útibú bandaríska útgáfufyrirtækisins Gramophone Company.8 Þetta voru plöturnar ‚Dalvísur‘ 

(Mynd 3) ‚Augun bláu‘ og ‚Gígjan‘ sem komu þó ekki í íslenskar verslanir fyrr en ári síðar 

samkvæmt auglýsingu í tímaritinu Ísafold.9 (Mynd 4) Plötuútgáfa hérlendis fór hægt af stað og 

markaðist aðalega af útgáfu erlendra útgáfa eins og His Master‘s Voice og Columbia Records 

sem höfðu umboð á Íslandi eins og Fálkann og Hljóðfærahúsið. Umboðsaðilarnir gáfu út 

plötur með plötumuðum erlendu útgáfanna.10  

 Árið 1930 var merkilegt þar sem Ríkistúvarpið hóf starfsemi og svo komu enskir 

tæknimenn á vegum Fálkans frá Columbia Records til þess að taka upp lög/söngva og gefa út. 

Það var endurtekið þremur árum síðar en var salan ekki jafn góð og á fyrri upptökunum 

vegna kreppunnar sem hafði skollið á. Á þessum árum upphófst lægð í íslenskri 

tónlistarútgáfu sem varði til loka 5. áratugarins.11 

 Tage Ammendrup (1927–95) var brautryðjandi íslenskrar tónlistarútgáfu á áratugunum á 

eftir. Hann hóf feril sinn sem kaupmaður í versluninni Drangey og gaf út undir nafni 

Drangeyjar nótur, kennslubækur, lagatexta, tímaritin Jazz 1947 og Musica 1948–50. 

Plötuútgáfa hans Íslenzkir tónar bar slagorðið „hin íslenska hljómplata“ og gaf út rúmlega 

tvöhundruð plötur 1948–65.12 (Mynd 5) Helmingur þeirra var 78 snúninga og seldust í brúnum 

pappírs umslögum. Fyrstu íslensku 45 snúninga plöturnar komu út á vegum Íslenzkra tóna  

 
7 Arnar Eggert Thoroddsen og Jónatan Garðarsson, 100 bestu plötur Íslandssögunnar. bls. 10. 
8 Dr. Gunni, Stuð vors lands. bls. 39. 
9 „Íslenzkar Grammóphón-plötur“. 
10 Arnar Eggert Thoroddsen og Jónatan Garðarsson, 100 bestu plötur Íslandssögunnar. bls. 10. 
11 Dr. Gunni, Stuð vors lands. bls. 41. 
12 Valgerður Þ. Jónsdóttir, „Hin íslenzka hljómplata“. 



Mynd 9���7DÀD�VHP�YDU�SUHQWXè�EODè�ëMyèYLOMDQV������VHP�VêQLU�PLNOD�V|OXDXNQLQJX�i�tVOHQVNXP�EUHLèVNtIXP�
�VWyUXP�SO|WXP�����������Ë�I\UVWD�GiONL�HU�IMyOGL�WLWOD��|èUXP�KHLOGDUVDOD�RJ�ìULèMD�PHèDOVDOD�SODWQD��

Mynd 10���7DÀD�VHP�YDU�SUHQWXè�EODè�ëMyèYLOMDQV������VHP�VêQLU�V|OX�tVOHQVNUD�SODWQD�KDID�DXNLVW�PXQ�PHLUD�
HQ�V|OX�HUOHQGUD����������Ë�I\UVWD�GiONL�HU�IMyOGL�WLWOD��|èUXP�KHLOGDUVDOD�RJ�ìULèMD�PHèDOVDOD�SODWQD��
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1954 og þótti mikil framför því þær voru ekki eins brothættar og seldust í sérhönnuðum 

umslögum. Sama má segja um umslög hæggengari 33⅓ snúninga platna sem voru kynntar af 

Fálkanum 1952.13 Fyrstu tólf tommu 33⅓ snúninga plöturnar (breiðskífur) voru þó gefnar út 

af Íslenzkum tónum og voru plötukápurnar hannaðar af Þorleifi Þorleifssyni. Hann var 

listrænn stjórnandi Íslenzkra tóna ásamt bróður hans Oddi Þorleifssyni.14 (Mynd 6–8) 

  

2.2    Umbrotaárin 1975–1980 
Afgerandi kynslóðaskipti urðu þegar vinsældir Bítlanna (e. The Beatles) jukust erlendis sem 

hafði einnig áhrif á plötumarkaðinn á Íslandi. Svokallaðar bítlasveitir urðu til og dægurtónlist 

og unglingamenning þróaðist á ógnarhraða allan sjöunda áratuginn.15 Þangað til höfðu 

aðalega verið gefnar út íslenskar breiðskífur með upplestri skálda, kóratónlist og sígildri 

tónlist. Hljómar voru fyrsta bítlasveitin sem gaf út breiðskífu 1967. Hún var tekin upp í 

Lundúnum sem var ekki á færi allra hljómsveita sökum mikils kostnaðar. Platan seldist í 

2.500 eintökum sem taldist gott.16  

Plötusala og útgáfa jókst hægt og bítandi frá byrjun áttunda áratugarins og tók svo 

stórt stökk 1975. Tölur og greinaskrif birt í Þjóðviljanum í september 1977 staðfesta þetta.17 

(Mynd 9 og 10) Greinin hefst á eftirfarandi hátt: 
 
Upp úr 1970 hófst allsherjar hljómtækjavæðing sem má likja við sjónvarpsvæðingu 
áratugarins á undan. Fylgifiskur þessarar hljómtækjavæðingar er svo auðvitað stóraukinn 
markaður fyrir hljómplötur. Og þegar fullkomið stúdió rís upp hér innanlands sem lækkar 
upptökukostnað verulega er ekki að sökum að spyrja að hér hefst til vegs á skömmum tima 
allblómlegur hljómplötuiðnaður.18 
 

Tölurnar sem voru teknar saman í greininni sýna að fjöldi útgefinna titla árið  1976 voru 55 

sem var nær tvöfalt fleiri en þremur árum fyrr og að sala Íslenskra platna hafi aukist mun 

hraðar en innflutningur erlendra platna alls og muni þar mest um árið 1975. Greinahöfundur 

Þjóðviljans sá fyrir sér nokkrar ástæður fyrir þessu. Hann taldi innlenda plötumarkaðinn nógu 

stóran og að brostnir heimsfrægðardraumar íslenskra tónlistarmanna hafi neytt þá til að láta 

sér heimamiðin duga. Enn fremur telur hann tilkomu hins „fullkomna stúdíós“ eina af 

aðalástæðunum.  

  

 
13 Arnar Eggert Thoroddsen og Jónatan Garðarsson, 100 bestu plötur Íslandssögunnar. bls. 11-12. 
14 Dr. Gunni, Stuð vors lands. bls. 41, 82. 
15 Dr. Gunni. bls. 89. 
16 Arnar Eggert Thoroddsen og Jónatan Garðarsson, 100 bestu plötur Íslandssögunnar. bls. 12. 
17 Þröstur Haraldsson og Freyr Þórarinsson, „Bransinn kortlagður“. 
18 Þröstur Haraldsson og Freyr Þórarinsson. 



Mynd 11���-yQDV��5��-yQVVRQ��HLQQ�DI�HLJHQGXP�+OMyèULWD��YLè�VWMyUQERUèLè������

Mynd 12���3O|WXSUHVVD��HLQQLJ�N|OOXè�ÄVDPORNDQ³�
sem var notuð í plötupressunni Alfa.
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 Hljóðriti hóf fyrst starfsemi sína sem 8-rása hljóðver 1975 en varð 24-rása ári síðar og 

fyrst sinnar stærðargráðu á landinu. Einn af stofnendunum, Jónas R. Jónsson, sagði í viðtali 

við Dagblaðið það árið að þörfin hafi augljóslega verið fyrir hendi og að starfsemin geti 

sparað þjóðfélaginu mikla peninga.19 (Mynd 11) Seinna sagði hann að áður en Hljóðriti kom til 

sögunnar hafi upptökuaðstaða af einhverjum metnaði ekki verið nein á landinu og því hafi 

Hljóðriti verið örlagavaldur í tónlistarlífi Íslendinga.20 Þetta staðfestir útvarpsmaðurinn og 

tónlistarfræðingurinn Jónatan Garðarsson í viðtali við höfund á eftirfarandi máta: 
 
Með tilkomu hljóðveranna Hljóðrita 1975 og Tóntækni um líkt leyti [...] jókst fjöldi þeirra titla 
sem gefnir voru út á hverju ári margfalt. Fram að því þótti gott ef það komu út 10-20 plötur á ári 
en þær fóru vel yfir 100 og tónlistin var af allskonar gerð. [...] Mjög margar íslenskar popp- og 
rokksveitir höfðu fram að þessu lagt megin áherslu á að flytja erlend lög, stundum með íslenskum 
textum en líka með enskum textum. [...] Skortur á gæða hljóðverum kom í rauninni í veg fyrir að 
allskonar tónlist væri gefin út og það var ekki nein hvatning fyrir tónlistarfólk í poppinu að semja 
sína eigin tónlist. Útgefendur voru ekki margir og höfðu ekki mikið fjármagn til að spila úr þannig 
að þeir tóku eiginlega ekki áhættuna á að senda hljómsveitir til útlanda [í upptökur.]21 

 
Fleiri höfðu nú tækifæri til þess að gefa út plötur. Því má segja að tónlistarútgáfa hafi aukist 

til muna með tilkomu hljóðversins. Fyrrnefnd aukning í sölu hélt áfram 1977 þegar fimm 

plötur seldust í rúmlega 10.000 eintökum og var metsöluár. Árin á eftir varð samdráttur 

meðal annars vegna hækkandi vörugjalds og tolls sem lagður var á plötur. Brugðist var við 

því með stofnun hljómplötupressunnar Alfa.22 Þangað til höfðu allar íslenskar plötur verið 

pressaðar erlendis. Jónatan sagði í viðtalinu að:  
 
Það var ekki slæmt að láta fagmannleg pressufyrirtæki sjá um þetta. Plöturnar voru fyrst pressaðar 
í Noregi, síðan í New York, í Hollandi og Bretlandi og jafnvel á fleiri stöðum. Alþingi setti sífellt 
hærri innflutningstolla á plötur, sama hvort þær voru íslenskar eða erlendar og þegar tollarnir voru 
komnir í 75% innflutningstolla og við bættust síðan vörugjöld ofan á allt saman sem hækkuð á 
hverju ári var ráðist í að kaupa gamlar plötupressur og Alfa tók til starfa. Þetta varð til þess að farið 
var að pressa langflestar íslenskar plötur á Íslandi og [seinna] fóru menn að afla leyfa til að pressa 
plötur vinsælustu erlendu hljómsveitanna og listamannanna hér heima.23 
 

Plötupressan Alfa var því mjög mikilvæg fyrir íslenskt tónlistarlíf sem úrræði til að bjarga 

plötusölu í landinu. Tónlistarmaðurinn Björgvin Halldórsson var einn af stofnendum Alfa og 

sagði í viðtali við Dagblaðið í desember 1980 að til að byrja með hafi verið unnið á vöktum 

allan sólarhringinn sökum mikils áhuga. Einnig var hann sannfærður um að Alfa létti líf 

hljómplötuútgefenda.24 (Mynd 12) 

 

 
19 Ómar Valdimarsson, „Hljóðriti fullbúið 24-rása stúdíó í byrjun júnímánaðar“. 
20 Atli Þór Ægisson, „Örlagavaldur í tónlistarlífi Íslendinga“. 
21 Jónatan Garðarsson, Viðtal tekið af Alexander Jean Edvard Le Sage de Fontenay. 
22 Arnar Eggert Thoroddsen og Jónatan Garðarsson, 100 bestu plötur Íslandssögunnar. bls. 13. 
23 Jónatan Garðarsson, Viðtal tekið af Alexander Jean Edvard Le Sage de Fontenay. 
24 Atli Rúnar Halldórsson, „Þeir ‘baka’ hljómplötur allan sólarhringinn“. 



Mynd 13   Framhlið plötukápu  
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Mynd 14   Bakhlið plötukápu  
Áfram Stelpur – Áfram Stelpur  
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3.    Plötukápur 

3.1    Sigrún Eldjárn: Áfram Stelpur – Áfram stelpur (1975) 

3.1.1    Grunnmerking 
Patan Áfram stelpur kom út árið 1975 og er kápan hönnuð af Sigrúnu Eldjárn.25 Nöfn 

lagahöfundar (Gunnar Edander), textahöfundar (Kristján Jóhann Jónsson) og flytjenda 

(Sigrún Björnsdóttir, Bríet Héðinsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Steinunn Jóhannesdóttir, Guðrún 

Alfreðsdóttir, Anna Kristín Arngrímsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttir og Dagný 

Kristjánsdóttir) er getið á textablaði sem fylgir plötunni. 

  Framhlið kápunnar (Mynd 13) er rauð, hvít og svört. Í forgrunni er hópur manneskja 

sem eru handteiknaðar með svörtum pennastrokum. Þær eru í stílfærðum teiknimyndastíl og 

hefur hver sín aðgreinandi einkenni. Ein brosir, er valhoppandi og klæðist vinnuslopp 

hjúkrunarfræðings. Önnur er í teinóttum kjól og virðist hella einhverju ofan í sig. Þriðja (sú 

sem er í miðju myndbyggingarinnar) virðist hugsandi á svipinn, er í útvíðum buxum og 

stígvélum og heldur á bunka af þykkum bókum og kjötlæri. Fjórða glottir hjákátlega, er í kjól 

og svuntu, heldur á ungabarni í einni hendi og dönsku Andrésar-Andar-blaði í hinni. Fimmta 

virðist fálát og klæðist íslenskum upphlut og er með staf. Fyrir utan fyrrnefnt ungabarn eru 

fjögur börn til viðbótar við fætur kvennanna. Eitt brosir, eitt virðist áhyggjurfullt, eitt er 

niðurlútt og eitt er með snuð og er á fjórum fótum. Konurnar virðast vera á ólíkum aldri (til 

dæmis er fáláta konan teiknuð með hrukkur en sú í hjúkrunarfræðinga-sloppnum með 

fegurðarblett og varalit). Þær eiga það sameiginlegt að vera konur, sem er í takt við titil 

plötunnar. Erfitt er þó að segja til um kyn barnanna.  

Í bakgrunni er rautt undirlendi sem hverfur bakvið manneskjurnar við miðju 

myndbyggingarinnar og bakvið við þær rísa þrír rauðir, uppreistir, krepptir hnefar sem eru án 

útlínu. Efst í myndbyggingunni er svart, þykkt fótaletur (líklega Times) með þéttu stafabili 

(‚Áfram stelpur‘). 

Ljósmynd prýðir bakhlið plötukápunnar (Mynd 14) og virðist vera tekin af þaki húss 

Héraðsdóms Reykjavíkur af fólksfjölda miklum sem safnast hefur fyrir á Lækjartorgi. 

Nokkrir í fjöldanum halda á heimagerðum skiltum sem bera skilaboð eins og 

„Stelpur→Dúkka, Strákar→bíll“, „Launajafnrétti í raun“, „Fleiri dagheimili“, „Jafnrétti í 

stöðuveitingum“, „Konur, skríðið uppúr pottunum“, „Hátíð eða barátta“, „Frjálsar 

fóstureyðingar“ og „Fóst-aur.“ Á bakhlið eru einnig lagalisti, upplýsingar um útgáfu og 

eftirfarandi skilaboð við miðju: 

 
25 Sigrún Eldjárn o.fl., Áfram stelpur. 



Mynd 15   Plötumiði 1 
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Mynd 16   Plötumiði 2 
Áfram Stelpur – Áfram Stelpur  
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„Á þessari plötu kynnistu nokkrum stelpum og kannski þekkirðu sumar þeirra 
nú þegar. Þekkirðu til dæmis einhverja Þyrnirósu sem bíður eftir prinsinum 
sínum og étur valíum á meðan? Þekkirðu stelpu sem dreymir um að verða hjúkka 
eða einstæða mömmu sem les Andrésblöð mædd í dagsins önn? Kannski 
þekkirðu Gunnu, Signýju eða sögur einhverra hinna stelpnanna á þessari plötu. 
Platan er ekki gefin út í tilefni kvennaárs. Hún er gefin út í tilefni allra þeirra 
kvennaára sem koma skulu því baráttunni er ekki aldeilis lokið. Við höfum sýnt 
hvað við getum ef við stöndum saman og það viljum við, þorum og getum. 
Áfram Stelpur!“ 
 

Á plötumiða (Mynd 15 og 16) er er einnig að finna lagalista og nafn útgáfunnar sem áður kom 

fram en við miðju er að finna merki samsett úr hring og krossi. 
 
3.1.2    Aukamerking 
Rauði liturinn, uppreistu hnefarnir og merkið á plötimiðunum tengjast öll málefni útgáfunnar 

sjálfrar. Það er önnur bylgja femínisma sem hófst á fyrri hluta sjöunda áratugarins og varði fram 

eftir níunda áratugnum. Á Íslandi var Rauðsokkahreyfingin, sem hóf starf sitt 1970, áberandi í 

málefnum þessarar bylgju sem gagnrýndi harðlega ríkjandi viðhorf karlaveldisins.26 Í málgagni 

sínu Forvitin rauð sem kom út 1972 er að finna sömu tákn og eru nýtt á plötukápu Áfram 

stelpur.27 Í fyrsta lagi er það tákn Venusar (hringur með krossi sem gengur niður úr honum) sem 

er þekkt sem tákn fyrir spegil gyðjunnar og er einnig notað sem tákn fyrir kvenkyn í líffræði.28 Í 

öðru lagi er táknmynd róttæks femínisma þekkt sem samblanda uppreists hnefa, sem er einnig 

algent tákn fyrir byltingu, í bland við tákn Venusar.29  

 Eins og skilaboðin sem prentuð eru á bakhliðina eru konurnar á framhlið plötukápunnar 

táknmyndir kvenna í íslensku samfélagi 1975. Þarna er ung kona sem er kominn á atvinnu-

markaðinn en gæti mögulega átt að tákna konu sem er í aukahlutverki – hún er í vinnuslopp 

hjúkrunarfræðings en ekki læknis. Svo heimavinnandi húsmóðirin sem hefur fullt í fangi að sjá 

um börnin og að huga að heimilisstörfunum. Þessi í röndótta kjólnum virðist þreytt og virðist 

auðfúslega innbyrða pillur úr glasi – pillurnar gætu verið ‚pillan‘ sem barst til Íslands 1966.30 Sú 

upphlutsklædda gæti táknað ömmuna sem er hald og traust fjölskyldunnar. Hún virðir hefðir og 

stendur upprétt með reynslu að baki. Svo er þessi í miðri myndbyggingunni sem er eins konar 

aðalpersóna í myndinni ef svo mætti kalla. Hún er unglingurinn/stelpan sem leggur stund á nám, 

hugar að fortíðinni því kjötlærið gæti táknað gamla góða sunnudags lambalærið og þarf að 

ákveða hvort hún vilji halda í hefðirnar. Í ofanálag þarf hún að búa í samfélagi sem býr við 

kynjamisrétti 

 
26 Kvennasögusafn Íslands, „‘Hvað var Rauðsokkuhreyfingin?’“ 
27 Forvitin rauð, bls. 1. 
28 „Venus.“ 
29 Nanna Hlín Halldórsdóttir, „‘Hver er munurinn á kommúnista og femínista?’“ 
30 Reynir Tómas Geirsson, „Pillan fertug.“ 



Mynd 17   Framhlið plötukápu 
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Vilhjálmur Vilhjálmsson – 0Hè�6tQX�1H¿  
HIWLU�$QQD�&RQFHWWH�)XJDUR�������

Mynd 18   Bakhlið plötukápu  
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3.2    Anna Concette Fugaro: Vilhjálmur Vilhjálmsson – Með sínu nefi (1976) 

3.2.1    Grunnmerking 
Platan Með sínu nefi með Vilhjálmi Vilhjálmssyni kom út árið 1976 og er kápan hönnuð af 

Önnu Concette Fugaro.31 Framhliðin (Mynd 17) er eftirprentun af olíumálverki og er í öllum 

regnbogans litum. Gulur, rauður, grænn og blár, svartur og hvítur. Litbrigði eru að finna, þá 

sérstaklega af ljósgrænum í dökk grænan og gulum yfir í rauðann. Framhlið kápunnar er að 

mestu ljósblá og appelsínugul. Um er að ræða sólsetur eða sólarupprás við sjóndeildarhring á 

hafi. Skýbólstrar eru á víð og dreif um efri helming myndbygginarinnar. Í fjarska sést glytta í 

fjallstinda. Auk þess sést í landslag í vinstri kanti og neðri hluta myndbyggingarinnar. Í 

forgrunni sést efri hluti rauðs og græns dreka sem vísar til vinstri. Hann er með hvassar klær, 

opinn munn og langa rauða tungu. Í miðri myndbyggingunni til hægri sést í svarta, 

skrautklædda, berfætta, fjórhenta, svífandi manneskju sem vísar til hægri, situr með 

krosslagða fætur og heldur á bjöllu og öðrum hvítum hlut. 

 Baklið kápunnar (Mynd 18) er eftirprentun af vatnslitamálverki með blek eða túss 

pennstrikum. Bakhlið kápunnar er aðalega í brúnum tónum. Um er að ræða vangasvip af 

tónlistarmanninum að reykja sígarettu. Mest er af ljósgulbrúnum yfir í dökkljósbrúnan, örlítið 

er af rauðbrúnum og svartur er nýttur til skyggingar. Á bakhliðinni eru líka handteiknuð 

stafaform sem stafa nafn plötunnar, flytjanda og ljóðahöfundar. Um er að ræða rauða og 

svarta hástafi í stílfærðu steinskriftar letri með svartri, rauðri og/eða gulri útlínu. Lagatitlar 

eru teiknaðir í mun þynnra hástafa letri sem deilir þó einkennum með hinu letrinu. Allt letrið 

er stílfært á þann hátt að það virðist vera reynt að komast hjá því að hafa það rúnað og 

áherslur á stafaformunum eru broddar á stafaleggjum og -fótum.  

Þess má geta að framhlið og bakhlið eru í ákveðinni mótsetningu við hvora aðra. 

Framhlið er litríkt olíumálverk og er nokkuð óraunsætt og ævintýralegt. Bakhlið er nokkuð 

lágstemmt vatnslitamálverk en raunsærra en framhliðin að því leyti að vangasvipurinn sýnir 

smáatriði og virðist dýptin þar meiri. Hefðbundin, handsett leturgerð er ekki að finna á 

plötukápunni. Handgert letrið er í takt við málverkin á fram- og bakhlið. Plötumiðar eru 

svart-silfraðir með hefðbundnu steinskriftarletri og merki Parlophone hljómplötútgáfunnar. 
(Mynd 19 og 20) 
 

 

 
31 Fugaro og Vilhjálmur Vilhjálmsson, Með sínu nefi. 



 

Hindúatrú 
Trúarbragðavefurinn  Vishnu 

 

 Námsgagnastofnun 2012 bls. 1/3 Guðný Þorsteinsdóttir 
 

Vishnu 
Vishnu er sá guð hinnar hindúísku þrenningar sem hefur það 

hlutverk að vernda og viðhalda heiminum. Það gerir hann m.a. með 

því að koma til jarðarinnar á erfiðum tímum og hjálpa til við að 

koma aftur á jafnvægi. Hann birtist í mismunandi líkömum bæði 

manna og dýra. Vaishnava er stór söfnuður innan hindúatrúar þar 

sem Vishnú ert talinn æðstur guðanna og meðlimir safnaðarins 

dýrka aðeins hann.  

Vishnu er sagður vera með bláan húðlit og fjóra handleggi. Á 

myndum er hann yfirleitt sýndur með srivatsa á brjóstinu en það er 

hindúískt tákn sem táknar Lakshmi, eiginkonu hans. Um hálsinn hefur hann gjarnan hálsmen úr 

blómum og gimsteini sem Lakshmi býr í. Hann er einnig með kórónu á höfðinu og með tvo eyrnalokka 

sem tákna andstæðurnar í heiminum, þekkingu og fáfræði, hamingju og óhamingju, sælu og 

sársauka. Á sumum myndum er hann sýndur hvíla sig á Ananata sem er ódauðlegur og óendanlega 

stór snákur.  

Í hverri hönd heldur Vishnu á einum af eftirfarandi hlutum: 

x ŬƵĝƵŶŐ͕�ƐĞŵ�ĨƌĂŵůĞŝĝŝƌ�Śůũſĝŝĝ�ͣĂƷŵ͕͞�ƚĄŬŶ�ƐŬƂƉƵŶĂƌŝŶŶĂƌ 

x kringlu (chakra), sem táknar hugann 

x lótus, táknar tilveruna og frelsun 

x veldissprota, sem táknar andlegan og líkamlegan styrk 

Hindúar trúa því að Vishnu hafi birst níu sinnum á jörðinni í níu 

mismunandi myndum og að hann eigi eftir að birtast einu sinni enn 

áður en heimurinn muni eyðast. Birtingarmyndir Vishnu eru 

kallaðar avatar ƐĞŵ�Ğƌ�ƐĂŶƐŬƌşƚ�ŽŐ�ŵĞƌŬŝƌ�ͣƐĄ�ƐĞŵ�ƐƚşŐƵƌ ŶŝĝƵƌ͞�;ĨƌĄ�

himni til jarðar). Tíu birtingarmyndir Vishnu eru: 

 Matsya (fiskur) 

Eitt sinn holdgaðist Vishnu sem fiskurinn Matsya til að bjarga 

mannkyninu frá alheimsflóði. Þú getur lesið söguna um flóðið í 

kaflanum Alheimsflóðið. 

Hin hindúíska þrenning 
samanstendur af þremur 
guðum sem eru ábyrgir 
fyrir sköpun, viðhaldi og 
eyðingu heimsins. Þeir 
eru Brahma, Vishnu og 
Shiva.  

Birtingarmynd er ein 
ákveðin mynd einhvers 
sem getur haft 
mismunandi hliðar eða 
útlit. 

Mynd 22���0\QG�DI�9LVKQX�DI�7U~DUEUDJèDYHI�
Námgsgagnastofnunnar (2012)

Mynd 21   Skjaldarmerki Íslands  
HIWLU�7U\JJYD�0DJQ~VVRQDU�������
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3.2.2    Aukamerking  

Andstæður framhliðar og bakhliðar gæti táknað draumaveröld tónlistarmannsins (framhlið) 

og raunsætt tilfinninganæmi hans (bakhlið). Þess má geta að broddóttir stafirnir á bakhlið 

kápunnar vísa í form tungu og skott drekans á framhlið kápunnar. Reykskýið sem kemur frá  

sígaretturinni sem tónlistarmaðurinn er að reykja á bakhlið minna einnig á skýjabólstrana á 

framhlið. 

Drekinn er sérstakur að því leyti að hann er tvívíður á meðan manneskjan virðist þrívíð. 

Þess vegna minnir hann á drekann í skjaldarmerki Íslands; bæði útgáfuna sem Ríkarður 

Jónsson teiknaði 1919 og var í notkun til 1944 og útgáfu Tryggva Magnússonar (Mynd 21) sem 

tók við. Lögun drekans, líkaminn, höfuðið og tungan sérstaklega minnir á þann dreka sem 

sést í útgáfu Tryggva.32 Uppruna landvættanna er lýst á svohljóðandi hátt í Heimskringlu 

Snorra Sturlusonar: 

„Þar segir frá Haraldi konungi sem sendi mann til Íslands til að kanna aðstæður. 
Hann fór til Íslands í hvalslíki, synti í kringum landið og rakst á leið sinni á 
margar furðuverur. Við Vopnajörð blasti við honum dreki mikill, með orma, 
pöddur og eðlur í kringum sig, við Eyjafjörð tók á móti honum fugl svo stór og 
mikill að vængirnir náðu á milli tveggja fjalla. Á Breiðafirði rakst hann á 
griðung mikinn sem fór að gella ógurlega að honum en er hann kom suður fyrir 
Reykjanes tók á móti honum bergrisi sem bar höfuðið hærra en fjöllin öll. 
Sendimaðurinn komst því hvergi að landi og fór til baka og sagði konungi 
fréttirnar.“33 

 

Þó má segja að hér renni saman tveir dularfullir heimar saman; hinn Íslenski með vísunum í 

uppruna íslensku landvættanna og heim trúarbragðanna hindúisma og búddisma.  

Af útlitinu að dæma á manneskjan á framhlið kápunnar að vera Vishnu (Mynd 22), einn 

af aðalguðum í Hindúatrú. Hans hlutverk er að vernda og viðhalda heiminum. Hann er sagður 

hafa bláan húðlit, fjóra handleggi og að hann haldi m.a. á kuðung, sem framleiðir hljóðið 

„aúm“ sem er tákn sköpunarinnar.34 Þetta stemmir við lýsinguna á manneskjunni á 

plötukápunni fyrir utan það að hún er svört og heldur einnig á bjöllu. Það getur verið að 

listamaður hafi einnig viljað vísa í helgitákn sem fyrrifinnst innan Vajrajana (Sanskrít: 

vajrayāna) sem er grein innan búddisma. Það er að segja bjöllu sem á Sanskrít kallast ghaṇṭā 

og táknar samspil visku og tómleika.35 

  

 
32 Gísli Baldvin Björnsson, Merki og form, bls. 37. 
33 Steinunn Jakobsdóttir, „‘Hvaða tilgangi þjónar skjaldarmerkið og fyrir hvað stendur hvert fyrirbæri á því?’“ 
34 Guðný Þorsteinsdóttir, „Vishnu.“ 
35 Linrothe, „Mirror Image: Deity and Donor as Vajrasattva,“ bls. 10. 
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Mynd 25   Innra umslag plötukápu 1 
6SLOYHUN�ëMyèDQQD�±�&'�1 UOt¿� 
HIWLU�*XèU~QX�*tVODGyWWXU�������

Mynd 27   Plötumiði C 
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Mynd 26   Innra umslag plötukápu 2 
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3.3    Guðrún Gísladóttir: Spilverk Þjóðanna – CD nærlífi (1976) 

3.3.1    Grunnmerking 
Kápan er hönnuð af Guðrúnu Gísladóttur.36 Á fram- (Mynd 23) og bakhlið (Mynd 24) kápunnar 

er að finna litina dökkbláan, rauðan, svartan og hvítan. Á innra umslagi (Mynd 25 og 26) er að 

finna svarta tóna og línur (eftirprentun ljósmynda og handskrifaðs texta). Það sama gildir um 

plötumiðann (Mynd 27 og 28) en þar er liturinn hinsvegar dökkblár.  

 Á fram- og bakhlið er mest af dökkbláum lit sem er bakgrunnur myndarinnar. Á 

framhlið er einnig að sjá tvo klasa hvítra flata sem mynda þeir sterka mótsetningu við 

bakgrunninn. Svartur og rauður eru áherslulitir á báðum hliðum kápunnar í mismiklu magni 

þó. Svartan er að finna í útlínum hvítu flatanna sem ýtir undir mótsetningu lita á 

plötukápunni. Á fram- og bakhlið er að finna keimlíka fleti; í fyrsta lagi svarta og öðru lagi 

rauða. Sá rauði á bakhlið er stærri og á framhlið eru einnig að finna fimm, smærri rauða 

litafleti sem eru í samspili við stærri klasa hvítu flatanna. Svarti litaflöturinn er í samspili með 

þeim rauða á framhlið en ekki má segja það sama um bakhliðina. Þar eru svartir fletir sem 

sem vísa í þá á framhlið, ásamt svörtum hástöfum. 

Hér er um að ræða eftirprentun af handmálaðri og teiknaðri mynd og er allt letur 

handskrifað með penna fyrir utan steinskriftarletur á plötumiða og einnig bakhlið kápunnar 

sem segir til um stað prentunar. Svörtu útlínurnar virðast gerðar með túss eða málaðar með 

bleki. Það sama á við hástafina á baklið sem eru þó mun þykkari. Svörtu, hvítu og rauðu 

litafletirnir hafa sterka útlínu og gætu jafnvel verið útklipptir.  

 Myndfllötur innra umslags og plötumiða búa yfir sterkri tengingu. Um er að 

ræða svarthvíta (innra umslag) og einlita (plötumiði) klippimynd sem sameinar útklippta 

pappírs- og efnisbúta í mismunandi blæbrigðum undir dökkum pennastrokum (sem mynda 

stafi) og nítján ljósmyndum (á innra umslagi) af ýmsum stærðum. Sumar ljósmyndirnar eru 

portrett myndir en aðrar hópmyndir. Fólkið á þeim virðist annaðhvort uppstillt eða ekki. 

Sumar eru teknar inni en aðrar úti. Flestar þeirra hafa sterkt mótvægi ljóss og skugga. 

Á plötumiða er fjöldi upplýsinga sem virðist renna saman í eitt. Þar eru pennastrokur 

sem mynda setningar, einföld tákn sem virðast vísa í landslag ( sólarupprás, fjall og kofi) og 

upplýsingar um innihald plötunnar. Einnig finnast innan um pennastrokurnar orðin 

„AIRSICKNESS BAG“ í þykku, hástafa, fyrirsagna- og fótaletri og „Gerið svo vel að láta 

pokann á gólfið eftir notkun“ í grennra fótaletri. Þessi setning og fyrrnefndur texti sem fyrr  

  

 
36 Guðrún Gísladóttir og Spilverk Þjóðanna, CD nærlífi. 
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var nefndur og segir til um stað prentunar er það eina sem finna má á plötukápunni sem er á 

ensku og í hefbundinni leturgerð. 

Það stendur út úr að allmest af letrinu sem fylgir þessari útgáfu er handteiknað. Það er 

í stíl við teiknistílinn á kápunni. Þess má geta að eini textinn á kápunni er á bakhlið og kemur 

þar fram nafn plötunnar (Nærlífi CD) og hljómsveitar (Spilverk Þjóðanna) í styttri mynd: 

„SPILVERKIÐ CD.“ Fullt nafn plötu og hljómsveitar kemur þó fram á plötumiða og innra 

umslagi.  

Myndbyggingin á kápunni einkennist af ákveðinni spennu. Í forgrunni yfir um það bil 

fjórðung myndbyggingar er mannvera sem er kynlaus, stórhent og hárlaus fyrir utan þykkar 

augnabrúnir. Hún grætur rauðum tárum í vinstri lófa sinn sem hylur nef og munn hennar. Í 

hinni hendinni heldur mannveran á grímu sem líkist andliti hennar en hefur munn sem úr 

stendur tunga. Í bakgrunni er þéttur hópur fimm kyn-, andlits- og hárlausra mannvera. Þær 

eru í kös, á hreyfingu og virðast á leið úr myndbygginginunni vinstra megin. Líkami einnar 

virðist svífa þar sem fætur hennar eru óvenjulega hátt uppi. Fyrir ofan mannverurnar í 

myndbyggingunni í vinstra horni er nokkuð stórt hringlaga form sem minnir á sól og er 

hálfpartinn falið bak við kolsvört form sem minna á ský. Enn þá stærri sól er að finna á 

bakhlið og svört ský á sama bláa bakgrunni. Bakhlið er ekki í beinu framhaldi af framhlið; 

þar koma mannverurnar á framhlið ekki við sögu. 

Innra umslag minnir á síður úr úrklippubók. Myndir eru á víð og dreif, misstórar og 

ójafnar. Texti er í belg og biðu. Lagalista, upplýsingum um tónlistarmenn, þakkar lista og 

texta sem fylgir myndunum er raðað nokkuð handahófskennt. Suman textan er ekki hægt að 

lesa því hann fellur ofan á dökka útklippta litafleti sem gætu hafa verið pappír eða límband.  

 

3.3.2 Aukamerking 

Samhengi og meining myndbyggingar plötukápu, innra umslags og plötumiða er illlæsilegt. 

En allir myndfletirnir vísa til ákveðins tilfinningalegs óróleika. Grátur mannverunnar í 

forgrunni, fjarlægð hennar frá hinum mannverunum, svörtu skýin og rauða sólin gefa til 

kynna einmanaleika, geðshræringu og sorg. 

             Sterkir litir, þykkar línur og einföld en óvenjuleg viðfangsefni sem sjá má á fram- og 

bakhlið kápunnar eru að vissu leyti í takt við óregluleika innra umslagsins og plötumiðanna. 

Stíllinn á plötukápuni minnir á natni og einfaldleika listar alþýðulistamanna eins og Ásgeirs 

Jóns Emilssonar – einnig þekktur sem Geiri (Mynd 29). Listaverk hans bera merki um 

óvenjulegt sjónarhorn listamanns og endurspegla sterkar tilfinningar.  
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Í tilviki Geira voru það ást og væntumþykja.37  

Ólíkt verkum Geira setur plötukápa CD nærlífi fram myndbyggingu sem er hálf-

súrrealísk þegar litið er á rauðu tárin og sólina, svörtu skýin og órökréttar og andlitslausar 

mannverunnar. Myndbyggingin er jafnvel í ætt við málverk eftir hinn þekkta súrrealíska 

málara Salvador Dalí. Til dæmis verk hans frá 1969 The Pool of Tears (Mynd 30) sem var hluti 

af útgáfu með útfærslum listamannsins á sögu Lewis Carroll um Lísu í undralandi.38 Þar eru 

þykkir pensildrættir sem mynda dropa sem sem svífa eins og í lausu lofti og minna á tár og 

augnasteina. Í horni þessa málverks er andlitslaus mannvera og skuggamynd hennar í 

einhverju óræðu ástandi.  

Svipbrigði hljómsveitarmeðlima á plötuumslagi á innra umslagi eru fjölbreytt og 

mislynd. Ærslafengnar athafnir í bland við róleg augnablik. Þess má geta að ein myndin 

inniheldur mannesku með greiptar hendur og lokuð augu. Þetta gefur til kynna vísun í 

trúariðkun. Ennfremur styður útklipptur kross, sem nær yfir um það bil hálfan myndflötinn og 

er staðsettur beint fyrir aftan þessa mynd, við þetta. Krossinn sem hér er vísað til er í 

hlutföllum við manneskju sem gerir hann að trúartákn.39  

 
37 Árný Bergþórsdóttir o.fl., Geiri: Líf og list Ásgeirs Emilssonar, bls. 3.  
38 Carroll og Dalí, Alice’s Adventures in Wonderland, bls. 18. 
39 Frutiger, Signs And Symbols, bls. 50. 
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3.4    Messíana Tómasdóttir: Ýmsir – Öskubuska (1978) 

3.4.1    Grunnmerking 
Plötukápan er hönnuð af Messíönu Tómasdóttur og virðist vera eftirprentun af málverki eða 

klippimynd.40 Á framhlið hennar (Mynd 31) eru skærir litir (gulur, ljósblár, ljósfjólublár og 

ljósgrænn) í sterkri mótstöðu við dimma (dökkgrænn, dökkfjólublár og svartur). Litir virðast 

skarast á en búa ekki til blandaða liti. Mest er af bláum og gulum sem eru andstæðir litir. 

Lítið er af svörtum og minnst af ljósgrænum. 

 Framhlið kápunnar einkennist af misstórum, mjúkum og hvössum litaflötum og 

virðast tveir álíka klasar staðsettir í forgrunni. Bakgrunnurinn er um það bil að helmingi til 

ljósblár og svo eru gulir og dökkgrænir, bylgjulaga litafletir á leið inn í myndbygginguna frá 

hliðunum og í átt að vinstri klasanum sem veitir honum ákveðna athygli. Þetta er þungamiðja 

myndflatarins. Leturgerðin sem er nýtt hér er nokkuð breið steinskrift. Á framhlið stendur 

dökkfjólubláum hástöfum ‚ÖSKUBUSKA‘ í þungri vigt og mjög breitt stafabil. Litafletirnir í 

myndbyggingunni eru þó svo áberandi að leturgerðin virðist við fyrstu sýn nokkuð fíngerð í 

samanburði.  

 Á bakhlið kápunnar (Mynd 32) er að finna átta svart-hvítar ljósmyndir og texta sem eru 

á hvítum bakgrunni. Myndirnar eru allar af búningaklæddu fólki sem er annaðhvort í miðjum 

söng, tali eða hálf-uppstillt. Tvær myndanna eru af einstaklingum en hinar eru hópmyndir. 

Myndbyggingin á bakhlið er í raun spegilmynd þar sem dreifing upplýsinga er nokkuð jöfn 

báðum megin á fletinum. Á bakhlið er að finna texta í fjölmörgum stærðum, vigtum, miðju-, 

hægri- og vinstrijafnaður. Hér er að finna lista yfir útgefendur, tónlistarflytjendur sem og 

persónur og leikara leiksýningarinnar Öskubusku, lagalista tónlistarinnar á plötunni, merki 

útgáfunnar (‚IÐUNN‘) svart á hvítum bakgrunni og það smátt að það hverfur næstum því. 

Þess má geta að nafn hönnuðar, höfund ljósmynda og prentun er tekin fram hér. Plötumiðinn 

(Mynd 33 og 34) er svartur og grænn og týpískur fyrir titla plötuútgáfunnar á þessum tíma. Allur 

texti er á íslensku fyrir utan orðið ‚Stereo‘ á bakhlið kápunnar. 

 

  

 
40 Messíana Tómasdóttir og Þjóðleikhúsið, Öskubuska. 
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3.4.2    Aukamerking 
Framhliðin er gjörólík bakhliðinni; Búningar fólksins á ljósmyndunum og fletir í bakgrunni 

myndanna virðast tengjast formum á framhlið kápunnar en annars virðist lítil sjónræn tenging 

milli bakhliðar og framhliðar. Misstórir, mjúkir og og hvassir litafletir á framhlið virðast 

móta fyrir tveimur manneskjum með langa hálsa. Langir hálsar persónanna og almennt 

abstrakt eðli þeirra gerir áhorfendum erfiðara fyrir að átta sig á því að um er að ræða 

stílíseraðar manneskjur. Myndbyggingin er einföld en flókin á sama tíma og ber því þess 

merki að hafa verið unnin af nærgætni.  

Myndunum á bakhlið er þannig raðað að einstaklingsmyndirnar eru settar móti hvorri 

annarri sem gefur til kynna að þær séu merkingarbærari en hinar. Leikurinn í framhlið 

kápunnar er þess eðlis að áhorfandi þarf að eyða tíma í að horfa til að átta sig betur á 

merkingunni sem liggur í myndfletinum. Það má færa rök fyrir því að framhlið sé í sterku 

mótvægi við bakhlið. Framhliðin er litrík, lifandi, gleðileg og stílhrein á meðan bakhlið er 

svarthvít, spegluð myndbygging með óreglulegri letursetningu.  

Leturgerðin, Eurostile var hönnuð árið 1962 af Aldo Novarese. Hún er módernísk og 

vísa formin til arkitektúrs þess tímabils. Hún einkennist af hreinum formum og er laus við 

skraut. Leturgerðin er því í stíl við stílhrein form framhliðar kápunnar. Á þeim tíma sem 

plötukápan var hönnuð getur verið að þessu hafi verið tekið sem smekklegu stílbragði, beitt 

til að höfða til menningarsinnaðra leikhúsgesta sem fylgjast með straumum og stefnum í list 

og menningu. Vegna þess að leturgerðin var notuð í hinni geysivinsælu kvikmynd 2001: A 

Space Odyssey sem kom út tíu árum áður (Mynd 35).41 

Ástæða þess að myndir á bakhlið eru svart-hvítar er mögulega vegna 

prentaðferðarinnar eða til að leyfa litadýrð á framhlið kápunnar að njóta sín. Ef litið er á feril 

listamannsins bak við plötukápuna, Messíönu Tómasdóttur, kemur margt í ljós sem kemur þó 

ekki á óvart. Hún starfaði til fjölda ára sem leikmynda- og búningahönnuður fyrir utan það að 

rækta sinn eigin feril sem starfandi myndlistarkona. Kápan virðist dæmigerð fyrir hennar stíl 

þar sem hún hefur lagt áherslu á liti og hefur einnig kennt litafræði. Það mætti færa rök fyrir 

því að framhlið kápunnar hafi sterka tengingu við strangflatarlist sökum formleysunnar í 

litaflötunum og er ekki gefið að fólk sjái persónur út formunum. Til dæmis má nefna ónefnt 

listaverk eftir Eyborgu Guðmundsdóttur listmálara frá 1965 (Mynd 36).42 Þar er einnig að finna 

 
41 Kubrick, 2001: A Space Odyssey. 
42 Ólöf Kristín Sigurðardóttir, Eyborg Guðmundsóttir: Hringur, ferhyrningur og lína = Circle, square and line, 
bls. 61. 
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nokkra litfleti sem skarast og blandast saman á einlitum myndfleti. Formin eru bæði mjúk og 

hvöss eins og á plötukápu Öskubusku. 

Leikhúsgestir sem fóru á leiksýninguna sem þessi útgáfa tengist ættu líklega 

auðveldar með að átta sig á myndmáli á framhlið kápunnar, sérstaklega ef leikmynd og 

búningar hafa verið í sama stíl. Líkur eru á því þar sem Messíana Tómasdóttir er einnig titluð  

leikmynda- og búningahönnuður sýningarinnar. Hárgreiðslur persónanna eru áberandi, en 

þær minna á hárgreiðslur sem voru vinsælar á undanförnum áratug (Mynd 37).  

Þeir sem þekkja sögu Öskubusku ættu einnig líklega auðveldar að skynja form- og 

litahugsun Messíönnu. Höfundur ímyndar sér að um sé að ræða eina gulhærða persónu sem, 

hafi við hlið sér dökkfjólublátt skuggasjálf sem er glætt dekkri litum. Það væri í takt við þá 

staðreynd að form persónanna eru að mestu leyti eins og að þau skarast örlítið á. Það gæti 

vísað í innra tilfinningalíf persónunnar og erfiðleika sem hún upplifir í leiksýningunni. Önnur 

túlkun er sú að persónan með gula hárið sé Öskubuska og að dekkri persónan sé prins sem 

hana dreymir um að kynnast.  
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Mynd 38   Framhlið plötukápu 
Grýlurnar – Grýlurnar  
eftir Dóru Einarsdóttur (1981)

Mynd 40   Plötumiði 1 
Grýlurnar – Grýlurnar  
eftir Dóru Einarsdóttur (1981)

Mynd 39   Bakhlið plötukápu 
Grýlurnar – Grýlurnar  
eftir Dóru Einarsdóttur (1981)

Mynd 41   Plötumiði 2 
Grýlurnar – Grýlurnar  
eftir Dóru Einarsdóttur (1981)
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3.5    Dóra Einarsdóttir: Grýlurnar – Grýlurnar (1981) 

3.5.1    Grunnmerking 
Fyrsta platan með Grýlunum, sem er sjálfnefnd, kom út árið 1981 og sá Dóra Einarsdóttir um 

að hanna plötukápuna.43 Fram- (Mynd 38) og bahlið (Mynd 39) plötukápunnar sem um ræðir er 

einföld, svarthvít myndbygging með skörpum birtuskilum. Framhliðin er ljósmynd; hópmynd 

af fjórum uppstilltum berfættum manneskjum í röð með hendur bak við bak. Þær virðast 

standa á bekk og bak við þær er ílangt fatahengi sem teygir sig yfir bakgrunn 

myndbyggingarinnar allrar. Þær eru með öllum líkindum meðlimir hljómsveitarinnar, 

klæddar í það sem virðist vera svarta kjóla sem ná niður að hné, svartar sokkabuxur og hvítt 

slör um mitti og háls. Svo eru þær allar farðaðar eins og þess má geta að það er gert mikið úr 

augnskugga og andlitsmálun. Málunin ýkir kinnbein þeirra svo þær virðast náhvítar með há 

kinnbein. Þær eru einnig með svipaðar hrokknar og úfnar hárgreiðslur og að því er virðist 

svart litað hár og naglalakk á tám. Á bakhlið plötukápunnar eru nærmyndir af Grýlunum sem 

voru líklega teknar við sama tilefni því þær eru farðaðar eins og á framhlið. Hér sést förðunin 

betur sem og hvítu slörin sem virðist ýktari en þau hanga neðar á brjóstkassa þeirra hér. 

 Letur teygir sig yfir mest alla myndbygginguna (‚GRÝLURNAR‘) og er staðsett fyrir 

ofan hópmyndina á framhlið kápunnar og fyrir aftan hana að hálfu sjást spjaldþil 

herbergisins, sem er undir súð, þar sem myndin er tekin. Leturgerðin heitir Busorama, og var 

hönnuð árið 1970 af Tom Carnase.44 Á bakhlið kápunnar er einnig að finna nafn sveitarinnar 

sem er hér nær miðju myndflatarins. Einnig er að finna fótaletur á bakhliðinni, líklega Times, 

fyrir ítarupplýsingar um plötuna. Áhersla er lögð á nöfn laganna sem eru í hástöfum. 

Plötumiðarnir eru fölappelsínugulir að lit og bera merki útgáfunnar ‚SPOR‘ í annarri 

leturgerð en á bakhlið kápunnar. Þess mát geta að nöfn hliðanna eru sérstök; fyrsta hlið heitir 

‚HLIÐ-IÐ‘ og önnur ‚HLIÐ-IN.‘ (Mynd 40 og 41) 

 

  

 
43 Grýlurnar og Dóra Einarsdóttir, Grýlurnar. 
44 Florian Hardwig og The Pointer Sisters, „That’s A Plenty – The Pointer Sisters.“ 



Mynd 43   Framhlið plötukápu 
The Pointer Sisters 
That’s A Plenty�������

Mynd 44   Framhlið plötukápu 
Donna Summer – Bad Girls�������

Mynd 45   Framhlið plötukápu 
Ýmsir – Grease�������

Mynd 42   Bakhlið plötukápu 
The Pointer Sisters 
That’s A Plenty�������



  

 37 
 

3.5.2    Aukamerking 
Titill plötunnar kemur tæknilega ekki fram neinsstaðar en þar sem platan er sjálfnefnd hefur 

það verið talið óþarfi. Ákvörðun hefur verið tekin að hafa plötuna svarthvíta og þar sem 

birtuskilin eru mikil er ýtt undir það. Auk þess hentar það klæðaburði og útliti 

hljómsveitarmeðlimanna á plötukápunni. Leturgerðin Busorama var líka nýtt á bakhlið  

(Mynd 42) plötukápu annarar breiðskífu The Pointer Sisters (Mynd 43) sem kom út 1974.45 Þess 

má geta að The Pointer Sisters var einnig hljómsveit fjögurra kvenna.46 

Í takt við skörp birtuskilin er að finna ákveðnar andstæður í klæðaburði 

hljómsveitarmeðlimanna sem er einnig í takt við við nafn hljómsveitarinnar. Grýlur er ekki 

það fyrsta sem mörgum gæti dottið í hug að kalla ungar konur. Dóra Einarsdóttir, sem 

hannaði kápuna, var á þessum tíma að hasla sér völl sem fata- og búningahönnuður. Hún 

vann t.d. við gerð Með allt á hreinu ári seinna þar sem meðlimir Grýlanna komu einnig fram í 

hlutverkum hljómsveitarmeðlima ímynduðu hljómsveitarinnar Gæranna sem er mörgum 

Íslendingum kunnugt.47  

 Andstæðurnar sem sjást á plötukápunni koma fram í hvítu slörunum og svörtu 

ruslapokunum. Stelling hljómsveitarmeðlimana gefur í skyn að þær séu prúðar en á sama 

tíma eru þær klæddar í svarta ruslapoka og með úfið hár. Óvenjuleg ýkt förðunin ýtir undir 

kinnbein þeirra og má færa rök fyrir því að það geri þær harðneskjulegri sem er í mótstöðu 

við þekktar staðalímyndir og glamúr sumra kvenna sem voru í sviðsljósinu á þessum tíma. Til 

að mynda kvenkyns tónlistarmanna sem gáfu út diskótónlist á þessum tíma. Plötukápa 

platanna Bad Girls (Mynd 44) bandarísku söngkonunnar og lagahöfundarins Donna Summer 

og kvikmyndatónlistarinnar úr Grease (Mynd 45) eru góð dæmi um þær miklu andstæður sem 

Grýlurnar kynntu til leiks.48 49   

 
45 Florian Hardwig. 
46 The Pointer Sisters, That’s A Plenty. 
47 Ólafur M. Jóhannesson, „Stuðmannamyndin.“ 
48 Summer, Bad Girls. 
49 Ýmsir, Tónlist úr kvikmyndinni Grease. 



  

 38 
 

Niðurlag 

Plötukápurnar sem teknar voru fyrir í táknfræðilegu greiningunni voru ólíkar á margan hátt.  

Í upphafi var það aðalega sjórænt yfirbragð, að þær eru hannaðar af ólíkum hönnuðum fyrir 

ólíka tónlistarmenn og búa yfir ólíku uppteknu efni. Við nánari athugun varð ljóst að vísanir, 

vinnubrögð og natni hönnuðana í myndbyggingum sínum voru einkar fjölbreyttar sem er í 

takt við tíðarandann á þessum tíma í sambandi við tónlistarútgafu. Eins og Jónatan 

Garðarsson útskýrði svo vel var mikið þrekvirki í augsýn þar sem skattur og tollur hafði 

markbær áhrif á tónlistarútgáfu. Því er ekki furða að niðurstöður táknfræðilegu greininganna 

hafi varpað ljósi á svo fjölbreytta þræði. 

Starfsemi Hljóðrita og Alfa færðu Íslendingum tækninýjungar sem juku möguleika í 

framleiðslu og gáfu fleirum tækifæri að taka þátt í tónlistarútgáfu. Einnig að með tilkomu 

þeirra hafi eitt tímabil runnið sitt skeið og annað tekið við. Í augsýn voru enn fleiri 

tækninýjungar og breytingar sem áttu eftir að hafa markbær áhrif á tónlistarútgáfu á Íslandi 

sem er efni í heila ritgerð í sjálfu sér.   

Sú sem stóð hvað mest út úr var plötukápa Dóru Einarsdóttur. Eftiráaðhyggja mætti 

segja að hún gæti jafnvel tilheyrt öðrum heimi en hinar. Það munar greinilega um þetta eina 

ár frá því að Alfa hóf göngu sína. Sú plata var tekin upp, pressuð og plötukápa prentuð á 

Íslandi. Nánartiltekið í Hafnarfirði.  

Niðurstöður rannsókninnar var ætlað  að  finna þræð i í framsetningu og rýna í myndmál 

og utanaðkomandi áhrif. Sambærileg einkenni er vissulega að  finna í þessum plötukápum ef 

þær eru bornar saman við  annað sjónrænt efni frá tímabilinu eins og kom fram. Þær búa yfir 

sameiginlegum einkennum sem gefa sjónrænt yfirlit tíðarandans á Íslandi. Það sem 

plötukápurnar áttu sameiginlegt var þá helst að um er að ræða miðil sem unnið er með. Þessi 

miðill, hljómplötukápan, takmarkar hönnuði ð vissu leyti og því eðlilegt líkindi sé að finna í 

framsetningu texta og myndefnis. Í öllum tilvikum virstist sem hönnuðurinn hafi reynt að 

koma á framfæri ákveðnu innra tilfinningalífi til að glæða tónlistina enn frekara lífi. Einnig 

að gera eitthvað nýtt með miðlinum sem lætur áhorfendur staldra við.  

Eins og fram kom voru áðuróséðir möguleikar í plötuútgáfu og þar af leiðandi 

plötukápuhönnun og fjölbreyttari hóp veitt tækifæri en áður þekktist. Þessi hópur, í það 

minnsta í þessu úrtaki, gefur áhugaverða sneiðmynd af tímabilinu sem á skilið enn frekari 

rannsókn. Sannkölluð umbrotaár sem halda áfram að gefa enn þann dag í dag. 
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Mynd 34.  Messíana Tómasdóttir. Öskubuska: Úr Leiksýningu Þjóðleikhússins.  

12" hljómplötukápa. Iðunn, 1978. 

Mynd 35.  Kubrick, Stanley. 2001: A Space Odyssey. Kvikmynd. Metro-Goldwyn-Mayer, 

1968. 

Mynd 36.  Ólöf Kristín Sigurðardóttir. Eyborg Guðmundsóttir: Hringur, ferhyrningur og lína 

= Circle, square and line. 2019. útg. Listasafn Reykjavíkur, e.d. 

Mynd 37.  Forsíðumynd LIFE tímaritsins. 1961. Sótt 20. nóvember 2020 af 

www.life.com/lifestyle/1960s-1970s-life-fashion/. 

Mynd 38.  Dóra Einarsdóttir. Grýlurnar. 12" hljómplötukápa. Spor, 1981. 

Mynd 39.  Dóra Einarsdóttir. Grýlurnar. 12" hljómplötukápa. Spor, 1981. 

Mynd 40.  Dóra Einarsdóttir. Grýlurnar. 12" hljómplötukápa. Spor, 1981. 

Mynd 41.  Dóra Einarsdóttir. Grýlurnar. 12" hljómplötukápa. Spor, 1981.) 
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Mynd 42.  The Pointer Sisters. That’s A Plenty. 12" hljómplata. Blue Thumb Records, 1974. 

Mynd 43.  The Pointer Sisters. That’s A Plenty. 12" hljómplata. Blue Thumb Records, 1974. 

Mynd 44.  Summer, Donna. Bad Girls. 12" hljómplata. Casablanca Records, 1979. 

Mynd 45.  Ýmsir. Tónlist úr kvikmyndinni Grease. 12" hljómplata. RSO, 1978. 
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Viðaukar 

Skref í táknfræðilegri greiningu samkvæmt Gemma Penn í Cobley, Paul,  
og Litza Jansz. Introducing Semiotics. Ritstýrt af Richard Appignanesi. Cambridge: 
Icon Books UK; Totem Books USA, 1999. Þýdd yfir á íslensku af höfundi ritgerðar. 
 

1. Veldu myndir til greiningar. Skilgreindu viðeigandi uppsprettur í efnisleit. Hvaða 
efniviður er mest viðeigandi til að takast á við rannsóknarspurninguna? Hvernig er hægt 
að nálgast hann? Tengt samtímanum eða sagnfræðilegt? Til dæmis: gagnasöfn, keypt 
efni eða niðurhal af internetinu? Taktu úrtak: hversu mikið efni? Taktu tillit til tíma og 
blaðsíðu- eða orðafjölda í boði. Hvaða leitarskilyrði eru við hæfi? Er áætlunin að fullyrða 
um niðurstöðurnar utan við úrtakið; ef svo, við hvað? Gerðu skilyrði fyrir úrtök sem ekki 
eru valin af handahófi og hafðu orð á því hvernig þau eru ódæmigerð – t.a.m. 
árstímabundin áhrif.  

 
2. Taktu saman grunnmerkingar-/atriðaorðaskrá (e. denotational index); kerfisbundið yfirlit 

bókstaflegs innihalds efnisins. Teldu með alla texta (málvísindi og leturfræði) og 
myndefni. Búðu til lista eða glósaðu efnið. Þetta hjálpar greiningaraðila að kynna sér 
efnið og takmarka sig í vali. Einnig beinir þetta athygli að hvernig mynd er uppbyggð. 
Horfðu til smáatriða; það er mikilvægt að vera nákvæm/ur og yfirgripsmikil/l þó 
ómögulegt sé að setja fram tæmandi yfirlit. Þýðingar milli tungumála geta hjálpað við að 
bera kennsl á atriði myndbygginga og efnis sem, láta minna á sér bera en leiða að 
merkingu í heildina litið. Taktu eftir stærð, lit og staðsetningu (o.fl.) allra þátta. 
Staðvensla endurbygging (e. Paradigmatic reconstruction): yfir hvaða möguleikum sem 
ekki voru valdir (e. unchosen alternatives) búa skilgreindir þættir? Möguleikar sem eru 
ekki til staðar leiða að merkingu með því að afmarka merkingu valinna þátta. 

 
3. Kannaðu æðri stig skilnings: aukamerking (e. connotation), mýta og viðmiðunarkerfi (e. 

referent system). Hver er aukamerking þátta? Hvaða þættir leiða (e. contribute) að hverju 
skilgreindu merki (e. identified sign) í æðra stigi? Berðu kennsl á menningarþekkinguna 
(e. cultural knowledge) sem myndirnar vísa til og er þarf til túlkunnar á þeim. Ólíkir 
þættir geta verið margræðir og leitt að fleiri en einu skilgreindu merki í æðra stigi. 
Menningarþekkinguna og gildin sem gert er ráð fyrir að lesandi búi yfir er hægt að nýta 
til að ‚endurbyggja‘ (e. reconstruct) ‚fyrirmyndar‘ (e. ideal) lesanda eða bera kennsl á 
félagsleg viðmið (e. social indices).  Raðvensl (e. syntagm eða syntagmatic relations): 
Hvernig tengjast þættir hvorum öðrum? Samræmi, mótsetning? Bending til áherslna og 
tengsla t.d. lita, stærða eða staðsetninga? Hvernig tengist textinn myndinni? Festa (e. 
ancorage), tilfærsla (e. relay)? Ofauki? 

 
4. Ákveddu hvenær þú átt að hætta. Hefur greiningin tekist á við rannsóknarspurninguna? 

Gangtu úr skugga um að allir þættir á grunnmerkingar-/atriðaorðaskrá hafi komið fram 
og að tillit hafi verið tekið til innbyrðis tengsla þeirra, t.a.m. fylki (e. matrix) og hugkort. 

 
5. Veldu form greinagerðarinnar. Ákveddu snið, t.a.m. töflur, texta og uppbyggingu. Teldu 

með vísanir í hvert stig skilnings: grunnmerkingar (e. denotation), aukamerkingar (e. 
connotation), mýtur og viðmunarkerfin sem er þörf til að ná tökum á æðri stig skilnings. 
Taktu eftir því hvernig þættir tengjast. Þegar nokkrar greiningar eru framsettar, 
sérstaklega í samanburðarskyni, getur verið hjálplegt að gefa til kynna samband þeirra, 
t.a.m. með því að beita sama kerfi í öllum greiningunum.  

 


