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Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er einstakt hljóðfæri sem á sér einstaka sögu í 

flestum heimskimum, harmonikan. Hún átti miklum vinsældum að fagna þegar hún 

kom fram á sjónarsviðið. Í dag fara vinsældir hennar einnig vaxandi en á ólíkum 

forsendum. Vegna ákveðinnar ímyndar eða hugarfars sem mótast hefur í gegnum 

tíðina hefur hljóðfærið verið vanmetið af mörgum. Hér verður skyggnst inn í heim 

harmonikunnar og leitað svara við eftirfarandi spurningum:  

• Hvernig tók harmonikan á sig þá mynd sem hún hefur í dag?  

• Hvar er hún upprunin?  

• Hvernig virka harmonikur?  

• Hvað gerir þær sérstakar?  

• Hvaða hlutverk hafði harmonikan áður fyrr og nú?  

• Hvernig tónlist var leikin á harmoniku fyrr á tímum og hvernig er tónlistin í 

dag? 

 

Uppruni og uppvaxtarár harmonikunnnar. Þróun og saga til 1900. 
Auðvelt er að ímynda sér að harmonikan sé nýlegt hljóðfæri. Það er að mörgu leyti 

rétt. Segja má að vöxtur hennar og þróun hafi verið gífurleg á stuttum tíma. Annað 

gildir um sögu hennar og uppruna. Eins og gefur að skilja er harmonikan samansett 

úr nokkrum mismunandi hlutum sem allir hafa sitt þróunartímabil í sögunni. 

Tónfjaðrir1, belgur2, hljómborð og bassi eru helstu hlutir hennar. Með því að rekja 

sögu hvers og eins afhjúpum við smátt og smátt tilurð hljófærisins og þróun þess. 

 

                                                 
1 Tónfjaðrir eru sveigjanlegt/fjaðrandi blað/tunga úr málmi, reyr eða plasti sem myndar hljóð við 

titring. Til eru tvær gerðir af tónfjöðrum, frjálst sveiflandi og þær sem slegið er á. Oxford Music 

Online. The Oxford Companion to Music: Reed. 

 
2 Notkun Egypta og Grikkja á belgjum fyrir um 1500 fyrir krist er kunn. Til eru heimildir (og 

myndir) um lítil, færanleg orgel í líkingu við harmoniku, sem hafa verið grafnar upp úr rústum. Toni 

Charuhas Meekins. 1972 
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Tónfjaðrir 

Harmonikan á rætur sínar að rekja til Kína. Sheng (Cheng) er fornt kínverskt 

hljóðfæri sem er talið vera frá því um 2000-3000 fyrir Krist. Það var hugsað sem 

eftirlíking af fuglinum Fönix, með búk, höfuð og vængi. Leikið er á 

sheng með því að blása í trémunnstykki sem tengt er við grasker. 

Það hefur að geyma allt að 24 mislangar bambuspípur. Í dag er þó 

notaður viður sem skorinn er í álíka form og grasker. Neðan við 

hverja bambuspípu er tónfjöður sem hljómar við blástur og sog 

þegar gati á hlið pípunnar er lokað. Þegar blásið er í munnstykkið 

deilist loft í pípurnar og við þetta sveiflast tónfjaðrir hljóðfærisins. 

Það er samskonar sveifla sem myndar hljóðið í harmonikunni og 

flokkar hana því með hljóðfærum sem hafa frjálst-sveiflandi 

tónfjaðrir. Þessar sveigjanlegu tónfjaðrir (tungur) sveiflast án þess 

að rekast í nokkuð og sveiflan er sem áður sagði framkölluð með lofti sem myndar 

hljóðið. Tónninn sem myndast verður opinn (harður) og tónhæð hans og gæði ráðast 

af gerð fjöðurinnar. Hljóðfæri eins og t.d. harmoníum, harmonika, konsertína og 

munnharpa framkalla einnig slíka tóna.3 

Mynd 1. 
Sheng 

 

Þrátt fyrir að lögmál tónfjaðranna (free reed á ensku) hafi verið þekkt síðan fyrir 

okkar tímatal var það ekki fyrr en seint á 18. öld að Evrópubúar hófu að rannsaka 

tónfjaðrirnar til þess að setja í orgel. Þó er ekki vitað fyrir víst hvernig munnorgelið 

barst til Evrópu. Sheng var trúlega hægt að finna víða í löndum Asíu og gæti hafa 

borist víðar á tímum krossferða með asískum kaupmannalestum í verslunarferðum 

eða með trúboðum. Ýmsar vörur voru fluttar til Evrópu frá Kína eins og silki, te og 

postulín og ekki er ósennilegt að leynst hafi nokkur kínversk munnorgel meðal 

varningsins. Getgátur eru einnig uppi um að Marco Polo hafi tekið það með sér í 

ferðum sínum á 13. öld. Elsta myndin af munnorgeli sem til er í Evrópu er úr 

franskri tónlistarhandbók frá 1635, Harmonicorum libri XII eftir Marin Mersenne.4 

 
                                                 
3 Toni Charuhas Meekins. The Golden Age of the Accordion. USA. Accordion Music Publishing 

Company.1972. 
4 Toni Charuhas Meekins. 1972 
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Enginn vafi liggur á því að í lok 18. aldar fór kínverska munnorgelið að breiðast út 

meðal tónlistarmanna í Evrópu. Vitað er að tónfjöðrin barst til Rússlands á 18. öld 

og að fiðlusmiðurinn Johann Wilde lærði að spila á sheng í St. Pétusrborg. 

Nú fyrst fóru menn að prófa sig áfram með tónfjaðrirnar og möguleika þeirra. Það 

var um svipað leyti sem W.A.Mozart fór að fegra hljómsveitarverk sín með mjúkum 

klarínettutónum og skipti sembalnum út fyrir hammerklavier. Rómantíska tímabilið 

í tónlist var að hefjast. Það sem tónfjaðrirnar gáfu af sér voru í fullu samræmi við 

tíðarandann. Menn leituðu eftir tóni sem gat líkt eftir mannsröddinni. Hann átti að 

vera þíður, mjúkur og fíngerður en um leið gefa fyllingu og vera hvass, sterkur og 

skær allt í senn. Tónfjaðrirnar voru því eins og svar við þessum kröfum. Hljómurinn 

var tónfræðingum fagnaðarefni og hljóðfæri með slíka tóna urðu því afar eftirsótt. 

Evrópskir hljóðfærasmiðir hófu því að rannsaka sveiflandi tónfjaðrir hins forna 

sheng, með uppfinningargleðina að vopni, og í kjölfarið hófst mikil 

tilraunastarfsemi og langur rannsóknarferill sem leiddi meðal annars af sér 

harmonikuna.5 

 

Forverar harmonikunnar 

Mynd 2. Portative 

Tvö færanleg hljóðfæri, portative (farandorgel) og regal, voru ríkjandi á miðöldum. 

Þau eru bæði skyld harmonikunni og voru ásamt sheng forverar hennar. Í Evrópu 

varð portative fyrst vinsælt á Englandi á 12. öld, breiddist út um alla Vestur Evrópu 

á 13. öld og varð grunnhljóðfæri í kammer- og 

hljómsveitartónlist. Það var lítið ferða/handorgel sem 

fest var með ólum á hljóðfæraleikarann. Hann lék á 

hljómborð eða litla þrýstihnappa með hægri hönd og 

stjórnaði belgnum með vinstri. Portative hafði tæran, 

mildan og hreinan hljóm og var hentugt til kennslu. 

Það var framleitt með 6 til 30 pípum í einni eða 

tveimur röðum. Aðeins voru tvær raðir af nótum. Það 

var þó ekki fyrr en á endurreisnartímanum sem 

hljómborðið varð krómatískt eða þegar sá tónstigi var 

fundinn upp. Þrátt fyrir endurbætur fóru vinsældir 

portative dvínandi og á tímum barrokksins var það nær eingöngu notað í 

                                                 
5 Toni Charuhas Meekins. 1972 
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skrúðgöngum. Með tímanum varð það þyngra og þurfti tvo eða fleiri til að 

handleika það. Francesco Landino (1324-1390) miðaldatónsmiður og organisti frá 

Flórens náði þó talsverðri leikni á hljóðfærið.6 

Regal er fyrirmynd að nútíma harmoníum. Það hafði tóna sem slegið var á í stað 

frjálst sveiflandi tónfjaðra. Ásláttartónar komu fram á 

sjónarsviðið á 15. öld en urðu ekki algengir fyrr en er þeir 

voru settir í regal eða notaðir sem hluti orgels. Regal fékk 

nafnið Biblíuregal á 16. öld þegar Georg Voll frá Nunberg 

líkti því við lokaða biblíu. Það hafði hljómmikinn og 

kröftugan tón. Tónskáldið C. Monteverdi (1567-1643) notaði 

t.d. regal í óperu sinni Orfeo. Sömu sögu er að segja um regal-ið og portative-ið 

skömmu áður. Það missti vinsældir sínar á 18. öld. m.a. af því það þótti hafa of 

harðan og ójafnan tón.7  

   Mynd 3. Regal 

 

Fyrir 18. öld voru eins og áður var sagt þrjú hljóðfæri ættfeður harmonikunnar: 

Sheng, portative og regal. Harmonikan og sheng eiga það sameiginlegt að hljóð 

þeirra eru mynduð með titrandi tónfjöðrum. Hljóðið er mismunandi eftir gerð 

tónfjaðranna. Þau eru ólík að því leyti að sheng fær loft úr mannslunganu en hitt er 

myndað með belg. Harmonikan og portative eiga það sameiginlegt að hljóðfærin 

eru fest á hljóðfæraleikarann með ólum og vinstri hönd stjórnar belgnum. Regal og 

harmonikan eru bæði með tónfjaðrir. Í regal er slegið á þær en í harmonikunni 

sveiflast þær af loftstraumi. Hljómborð og belgur er svipaður í báðum hljóðfærum. 

Leikið er á portative og regal með hægri hönd en báðar hendur eru notaðar við 

harmonikuleik. Harmonikan, portative og regal hafa öll belg og eru færanleg 

hljóðfæri. 

 

Margar gerðir hljóðfæra með tónfjöður streymdu á markaðinn snemma á 19. 

öldinni. Evrópskir orgelsmiðir, hljómfræðingar og eðlisfræðingar voru augljóslega 

heillaðir af efniviði þessum. Hljóðfæri af minni gerðinni sem blásið var í voru t.d. 

munnharpa, aeolina og symphonion. Önnur voru með belg t.d. harmonika, 

                                                 
6 Toni Charuhas Meekins. 1972 
7 Toni Charuhas Meekins. 1972 
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bandóneon og konsertína. Einnig voru staðbundin hljóðfæri eins og seraphine, 

harmonikum og melodeon.8 9 

 

Fyrsta harmonikan 

Fyrstu harmonikuna smíðaði hinn ungi Þjóðverji Christian Friedrich Buschmann 

(1805-1864) í Berlín árið 1822. Hana nefndi hann Handaoline. Hún var díatónísk 

(sjá í næstu málsgrein) og hafði belg og hnappa fyrir hægri hönd. Ári fyrr hafði 

hann hannað munnorgel með 15 málmtungum/fjöðrum sem hann kallaði Aura og 

gegndi aðallega þeim tilgangi að vera stillingartæki. Það hljóðfæri var þó alltaf 

kallað munnorgel. Árið 1829 betrumbætti 

austurríkismaðurinn Cyrillus Demian  (1772-1847) þessa 

fyrstu harmoniku Buschmanns. Hann setti 

vinstrihandarbassa (hljóma) á módel sitt og var fyrstur til 

að kalla hljóðfærið accordion. Seinna, eða árið 1834 

hannaði Demian ásamt sonum sínum, Guido og Karli, 

enn fullkomnari harmoniku. Hún var með auka-

hjálparröð fyrir hægri hönd og auka-krómatíska bassaröð fyrir vinstri hönd. 

Framvegis voru allar harmonikur með bassahluta/hljómum fyrir vinstri hönd 

nefndar accordion í mörgum löndum.10 11 

Mynd 4. Harmonika        
Demians

 

Eftir þetta fóru aðrir að smíða harmonikur að fyrirmynd Demians, t.d. Belginn 

Charles Buffet og Parísarbúarnir J.B.N.Fourneux og M. Bouton. Allt voru þetta 

díatónísk hljóðfæri sem bundin voru við ákveðna tónstiga. Í byrjun virkaði 

harmonikan á sama hátt og munnharpa. Einn tónn heyrðist þegar belgurinn var 

dreginn út og annar þegar hann var dreginn inn þó leikið væri á sömu nótu. 

Harmonikan var því díatónísk. Kerfið þróaðist þó stuttu seinna og urðu þá til 

krómatískar harmonikur þar sem heyra mátti sama tóninn hvort sem belgurinn var 

dreginn út eða inn. Bæði kerfin eru notuð en þann dag í dag. 12   
                                                 
8 Toni Charuhas Meekins. 1972. 
9  Mirek, Alfred. Reference book, scientific and historical explanation to the scheme of the history 
and classification of the harmonicas (accordeons). Moscow, Rússland. 1992. 
10 Toni Charuhas Meekins. 1972.  
11 Alfred Mirek. 1992. 
12 Í harmonikunni er röð af frjálst-sveiflandi tónfjöðrum/tungum í hvorum helmingi (vinstri og 

hægri) sem tengdir eru með belgnum. Með því að draga belginn og þrýsta á þann hnapp sem kosið er 

að þrýsta á þýtur loft um þá fjöður sem myndar þennan ákveðna tón. Til eru díatónískar (einfjaðra) 
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Fyrsta krómatíska hnappaharmonikan var smíðuð af  Franz Walther frá Vín árið 

1850. Sú nikka hafði 48 hnappa (seinna 52 hnappa) hægra megin, þrjár raðir af 

litlum 3undum, hálftónn milli hverrar raðar. Bassinn hafði 8 díatónískar nótur 

(seinna 12) með grunnbassanótum og tveggjanótna hljómnótum. Fyrstur manna til 

að setja píanóhljómborð á harmonikuna var hins vegar Parísarbúinn Philippe-Joseph 

Bouton, árið 1852. Píanóharmonika þessi var með þriggja áttunda píanóhljómborð 

en engan bassa né lofttakka (hnappur sem þrýst er á til að tæma loft úr belgnum án 

þess að hljóð myndist). Belginn var hægt að draga út með vinstri hönd eða með 

pedalvirkni. Þetta hljóðfæri líktist seraphine eða harmoníum. Stuttu seinna, árið 

1854, ferðaðist Matthäus Bauer frá Vín til München og sýndi þar nýja 

píanóharmoniku sína. Það var þriggja áttunda hljóðfæri með díatónískum bassa. 

Eftir þetta urðu til nokkrar mismunandi gerðir af hljómborðum, mismunandi eftir 

svæðum og löndum. Melodeon er t.d. þýsk, díatónísk harmonika, vinsæl sem 

þjóðlagahljóðfæri. 

    

Trúlega var fyrirmynd krómatísku hnappaharmonikunnar eins og við þekkjum hana 

í dag fundin upp af  Poul Von Janko, sem hannaði nýtt hljómborð árið 1882. Það 

var með 6 raðir stuttra nótna, hver fyrir ofan aðra í tröppuformi. Smám saman 

þróaðist bassa-hluti harmonikunnar þannig að í byrjun 20. aldar gat harmonikan 

leikið í öllum tóntegundum. Fyrir aldamótin 1900 kom laglínubassinn til sögunnar, 

hannaður af Dallapé. Sú viðbót gerði það að verkum að hægt var að leika laglínu 

með auðveldum hætti með vinstri hönd. Þá jukust möguleikar harmonikunnar til  

muna. 13 

 

                                                                                                                                         
og krómatískar (tvífjaðra) harmonikur. Í díatónískum harmonikum hljómar einn tónn þegar 

belgurinn er dreginn út og annar þegar hann er dreginn inn, þó leikið sé á sömu nótu. Í krómatískum 

harmonikum má heyra sama tóninn hvort sem belgurinn er dreginn út eða inn. Þessar síðarnefndu 

(krómatísku) hafa tvær tónfjaðrir/tungur fyrir hverja nótu, eina sem þjónar belgnum á leiðinni út og 

aðra sem þjónar honum á leiðinni inn.  Flestar tegundir af harmonikum (þar á meðal Konsertínur og 

Bandóneon) hafa verið framleiddar bæði díatónískar og krómatískar. Tvær megingerðir eru til af 

krómatískum harmonikum, krómatíska hnappaharmonikan og píanóharmonikan. Oxford Music 

Online. The Oxford Companion To Music: Accordion. 
13 Birgit Kjellström. 1976. Oxford Music Online, Oxford Companion to Music (concertina). 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subcriber/article/opr/t114/e1547. Sótt 28.09.2009 

 8

http://www.oxfordmusiconline.com/subcriber/article/opr/t114/e1547


Nú er búið að telja upp og rekja þróun þess helsta sem gerir harmonikuna að því 

hljóðfæri sem við þekkjum í dag. Einu landi má þó ekki gleyma, Rússlandi. Þar 

hófst einnig framleiðsla á harmonikum og er enn í dag. Þeir N. Beloborodov og T. 

Tchulkoff frá Tula í Rússlandi smíðuðu rússneskar píanóharmonikur árið 1866 og 

um 1870 var rússnesk Bayan, krómatísk hnappaharmonika smíðuð, einnig í Tula.  

 

Eins og hefur komið fram voru harmonikur frekar litlar í upphafi og tiltölulega 

einfaldar að innri gerð. En ekki leið á löngu þar til 

samkeppnin á markaðnum og áhugasamir 

hljóðfærasmiðir og spekingar sáu til þess að þær urðu 

stærri, sterkbyggðari, tæknilega fullkomnari og flóknari 

að gerð og með stærra tónsvið.  Það var hinum einstaka 

og blæbrigðaríka tóni harmonikunnar ásamt mörgum 

möguleikum sem tengdust færanleika hennar að þakka að 

harmonikur urðu útbreiddar á stuttum tíma og vinsældir 

hennar juku framleiðsluna. Fyrirtæki sem framleiddu harmonikur komust á fót t.d. 

Hohner í Trossingen 1857 og Soprani í Castelfidardo 1872  ásamt mörgum öðrum 

og urðu heimsþekkt. Ítalía (Castelfidardo) varð að miðstöð harmonikuverksmiðja og 

er enn í dag. Þar eru framleiddar hágæða harmonikur sem þjóna nú 

harmonikuleikurum út um allan heim. Í dag reyna harmonikuverksmiðjur hvað þær 

geta að gera harmonikur sínar léttari og meðfærilegri án þess að þær missi gæði 

sín.14 15 

Mynd 5. 
Hnappaharmonika

 

 

Skyldmenni harmonikunnar 

 

Sir Charles Wheatstone frá London fann upp hljóðfærið 

symphonion með belgi árið 1829 sem fékk nafnið Konsertína árið 

1833. Konsertínan var sexhyrnt, krómatískt hljóðfæri með hnappa báðu megin. 

Seinni módel hennar náðu fjórum áttundum, frá litla G. Konsertínan var fyrsta 

hljóðfæri sinnar tegundar til að eignast eigin verkefnaskrá. Margir 

Mynd 6.  
Konsertína 

                                                 
14 Oxford Music Online, Grove Music Online (accordion). 

http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/46180. Sótt 28.09.2009. 
15 Alfred Mirek. 1992. 
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konsertínuleikarar öðluðust allnokkra snilld á hljóðfærið á 19. öldinni en eftir það 

fór að síga undan og má segja að harmonikan hafi tekið við af henni í vinsældum. 

Konsertínan er þó enn til í dag og er gjarnan notuð í írskri þjóðlagatónlist. Þýska 

konsertínan (stundum nefnd chemnitz) var hönnuð af klarínettuleikaranum 

C.F.Uhlig árið 1834. Hún var kassalaga og hafði 8-10 nótur á hverri hlið. Seinna 

20-26 nótur og enn seinni módel höfðu 39 nótur. Augljóslega var hún undir áhrifum 

frá ensku konsertínunni en þó er talið að hún hafi þróast 

sjálfstætt og útfrá hljóðfæri því er Buschmann smíðaði í 

upphafi. Með þýsku konsertínuna til grundvallar gerði 

þýski tónlistarmaðurinn Heinrich Band frá Krefeld sitt 

eigið módel af harmoniku, Bandoneon, í kringum 1846 og 

skýrði það eftir sér. Bandoneon hefur síðan verið vinsælt 

sem tangóhljóðfæri m.a. í Argentínu og Brasilíu.16 
Mynd 7. Bandoneon 

 

 

Harmonikur í dag,  gerð og samanburður 
Harmonikufjölskyldan er stór og margbrotin og getur því verið flókið að bera saman 

meðlimi hennar en þeir eiga þó margt sameiginlegt. Auk megingerðanna tveggja, 

krómatískar og díatónískar, eru til harmonikur með mismunandi gerðum af 

hljómborði og bassa, útliti, hönnun, framleiðslu, stillingu og fjölda raddskiptinga. 

Allar tegundir af harmonikum hafa einnig verið framleiddar með rafrænum 

afbrigðum, s.s. með ,,pick up” og MIDI kerfi. 17 

 
Samsetning  

Harmonikan er skilgreind sem hljómborðshljóðfæri en tæknilega séð er hún 

samblanda af blásturs- og hljómborðshljóðfæri; tónninn sem hljómar stafar af 

tónfjöðrum/málmtungum sem titra við loftstreymi frá belgnum. Allar tónfjaðrirnar 

eru litlar, einnig þær sem gefa djúpa bassatóna, og er því pláss fyrir marga tóna í 

hljóðfærinu. Þetta er t.d. öfugt við pípuorgel þar sem pípurnar sem framkalla dýpstu 

tónana geta verið gríðarstórar. Þess vegna hefur harmonikan breitt tónsvið án þess 

                                                 
16 Birgit Kjellström. 1976. 
17 Oxford Music Online, Grove Music Online (accordion). 

http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/46180. Sótt 28.09.2009. 
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að vera stærri en hún er og jafnframt eru tónar hennar ríkir af dínamískum 

möguleikum og tónblæ. Þetta er einn af mörgum kostum harmonikunnar. 

 

Tónhæðin ræðst af lengd og þykkt tónfjaðranna. Tvær tónfjaðrir eru saman á plötu, 

ein fyrir sog og önnur fyrir þrýsting. Báðar hafa sína leðurrönd (konstfiberventil) 

sem kemur í veg fyrir að röng fjöður hljómi. Plöturnar raðast síðan í hólf tónstokks. 

Þegar þrýst er á hnapp á hljómborðinu opnast ventill (loka) sem hleypir lofti frá 

belgnum inní tiltekið hólf í tónstokknum. Þá fara fjaðrirnar að titra og myndast þá 

hljóð. Harmonikur með margar raddskiptingar (nánar í kafla um raddskiptingar) 

hafa fleiri tónstokka. Þá er að finna bæði fyrir hljómborð og bassa. Bassamegin 

opnar hver hnappur fyrir fleiri ventla. Þegar þrýst er á grunnbassahnapp (nánar í 

kafla um hljómbassa) hljómar tónninn í þremur til fjórum ólíkum áttundum.18 19 

 

Hljómborð 

Frá byrjun 20. aldar hafa tvær ólíkar hljómborðsgerðir ráðið ríkjum í 

harmonikuheiminum. Píanóhljómborð annars vegar og hnappahljómborð hins 

vegar. Engin þörf er á nánari útskýringu á því fyrrnefnda enda er það einfaldlega 

lóðrétt útgáfa af píanói. Tónsvið og mekanískur hluti þess er það eina sem skilur 

þessi tvö mismunandi hljómborð að. Konsertmódel hafa 45 nótur. Tónsviðið er frá 

litla e til fjórstrikaðs C eða þrjár áttundir og lítil 6und. Til samanburðar hafa 

konsertmódel með hnöppum allt að 64 nótur sem skapar töluvert stærra tónsvið eða 

frá stóra E til fjórstrikaðs G. Það eru fimm áttundir og lítil 3und. Auk þess að hafa 

stærra tónsvið má segja að hnappaborðið kalli á eðlilegri handstöðu og fleiri 

möguleika varðandi fingrasetningar. 

 

Hljómborð hnappaharmonikunnar eru af þrennu tagi. Algengustu gerðirnar eru C 

kerfi og B kerfi, nefnd eftir þeim nótum á hnappaborðinu. Nótan C er á fyrstu 

hnapparöð á C kerfi og nótan B (H) er á fyrstu hnapparöð á B kerfi. Þriðja gerðin er 

einungis notuð í Finnlandi og er örlítið breytt útgáfa af C kerfinu. Ef litið er á 

finnska kerfið frá þriðju röð lítur það eins út og C kerfið. Nótan C er því á þriðju 

röð hjá finnum. C kerfið, stundum nefnt sænska kerfið, er útbreiddast og er vinsælt í 

                                                 
18 Birgit Kjellström. 1976. 
19 Holm, Lars. Spela Dragspel. Stockholm. Bilda Förlag. 2006. 
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Vestur-Evrópu, m.a. Frakklandi og Skandinavíu að Noregi undanskildum. B kerfið, 

stundum nefnt norska kerfið, er algengast í Austur-Evrópu, Rússlandi og Noregi. Í 

Bandaríkjunum og á Englandi hefur nánast eingöngu verið leikið á píanóhljómborð 

í gegnum tíðina. Þau má einnig finna víðar, t.d. í Þýskalandi og Austur-Evrópu. Á 

Íslandi hefur píanóharmonikan verið mest áberandi. Hnapparnir hófu þó innreið 

sína fyrir allnokkrum árum og sjást í vaxandi mæli meðal ungs fólks og hafa margir 

tónlistarskólar keypt slík hljóðfæri og tekið upp þá stefnu að kenna einungis á þau. 

Námsskráin sem notuð er hér á landi mælir með C kerfi til að samrýma 

kennslustefnu.  

 

Hnappahljómborðið byggir á þremur lóðréttum hnapparöðum, svokölluðum 

grunnröðum. Hver lóðrétt röð samanstendur af litlum 3undum sem mynda 

fullminnkaða sjöundarhljóma í öllum hljómhvörfum. 

Hálftónsbil er á milli grunnraðanna þriggja. Á fyrstu röð 

er því fullminnkaður sjöundarhljómur frá c, á næstu röð er 

minnkaður hljómur frá cís og á þeirri þriðju er hann frá d 

(C kerfi). Saman innihalda þeir alla tólf krómatíska tóna 

tónstigans. Flestar hnappaharmonikur hafa tvær 

hjálparraðir auk grunnraðanna. Þær eru tvöföldun á fyrstu 

tveimur röðunum, sú fyrsta er eins og sú fjórða og önnur 

röðin er því eins og sú fimmta. Hjálparraðirnar auka því ekki 

tónsvið harmonikunnar en auka möguleikann á betri, auðveldari og fjölbreyttari 

fingrasetningum sem léttir líf hnappaharmonikuleikarans svo um munar.  

Mynd 8. Hljómborð, 
 C kerfi. 

Fimm raða hnappahljómborð býr einnig yfir þeim kosti að hægt sé að leika sömu 

tónbil, tónstiga og hljóma með sömu fingrasetningum í öllum tóntegundum. Hvítu 

og svörtu nóturnar á hnappahljómborði samsvara þeim hvítu og svörtu á píanói. 

Sumir kjósa hins vegar að hafa þær einlitar t.d. allar hvítar.  

 

Eins og sést hér að ofan er hnappahljómborðið meistaralega uppbyggt. Tónarnir, 

raðaðir sikk-sakk, spara mikið pláss og gefa eins og áður sagði breitt tónsvið. 

Auðvelt er að leika tónbil sem spannar jafnvel rúmlega tvær áttundir með hægri 

hönd. Hjálparraðirnar leysa ýmis tæknileg vandamál og tóntegundaskipti eru 

auðveld. En það eru ekki einungis hljómborð harmonikunnar sem geta verið ólík að 

gerð því tvenns konar kerfi fyrirfinnast bassamegin. Til eru harmonikur með 
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hljómbassa og/eða tónbassa. Harmonikur með skiptirofa (converter) innihalda báðar 

tegundir og hafa verið til síðan um 1940.20 21 22 

 

Hljómbassi 

Hinn hefðbundni 120 bassa hljómbassi (standard/stradella bass) samanstendur af 6 

lóðréttum hnapparöðum (20 hnappar í hverri röð) sem innihalda bæði bassatóna og 

hljóma. (Sjá mynd 9). Bassatónarnir fylla fyrstu tvær raðirnar. Í annarri röðinni er 

svokallaður grunnbassi og mótbassinn er í fyrstu röðinni. Á milli þessarra raða er 

stór 3und. Næstu fjórar raðir innihalda svo hljómahnappana, dúr, moll, 

sjöundarhljóm og fullminnkaðan hljóm. Hver hljómur hefur þrjá tóna (5undinni er 

sleppt í sjöundarhljómunum) sem koma frá tveimur efstu tónstokkum hljómbassans 

(4'- fóta og 2'-fóta).  Hljómbassinn byggist á fimmundarhringnum þannig að 

fimmund er á milli bassahnappa í grunnbassaröðinni. Bassaraðirnar tvær ná yfir alla 

tólf tónana en tónsviðið er einungis stór sjöund. Hver bassi hljómar í 3-4 áttundum í 

einu því nokkrir ventlar (að tónstokkunum) opnast fyrir hvern hnapp en þetta er 

breytilegt eftir hljóðfærum og raddskiptingum. 4-kóra hljómbassi hefur fjóra 

tónstokka sem hver og einn hefur að geyma alla tóna í fjórum mismunandi 

áttundum (2'-4'-8'-16' fóta). Við þetta margfaldast styrkur bassatónanna og gerir þá 

djúpa. Hljómbassinn er og hefur alltaf verið vinsæll til flutnings á lögum í léttari 

kantinum; danstónlist, franskri musette tónlist, djassi og þjóðlagatónlist og er í raun 

snilldarlega byggður á sinn hátt og til slíkrar notkunar. Hann gefur tónlistinni 

ákveðinn takt og t.d. hina þekktu ,,úmm-pa-pa” tilfinningu. Hann hefur þó sætt 

harðri gagnrýni í gegnum árin vegna þess að hann er afar takmarkaður. Hann hentar 

illa til að leika laglínur eða fjölradda tónlist með breytt tónsvið og tónlist utan dúr- 

og moll kerfisins. Hann er því óhentugur til flutnings á klassískri- og nútímatónlist. 

Það er ekki hægt að neita því að hljómbassinn virðist tónlistarlega og tæknilega séð 

orðinn úreltur fyrir 21. aldar tónlist.23 

                                                 
20 Birgit Kjellström. 1976. 
21 Holm, Lars. Spela Dragspel. Stockholm. Bilda Förlag. 2006. 
22 Oxford Music Online, Grove Music Online. (Accordion). 
23 Birgit Kjellström. 1976. 
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 Mynd 9. Hljómbassi 

 

Tónbassi 

Á flestum harmonikum er skiptirofi (converter) sem breytir hljómbassa í tónbassa 

(melody/free bass). Tónbassinn er eins uppbyggður og hljómborð hægri handar á 

hnappaharmonikum og spannar allt að 5 og hálfa áttund. Þegar skipt er frá 

hljómbassa yfir í tónbassa haldast grunn- og mótbassaraðir hljómbassans óbreyttar 

en hljómaraðirnar fjórar innihalda einungis einn tón á hvern hnappa. Tónbassinn 

hefur þrjár raðir af krómatískum tónum sem samsvara grunnröðum hægri handar 

(hnappaborð) og eina aukaröð sem er tvöföldun á þeirri fyrstu. Vinstri helmingur er 

í raun spegilmynd þess hægri og geta því báðar hendur spilað það sama með sömu 

fingrasetningu og fingrahreyfingum. Hnappakerfið er af þeim sökum eðlilegra fyrir 

harmonikuleikara sem leikur á hljóðfæri með tónbassa. Tónbassinn jafnast því á við 

umhverfi vinstri handar hjá píanó- eða orgelleikurum. Hann gerir  

harmonikuleikurum kleift að mynda eigin hljóma eða laglínu og er nauðsynlegur ef 

flytja á flóknari verk. Meðal annars með tilkomu tónbassans varð harmonikan 

viðurkennd sem klassískt hljóðfæri innan tónlistarháskóla um allan heim. 24 

 

Raddskiptingar (register) 

Harmonikan er útbúin raddskiptingum sem staðsettar eru meðfram hvoru 

nótnaborði fyrir sig. Betri harmonikur hafa einnig hökuskiptingar sem innihalda 

algengustu raddirnar og eru staðsettar rétt neðan við höku harmonikuleikarans. Með 

raddskiptingum breytist í fyrsta lagi tónblær eða litur tónanna. Í öðru lagi skipta þær 

um áttundir og auka þar með tónsviðið. Í þriðja lagi koma raddskiptingarnar 

jafnvægi á milli nótnaborðs hægri og vinstri handar með sterkum eða veikum 

                                                 
24 Birgit Kjellström. 1976. 
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stillingum. Þetta síðastnefnda leysir ákveðinn vanda sem fylgir hljóðfærinu, að ekki 

er hægt að draga fram sérstaka laglínu ef báðar hendur leika í einu. Vaxandi eða 

dvínandi styrkur gildir fyrir allt hljóðfærið þar sem loft belgsins deilist jafnt í hægri 

og vinstri helming. Viðeigandi raddskiptingar eru mikilvægur þáttur fyrir góðan 

flutning, sérstaklega ef haft er í huga að tveggja kóra tónbassinn vinnur á móti 

fjögurra til fimm kóra hljómborði. 

 

 Áður var algengt að merkja skiptingarnar með hljóðfæranöfnum, t.d. oboe, violin, 

celesta, piccolo, clarinet, en í dag er yfirleitt notast við fræðiheiti raddskiptinga 

orgelsins, 16-fóta, 8-fóta, 4-fóta eða 2-fóta. Með þessu er átt við lengdina á pípum 

orgelsins sem ræður hvaða áttundir hljóma. 8-fóta skipting hljómar í réttri tónhæð, 

þ.e.a.s. þar sem nótan er rituð. 16-fóta skipting hljómar áttund neðar en ritað er og 

4-fóta skipting hljómar áttund hærra. Hver skipting hefur sinn karakter og getur 

verið björt, veik, skær, mild, dimm, sterk, djúp, hörð o.s.frv. Betri harmonikur eru 

framleiddar með ,,cassotto”, sem þýðir kassi á ítölsku, en þá er hver tónfjöður 

hægra hljómborðs í sérstöku hólfi sem gerir hljóminn ávalan, mildan og fágaðan. 

Harmonikan getur verið allt að 5-kóra í hægra hljómborði sem þýðir að þar er að 

finna 1-5 heil sett af tónfjöðrum.  Fjögurra kóra harmonika hefur t.d. fjórar 

grunnskiptingar sem hægt er að nota hreinar eða samsettar. Fjórar grunnskiptingar 

gera samanlagt 15 mögulegar skiptingar en venjulega eru einungis 11 af þeim 

notaðar. Þær eru merktar inn á nótur með hringlaga táknum sem 

skiptast með línum upp í þrú hólf sem gefa til kynna hvaða áttund 

hljómar. Punktar eru í hólfunum sem sína hvaða skipting er í 

notkun. Sem dæmi má nefna hefur tveggja kóra skipting tvo 

punkta í tákni. 
Mynd 10.  

8-fóta stilling 

 

Til eru tvær 8-fóta skiptingar. Önnur (80) er stillt örlítið hærra en sú hreina (8').  

Sveiflutíðnin verður breytileg eða 3 til 5 sveiflur á sekúndu. Hér er semsagt kominn 

sá valkostur að stilla hljóðfærið á samsetta raddskiptingu með tremolo áhrifum sem 

gæðir tóninn lífi. Þessir fölsku tónar eru einkennandi fyrir hinn þekkta franska 

hljóm eða franskar ,,musette” harmonikur sem komu fram á sjónarsviðið um 1800. 

Sönn musette stilling er í raun búin þremur átta fóta stillingum, tveimur 

ofangreindum auk þriðju (80) sem er stillt örlítið lægra en sú hreina. Þetta skapar 

enn breiðara tremolo.  
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Flest fjögurra kóra módel hafa eins og áður sagði einungis 11 raddskiptingar. 

Þriggja kóra hljóðfæri hafa mest 7 mögulegar skiptingar. Þar er 80 ekki til staðar. 

Minni harmonikur geta verið eins kóra með einungis 8-fóta stillingu eða tveggja 

kóra með 8- og 16-fóta eða 8-og 4-fóta stillingu. Það gerir þrjár mögulegar stillingar 

einar og sér eða saman. 5-kóra harmonikur búa yfir franskri stillingu og bætist þar 

við 80.  

 

Tónbassinn er venjulega tveggja kóra með 8- og 4-fóta skiptingu. Hann er því með 

þrjár mögulegar raddskiptingar. Hringtáknið hefur tvö hólf. Þau er hins vegar fjögur 

fyrir hljómbassann því hann hefur fjórar áttundir (4-kóra), 16-8-4- og 2 -fóta. Þó er 

einunigs hægt að velja um 8- og 4-fóta skiptingu á sjálfum hljómahnöppunum. Það 

eru því þrjár mögulegar raddskiptingar á móti 7 í bassanum.25 26 

 

Belgurinn 

Belgurinn er einn mikilvægasti hluti harmonikunnar þegar kemur að því að skapa 

og túlka tónlist. Með honum ræðst styrkur og lengd tónanna ásamt tónmynduninni. 

Þær miklu styrkleikabreytingar, andstæður og blæbrigði sem hægt er að ná fram 

með belgnum gefa kost á litríkum flutningi. Líkja má belgtækni við andardrátt hjá 

söngvara eða bogatækni strengjaleikara. Belgskiptingar eru yfirleitt ákveðnar 

fyrirfram og gerast á stöðum sem brjóta ekki tón eða hendingu. Ef belgnum er þrýst 

saman og viðkomandi misreiknar hversu mikið loft er eftir til umráða og reynir að 

klára ákveðna hendingu þangað til loftið tæmist er hætt við því að áheyrendur missi 

andann, uppbygging/dínamík lagsins verður að litlu og flutningurinn missir gæði.  

 

Með belghristingi er hægt að líkja eftir tremoló hjá strengjaleikurum auk þess sem 

hristingurinn skapar skemmtilega stemningu. Með belghristingi er átt við að 

belgurinn er opnaður og lokaður á víxl með örum hreyfingum á sama tóni/hljómi 

sem við þetta endurtekur sig. Einnig er hægt að framkalla víbrató með hjálp 

belgsins. Samanborið við víbrató strengjaleikarans er víbrató harmonikuleikarans 

skiljanlega með öðru sniði. Strengjaleikari framkallar víbrató með sveiflandi 

hreyfingum fingurs sem hvílir á ákveðnum streng sem við þetta strekkist og slaknar. 

                                                 
25 Birgit Kjellström. 1976. 
26 Lars Holm. 2006. 
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Tónhæðin sveiflast einnig og skapar víbrató. Þegar víbrató er leikið á harmoniku 

verður tónninn hins vegar sterkari og veikari til skiptis. Til eru nokkrar aðferðir við 

að framkalla víbratóið eftir því hvað á við hverju sinni; með hægri hönd, vinstri 

hönd, báðum saman eða jafnvel fótum. Víbratóið fæst með því að hönd eða fótur 

ýtir reglubundið við hljóðfærið svo titringur kemur á belginn sem orsakar breytingar 

á styrkleika.27 

 

Tónmyndun 

Hægt er að greina tónmyndun á harmoniku í þrennt: tónmyndun með fingrum, 

tónmyndun með belg og samblanda af tónmyndun með belg og fingrum.   

1) Belgurinn er opnaður (eða lokaður) áður en þrýst er á þá nótu sem kosið er 

að leika. Nótunni er síðan sleppt áður en belgurinn er stoppaður. Með 

þessari aðferð verður tónninn hvass, bæði við upphaf og lok hans. Þetta er 

algengasta aðferðin við tónmyndun á harmoniku enda er belgurinn opinn 

mestallan tímann á meðan verk er flutt. 

2) Þrýst er á tiltekna nótu áður en belgurinn er opnaður. Tónninn er síðan 

stoppaður af með belgnum áður en nótunni er sleppt. Við þetta fæst tónn 

sem hefur mjúkt upphaf og mjúkan endi. Tónnin verður ávalur. Þessi aðferð 

við tónmyndun er oftast notuð í upphafi eða lok verks, hendingar eða stefs.   

3) Samblanda af fyrstu tveimur aðferðunum þar sem upphaf og lok tónsins fer 

eftir samvinnu fingra og belgs. Þetta er næstalgengasta tónmyndunaraðferin 

en krefst jafnframt mestrar einbeitingar.28 

 

Harmonikutónlist- og menning þá og nú 
 
Eftir að harmonikuframleiðslan iðnvæddist á síðari hluta 19. aldar urðu harmonikur 

fjöldaframleiddar (fyrst í Þýskalandi) og urðu þar með algengari og sífellt vinsælli. 

Þær urðu ódýrari og almenningur, bændur og verkafólk höfðu loks efni á að láta 

drauminn rætast og festa kaup á slíkum grip. Ólíkt öðrum vinsælum hljóðfærum frá 

þessum tíma s.s. fiðlu og klarínetti var tiltölulega auðvelt að finna út hvernig 

                                                 
27 Lips, Friedrich. The Art of Bayan Playing, Technique, Interpretation, and Performance of Playing 

the Accordion Artistically. Kamen, Þýskaland. Karthause-Schmülling Internationale Musikverlage. 

2000. 
28 Friedrich Lips. 2000. 

 17



harmonikan virkaði. Allt sem þurfti var laglína með nokkrum hljómum til undirleiks 

ásamt þokkalegri taktfestu og tóneyra. Harmonikuna þurfti ekki að stilla og var hún 

því alltaf til þjónustu reiðubúin auk þess sem hljóðfæraleikarinn gat jafnvel sungið 

með og slegið taktinn með öðrum fæti. Einmitt á þessum tíma voru hinir 

geysivinsælu nýju dansar; polki, ræll, skottís, masúrka og vals, að ryðja sér til rúms 

í Evrópu og var harmonikan tilvalin til flutnings á þeim enda hljómaði hún ein og 

sér eins og heil hljómsveit.29 30 

 

Harmonikan á Íslandi 

Harmonikan barst til Íslands á síðustu áratugum 19. aldar. Ef skoðaðar eru heimildir 

um hvalstöðvar á Íslandi má sjá að þar var sungið og spilað. Fiðlur voru sjaldséðar í 

stöðvunum en harmonikan öðlaðist miklar vinsældir. Hún var fyrst og fremst 

danshljóðfæri. Um 1880 var harmonikan þegar orðin algeng í Noregi og dæmi eru 

um að Íslendingar hafi lært að spila af Norðmönnum, bæði á harmoniku og gítar. Í 

Mjóafirði Eystra lærðu menn t.d. að þenja dragspil af Óla Höger sem var afar 

eftirsóttur á dansskemmtanir. Heimamenn voru tregir til að taka lagið eftir að hafa 

heyrt hann leika undir dansi. Íslendinar voru lítið farnir að semja dægurlög og ætla 

má að ýmis lög hafi m.a. borist til landsins í kjölfar norskra hval-og síldveiðimanna. 

Eftir aldamótin 1900 voru góðir harmonikuleikarar manna vinsælastir. Þeir 

ferðuðust oft á tíðum langar leiðir í misjöfnum veðrum með hljóðfærið á hestbakinu 

og léku svo fyrir dansi í 10-12 tíma og fengu nokkrar krónur í laun. Ætla má að þá 

hafi það viðhorf mótast að harmonikan sé danshljóðfæri og hefur það verið ríkjandi 

allt fram að okkar dögum. Fyrstur Íslendinga til að nema harmonikuleik af alvöru 

var Bragi Hlíðberg (tóndæmi 131) sem hélt til Bandaríkjanna árið 1947 og dvaldist 

þar um eins árs skeið.32 33 

 

Harmonikan tekin alvarlega 

Eins og fram hefur komið var harmonikan notuð sem danshljóðfæri um allan heim 

snemma á 20. öldinni. Hún var einnig kaffihúsa- og þjóðlagahljóðfæri. Til að 

harmonikan yrði tekin alvarlega sem tónleikahljóðfæri var í fyrsta lagi þörf fyrir 
                                                 
29 Birgit Kjellström. 1976. 
30 Oxford Music Online, Grove Music Online. (Accordion). 
31 Bragi Hlíðberg. ‘Vorgleði’. 
32 Trausti Einarsson. Hvalveiðar við Ísland 1600-1939. Reykjavík, 1987. 
33 Viðtal við Bjarna Marteinsson. ,,Nikkuna til vegs og virðingar”. Morgunblaðið, 4, maí 1978. 
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skóla sem gáfu menntun í harmonikuleik á háu stigi. Í öðru lagi var þörf fyrir tónlist 

sem samin væri upprunalega fyrir harmoniku af virtum tónskáldum. Í þriðja lagi var 

þörf fyrir að betrumbæta og fínpússa hljóðfærin sjálf svo hægt yrði að mæta kröfum 

nýju tónlistarinnar. Harmonikan þufti stöðugt að geta svarað kröfum listamannsins 

um nákvæman flutning og listræna tjáningu. Þjóðverjinn Ernst Hohner kom auga á 

þennan vanda í harmonikuheiminum og bað tónskáldið Paul Hindemith að semja 

upprunalegt verk fyrir harmoniku. Þá hafði Hindemith áður samið verkið 

Kammermusik no.1 (1922) fyrir kammersveit sem innihélt harmonikupart. 

Hindemith benti hins vegar á hæfileikaríkt ungt tónskáld, Hugo Hermann (1896-

1967), til að vinna verkefnið. Hermann féllst á það og samdi Sieben neue 

Spielmusiken (árið 1927) og var það fyrsta upprunalega verkið fyrir einleiks 

harmoniku.  

 

Hohner stofnaði harmonikuskóla árið 1931, Harmonika-Fachschule, í bænum 

Trossingen í Þýskalandi. Hermann varð skólastjóri skólans þar sem störfuðu hæfir 

kennarar m.a. Hermann Schittenhelm, Armin Fett, Ly Braun. Þau drógu að sér 

nemendur sem hugðu á alvarlegt nám á hljóðfærið. Skólinn varð síðar að 

ríkisháskóla. Hermann og samstarfsfólk hans útbjó námsskrá sem í áratugi leiddi af 

sér góða listamenn og kennara. Margir þeir sem útskrifuðust þaðan sömdu og 

útsettu nýja tónlist fyrir harmoniku. Hohner-verksmiðjan framleiddi harmonikur og 

starfaði við rannsóknir á því sviði. Auk þess hóf fyrirtækið að gefa út tónlist og 

kennsluefni fyrir allskonar harmonikur. Enn í dag eru haldnir alþjóðlegir 

harmonikutengdir viðburðir í Trossinger, á vegum Hohner, sem er ein af miðstöðum 

þess konar viðburða í Þýskalandi. 

 

Ýmis samtök og félög voru stofnuð víða um heim til að koma harmonikunni til vegs 

og virðingar og má þar nefna samtökin Confederation Internationale des 

Accordionistes sem stofnuð voru í París 1935, bandarísku samtökin The American 

Accordionists’ Association stofnuð 1938 og Accordionists & Teachers Guild 

International stofnuð 1940. Um og eftir 1945 voru stór pólífónísk verk í smíðum, 

flest þeirra samin fyrir tónbassa (sem dæmi verk eftir Hans Brehme: Paganiniana, 

árið 1952) og utan ákveðinnar tóntegundar. Tónskáldið þýska Wolfgang Jacobi 

(1894-1972) gegndi þar miklu hlutverki en einnig skandinavísk tónskáld s.s hinir 
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dönsku Ole Schmidt, Per Nörgård, Niels Viggo Bentzon og Svíinn Torbjörn 

Lundquist. 34 

 

Harmonikan berst til Bandaríkjanna 

Margir góðir hnappa- og píanóharmonikuleikarar fluttust frá Evrópu til 

Bandaríkjanna á fyrstu áratugum 20. aldar. Það er að miklu leyti þessum 

innflytjendum að þakka að vinsældir harmonikunnar breiddust þar hratt út. Nokkrir 

ítalskir innflytjendur, tónskáld og harmoniku-virtúósar voru sérstaklega 

áhrifamiklir. Þetta voru þeir Pietro Deiro (1888-1954), en hann gerði fyrstur manna 

upptöku af píanóharmoniku árið 1912, bróðir hans Guido Deiro, Pietro Frosini 

(1885-1951), einn af þeim fyrstu til að nota tónbassa, og Anthony Galla Rini (1904-

2006). Frosini og P. Deiro sömdu tugi tæknilegra bravó-slagara, t.d. Jolly Caballero 

(tóndæmi 235), Karneval i Venedig, Bel viso og Pietro’s return, aðallega fyrir eigin 

tónleikaferðir. Verkin eru hómófónísk með syngjandi laglínu á hægra borði en 

taktfastan úmm-pa-pa undirleik í bassa. Tónlist þessi er vinsæl enn í dag og jafnvel 

er til Frosini-félag og sérstök Frosini keppni. Aðrir atkvæðamiklir amerískir 

harmonikuleikarar og djassistar voru t.d. Charles Magnante (1906-1988) og Frank 

Marocco (f.1931).36 37 

 

Harmonikan í Rússlandi 

Allt frá því að harmonikan var fundin upp hefur hún verið algeng í Rússlandi og í 

löndum við Balkanskagann. Hið klassíska tónleikahljóðfæri eða hnappaharmonikan 

er þar kölluð Bayan. Stuðningur kommúnistaflokksins við þjóðlagatónlist átti þátt í 

því að stofnaðar voru Bayan deildir innan tónlistarháskóla, t.d. í Kiev, Moskvu og 

St. Pétursborg. Staðallinn í þessum fyrrum Sovétríkjum er gífurlega hár en rússar 

eru t.d. margfaldir heimsmeistarar í harmonikuleik í flokki klassískrar tónlistar. 

Fyrsta Bayan sónatan var samin árið 1944 af Nikolay Yakovlevich Chaykin. 

Rússnesku harmonikuleikararnir og tónskáldin W. Zolotarjov (1942-1975)(tóndæmi 

nr.338) og W. Semjonov (f. 1946) (Búlgörsk svíta, samin 1975) eru meðal virtustu 

                                                 
34 Oxford Music Online, Grove Music Online. (Accordion). 
35 Pietro Frosini. ‘Jolly Caballero’. 
36 Oxford Music Online, Grove Music Online. (Accordion). 
37 Birgit Kjellström. 1976. 
38 Wladislaw Zolotarjov. ‘Sonata nr.2. Allegro Ingenuo’. 
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tónskálda harmonikubókmenntanna. V.Gridin (1943-1988)(tóndæmi nr.439) var 

einnig einn ástsælasti harmonikuleikari og harmonikutónskáld Rússa, en hann vann 

mikið með rússneska þjóðlagatónlist og útsetti fjölda slíkra verka. S.A.Gubaydulina 

(f.1931) er meðal virtustu tónskálda okkar tíma og hefur fengið innblástur frá 

rússneskum harmonikusnillingum á borð við Fridrikh Lips (f. 1948), Aleksander 

Dmitriev (f.1950) og Oleg Sharov (f.1946). Verk hennar, De profundis 

(1978)(tóndæmi nr.540) er tímamótaverk og hefur fengið fastan sess í 

harmonikutónbókmenntunum.41 

 

Harmonikan í Frakklandi 

Rússar eru ekki einir um að vera margfaldir heimsmeistarar í harmonikuleik því 

frakkar eru það einnig. Frakkar eru hins vegar vinningshafar á öðru sviði, nefnilega 

franskri musette tónlist. Sérstakar harmonikur eru notaðar fyrir þess konar tónlist, 

léttar og nettar nikkur án tónbassa og eru yfirleitt nokkuð skrautlegar og að 

sjálfsögðu með franskri stillingu. Tónlistin er oft djassblönduð og mjög virtúósísk 

og því engin kaffihúsatónlist. Vals, tangó, pasodoble, rag 

og samba eru m.a. dansar sem franska musette tónlistin 

byggist á. Harmonikufrömuðir í franskri musette tónlist og 

tónskáld eru m.a. Yvette Horner, Jo Privat, M.Larcange, 

Richard Galliano, Joé Rossi, Eric Bouvelle, Aurélien Noël 

(tóndæmi nr.642) og Jerôme Richard. Frank Angelis 

(f.1962)(tóndæmi nr.743) er auk þeirra eitt fremsta 

harmonikutónskáld frakka í dag og má segja að hann brúi 

bilið milli ólíkra stíla en verk hans eru klassísk með frönskum 

blæ (Romance, Suite, Paris-Moscou, Boite a Rythme). 

Mynd 11. Frönsk 
harmonika frá 

Cavagnolo 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Viktor Gridin. ‘Rassypucha’. 
40 Sofia A. Gubaydulina. ‘De profundis’. 
41 Oxford Music Online, Grove Music Online. (Accordion). 
42 Aurélien Noël. ‘L‘insolente’. 
43 Frank Angelis. ‘Suite: Brel-Bach, Soliloque, Asia-Flashes’. 
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Niðurlag 

Eins og saga harmonikunnar sýnir hefur lífsgleði ávallt verið fylginautur 

harmonikunnar. Þegar menn tala um að harmonikan sé með í för er það gjarnan sagt 

í sama tón og talað er um fylgd góðra og skemmtilegra vina. Það er sérstakt hversu 

breiður hópur fyrirfinnst af harmonikuleikurum enda eru harmonikur framleiddar í 

öllum stærðum og gerðum. Margir nemendur leggja leið sína í tónlistarskóla til að 

stunda harmonikunám með góðum árangri meðan aðrir spila eftir eyranu.  

 

Eftir að lögmál tónfjaðranna varð þekkt þróuðust ættfeður harmonikunnar: sheng, 

portative og regal. Harmonikan hóf að taka á sig þá mynd sem hún hefur í dag eftir 

að hljóðfæri þjóðverjans C.F.Buschmanns kom fram á sjónarsviðið árið 1822. Hún 

er því upprunin í Þýskalandi. Harmonika Demains, accordion, hafði 

vinstrihandarbassa (hljómbassa) og eftir þá uppfinningu var leikið á harmoniku með 

báðum höndum. Árið 1850 leit fyrsta krómatíska harmonikan ljós og fyrirmynd 

krómatísku hnappaharmonikunnar eins og við þekkjum hana í dag var fundin upp af  

Poul Von Janko, sem hannaði nýtt hljómborð árið 1882. Síðasta mikilvæga viðbótin 

varð þegar laglínubassinn kom til sögunna fyrir aldamótin 1900. Þá eru upptalið það 

helsta sem varð til þess að harmonikan tók á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. 

 

Hljómborð hnappaharmonikunnar er snilldarlega uppbyggt. Það hefur þróast eftir 

lögun handarinnar og kallar því á eðlilega handstöðu, ólíkt því sem gildir hjá 

mörgum öðrum hljóðfærum. Tónaraðirnar fimm, raðaðar í tröppuformi, spara mikið 

pláss og gefa breitt tónsvið. Tónfjaðrirnar eru litlar og skapa því breidd tónsviðsins. 

Þetta gerir harmonikuna að sérstöku hljóðfæri ásamt möguleikum belgsins- og 

raddskiptinga til að framkalla miklar styrkleikabreytingar og mismunandi tónblæ.  

 

Það tók harmonikuna og harmonikutónbókmenntirnar svolítinn tíma að koma sér til 

vegs og virðingar. Fyrir tíma tónbassans lifði harmonikan svo til í sínum eigin 

heimi og var tónlistarlega séð einangruð. Fljótlega rættist úr því. Virt tónskáld hófu 

að semja tónlist fyrir hljóðfærið, harmonikukennsla hófst í tónlistarskólum og 

tónlistarháskólum og margir virtúósískir harmonikuleikarar komu fram á 

sjónarsviðið. 
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Áður fyrr hafði harmonikan það hlutverk að vera danshljóðfæri og skemmtileg 

afþreying eftir langan vinnudag. Í dag er hún klassískt tónleikahljóðfæri og hljómar 

í virðulegustu tónleikahúsum en er þó einnig skemmtileg afþreying í senn. Tónlistin 

sem leikin er á harmoniku í dag er flóknari en áður fyrr og staðallinn hefur hækkað. 

Í dag er harmonikan fullgildur, viðurkenndur meðlimur innan tónlistarháskóla um 

allan heim og jafnast því á við önnur klassísk hljóðfæri. 
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