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Förord
... men vad spelade man på Nordströmsorglarna?

Många är vi, som fängslats av orgelbyggarbrödema 
Sven och Erik Nordströms härliga orglar. Förvisso är de 
utmärkta gudstjänstinstrument, men vad spelade man 
som utgångsmarscher, alltså dåtidens postludier? 

Ja, här i Eksjö har vi i alla fall funnit en del av svaret! 
Från 1866 till 1904 var Frans Johan Håkanson organist 
och klockare i Eksjö kyrka, dessutom verkade han som 
tonsättare. Tack vare forskning och hjälp från släktingar 
har ett antal orgelkompositioner kunnat tas fram från en 
orättvis glömska och kan nu presenteras i föreliggande 
häfte.

Kompositionerna är skrivna för tjänsten i Eksjö kyrka. 
De utgör konkreta exempel dels på vad en väl utbildad 
yrkesmusiker mot slutet av 1800-talet spelade i kyrkan, 
dels på, och inte minst, kompositioner inspirerade 
av och utförda på en bestämd orgel, nämligen den 
Nordströmsorgel, som församlingen lät installera kort 
efter Håkansons tillträde som organist. Förhoppningsvis 
har dock Håkansons musik en funktion att fylla även i vår 
tid. Vid ett första påseende kan dessa utgångsmarscher 
kanske tyckas vara väl konventionella – vid ett närmare 
studium märker man såväl det gedigna arbetet som ett 
härligt smittande musikanteri.

I häftets textdel kan den intresserade finna en 
fyllig information om bakgrunden till Håkansons 
kompositioner, spelanvisningar samt några ord om 
editionstekniken. Nämnas bör, att avsnittet om Sven och
Erik Nordström är det utförligaste som hittills skrivits 
om dessa betydelsefulla orgelbyggare.

Vi, som står bakom denna utgåva är:

GUSTAF RUUTH
Notritning och biografi

RUNE HAKANSSON
Källmaterial och utgivningstillstånd

YDRE OCH SÖDRA VEDBO KONTRAKTSRÅD
Ekonomisk garanti

CARL-GUSTAF LEWENHAUPT
Artikel om orgelbyggarna Nordström

MATS LARSSON
Samordning och redaktion

MARIANNE LIDERFELT
Släktuppgifter

JE ANDERSSON
Sättning, foto och mångfaldigande av första upplagan
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Högtids-marsch
Komponerad till och utförd vid medaljutdelning vid Gudstjensten (Julottan)

i Eksjö kyrka, Juldagen 1883
F. J. Håkanson

Till Ferdinand såsom minne af julen 1883.
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Festmarsch
Komponerad med anledning af medaljutdelning

i Eksjö kyrka den 8/12 1889
F. J. Håkanson

Till Bror Ferdinand vänskapsfullt af tonsättaren.
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Bröllopsmarsch för OrgelBröllopsmarsch 
för Orgel

F. J. Håkanson
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Till bror »Ferdinand«, minne af tonsättaren.

Jul-festmarsch
för orgel eller piano

F. J. Håkanson
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Utgångs-spel N:o 10
för Orgel

F. J. Håkanson
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Utgångs-spel N:o 11
för Orgel

F. J. Håkanson
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