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Heidenstam 
Det är 1892. Brunnsdirektör Ernst von Heidenstam väntar på 
brunnsoktettens kapellmästare, under tiden samtalar han med 
trädgårdsmästare Madelung om årets planteringar. När 
kapellmästaren kommer blir han förhörd av brunnsdirektören 
om sommarens musikprogram. 

VON HEIDENSTAM 

Herr Madelung! Trädgårdsmästare, Madelung, vänta 
ett tag. 

MADELUNG 

(Talar med viss dansk accent) – Vad vill brunnsdirektör 
von Heidenstam? 

VON HEIDENSTAM 

Har Madelung några nya planer inför årets plantering i 
Brunnsparken? 

MADELUNG 

Det vet direktören då gott att jeg har. Men direktören 
borde tale med landskapsgartner Flindt, det är han der 
gör den store planläggelse vart år. 

VON HEIDENSTAM 

Men nu frågar jag herr Madelung. Flindt får man ju 
aldrig tag på. 

MADELUNG 

Jo, det ska blive röjt en del träer oppe vid Skogshyddan 
och musikpaviljongen. 

VON HEIDENSTAM 

Apropå musikpaviljongen. Jag väntar på kapellmästare 
Ehnstedt, har herr Madelung, möjligen sett honom här 
ännu? 

MADELUNG 

Nej, direktören, han har icke synts till. 
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VON HEIDENSTAM 

Besynnerligt. Han skulle vara här nu. 

MADELUNG 

Ja, men så skyndar jeg mig iväg innan han kommer. 
Intet keder mig mere än att lyssna till musiker, der talar 
om sin musik med hinanden. (Går) 

VON HEIDENSTAM 

En märklig karl. Nåja. Man blir väl sådan om man bara 
går och talar med blommor och träd hela dagarna. Och 
på danska dessutom. Strunt i honom nu. Nu gäller det 
herr Ehnstedt. Det var en del missnöje med hans oktett i 
fjol. Därför vill jag diskutera ett par detaljer med honom 
inför årets säsong. Se, där har vi honom ju. 

EHNSTEDT 

(Kommer) – Brunnsdirektör von Heidenstam, jag ber om 
ursäkt, men tåget var försenat. 

VON HEIDENSTAM 

Tåget? Försenat? Något sådant har jag aldrig hört talas 
om. Nå. Som herr Ehnstedt vet, har det framkommit 
vissa synpunkter på förra årets musikhållning. Ja, det är 
inga klagomål, åtminstone är det ingen av brunns-
gästerna som klagat. Men det har påpekats att tre B-
klarinetter är åtminstone en för mycket i en oktett. 

EHNSTEDT 

Får jag kanske påpeka att min oktett består av tio man. 
Därmed finns det plats för tre B-klarinetter. 

VON HEIDENSTAM 

Må så vara. Försteklarinetten är samtidigt inte särskilt 
skicklig. 

EHNSTEDT 

Inte särskilt skicklig? 

VON HEIDENSTAM 

Oss emellan sagt; det låter för jävligt. 

EHNSTEDT 

Vad vill brunnsdirektören då att jag ska göra åt det? 
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VON HEIDENSTAM 

Skulle man inte kunna byta ut försteklarinetten mot 
något bleckblås? 

EHNSTEDT 

Jag ska se vad jag kan göra. 

VON HEIDENSTAM 

Det finns någon annan av stämmorna som inte heller 
riktigt håller måttet. Herr Ehnstedt vet säkert vilken jag 
menar. 

EHNSTEDT 

Det handlar ju också om de här karlarnas försörjning... 
Det är inte så lätt att vara musiker nu för tiden. 

VON HEIDENSTAM 

Det får vara hur det vill med den saken. Apropå det, en 
del grannar har rapporterat att det förra året varit en del 
störningar från musikbostaden på Rönninge. 

EHNSTEDT 

Men de måste ju få öva. 

VON HEIDENSTAM 

Må så vara. Men de får öva tyst. Vad har herr Ehnstedt 
för tankar kring årets repertoar? 

EHNSTEDT 

Det vanliga. Några festmarscher, Mariana-polka, 
Gnistrande stjärnor av Waldteufel, ouvertyren till Lätta 
kavalleriet, Edelweiss... 

VON HEIDENSTAM 

Det där låter på pricken som förra årets repertoar. 

EHNSTEDT 

Nja... 

VON HEIDENSTAM 

Det vore trevligt för brunnsgästerna att få höra något 
nytt. Kanske ouvertyren till Vännen Fritz, den nya 
operan av Mascagni. 

EHNSTEDT 

Den finns inte arrangerad än... 
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VON HEIDENSTAM 

Får jag påminna herr Ehnstedt om att jag också tagit in 
anbud från Kronobergs regementes musikkår? En oktett 
därifrån kommer gärna och sköter musikhållningen på 

Ronneby Brunn i sommar. Med ny repertoar. 

EHNSTEDT 

Jag lovar att byta ut några musikstycken. Wiström har 
skickat mig en bunt nya arrangemang. Minst två 
tredjedelar kommer brunnsgästerna inte att ha hört 
förut. Åtminstone inte här. 

VON HEIDENSTAM 

Gott. Då är vi överens, herr Ehnstedt. Jag ser mycket 
fram emot att få höra er oktett i sommar. Ni kan gå och 
inställa er på brunnskontoret, kontraktet ligger färdigt 
för signering. 

EHNSTEDT 

Tack, direktör von Heidenstam. 
 

 

– Slut – 

 


