
STM 1937 

Ett obeaktat tal av Roman

Av Åke Vretblad

© Denna text far ej mangfaldigas eller ytterligare publiceras utan 

tillstand fran författaren. 

Upphovsratten till de enskilda artiklama ags av resp. forfattare och Svenska 

samfundet for musikforskning. Enligt svensk lagstiftning ar alla slags citat till

latna inom ramen for en vetenskaplig eller kritisk framstallning utan att upp

hovsrattsinnehavaren behaver tillfragas. Det ar ocksa tillatet att gora en kopia av 

enskilda artiklar for personligt bruk. Daremot ar det inte tillatet att kopiera hela 

databasen. 



ETT OBEAKTAT TAL AV ROMAN· 

Av AKE VRETBLAD (Stockholm) 

>>A.reminne ofwer ... Johan Helmich Roman» har A. Sahlstedt
vid flera tillfallen anlitat Romans egenhandiga anteckningar

och dessutom omnamnt hans omfattande korrespondens och rese
berattelse fran Rom. Samtliga dessa kallor synas dessvarre till 
storsta delen ha gatt forlorade for eftervarlden. Mojligheterna att 
. erhalla en narmare kannedom om hans liv och person forefalla hari-
. gen om avsevart forsvarade.1 De arkivaliska och hibliografiska urr-
dersokningar, som i senare tid foretagits, kunna emellertid foras 
. vidare, varvid man dock kan bli tvungen att taga hansyn aven till 
- atminstone vid forsta anblicken - skaligen obetydliga akt
stycken, som dock i nagon man kunna belysa hans levnadslopp och
karaktar. Som ett dylikt bidrag bar man betrakta ett litet tryckt
hafte om 16 sidor, en libretto, som pa forsta sidan bar titeln >>Drama>>. 2 

Van de:::- man sidan finner man pa de narmaste tva folj ande ett fore
tal, som ar underteclmat J. H. Roman. Det har foljande avfatt
ning:

Sperno Musicam! ropar fuller en sa kallad Princeps Rei Liierariae 
en Justus Lipsiµs; Hwars usle dyrkare saja med en mund Harmonia 
remota! och vilja giora Musiquen (a) til darskap. Men deras vanmak
tiga ·tilbud (b) afskracker mig ej ifran min skyldighet at soka bringa 
Musiquen i det stand, hwarigenom den wid Solenne tilfallen ma be..:
horigen swara mot de anstalter som da gioras for var Nations heder.
Och som en Orquestre til den andan bor standigt hallas i ofning, sa
aro Publique Conserter derfore anstalte (c). Orquestern emottogs har
i sadant skick som Krig, Hunger och Pest honom Iamnadt, men upar
betas nu ifran odesmal at blifwa gagnelig. Et slikt syftemal erfordrar 

1 Aven konceptet till Sahlstedts >>.Areminnei(1767) tycks vara forkommet. 
Ovrig litteratur: F. Cronhamn, Nagra anteckningar om J. H. R., 1885; P. Vret
blad, J. H. R. I-II 1914; densammes Korisertlivet i Stockholm under 1700-
talet, 1918; G. E. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, 1879, s. 509. 

2 Klemming daterar verket till 1734 med stod av en annons i Argus (1734 n:r 
45); anteckning darom pa ett lost b1ad i Kungl. bibliotekets exemplar av styc
ket. 
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(d) >>en segersam, rolig och pa allehanda godt ofwerflodande rege
ments tid, adelsinte, myndige, uplyste, valmenande och milda Gyn
nare och Befordrare, och alla dessa tillbehorigheter hallas for aldeles
nodwandige at forhielpa et sa adelt, sa rart och wardigt skaspel fram
i dagsljusei». Tvart om hotas den Swanska Musiquen esomoftast at
bli forqwafd i waggan, och likasom hasta til slut afwen i dess spada
borjan, der en Maecene ej tidast motade et sa ogient optag, skaligen
misstrodde forkleningar, styrde sielfswald och skyddade et rattsint
foretagande. I stallet for ofwersattningar (e) af frammande arbeten,
hwilka hartill blifwit brukade, wagas denna gang et Swanskt Drama.
Dess Auctor Herr A. D. Leenberg, onskar at detta hans forsta f6rs6k,
i det Lyriska Rimsattet ma benaget anses. En del af Musiquen hartil,
har redan vid atskillige tillfallen blifwit gunstigt optagen, och erkanner
jag med wordnad, all natl, ynnest och opmuntring som mig altid ar
wederfaren i mit kara Fadernesland. J. H. Rom�nn. 

(a) De kunna ock blifwa diidan, wharest nansin Music forehafwes.
(b) _Bese Argi XIX. Arck 2:dra Delen, diirest Lipsii Apa fornuftigt blifwit 

afwist i et sa ohemult iirende. 
(c) Via Subscriptionis eller abonnement, wore whl siikrast och anstiindigast 

at uphielpa Musiquen, men i brist der- af upfores Publique Conserter, da hwar 
och en for 1. Dal. S:mt horer de arbeten, som annorstiides kosta 2 Ducater. 

(d) Sal. Fru Brenner utlatelse om Poesien liimpas har till lYiusiquen. 
(e) Ofwersiittningar brukas jiimval utom lands esom·oftast: ex. gr. anfores 

_foljande Verser utur ett ofwersatt Warck, tryckt och upfi:irdt i Vliirtzburg 1732. 
Cum permissu superiorum: 

Ich wohl glaubt das Rosen N arcissen 
Die Dorn zu werden sich befliessen. 

Ach wehe ! ich bin todt. 
Wer hilft :mir! ich bin gantz todt. 
Was kanst nicht o Liebe! 
Bringt eure Trahnen Gab 

Zur Laab 
Er ruhet 

Wann ihr ihm lieben thuet 
Hier liegt er nun gar begraben. 

Foretalet har ej allenast varde som en inledning till den darpa 
foljande pjasen, det kan aven betraktas som ett sjalvstandigt helt 
och har biografiskt intresse, darfor att det i viss man aterspeglar 
de svarigheter, Roman hade att kampa med under de forsta aren 
av sin offentliga verksamhet. Det ger oss aven en forestallning 
om den entusiasm, som uppfyllde honom vid tanken pa de upp
gifter, som vantade honom. Nar han skrev dessa rader, hade han 
i tre ar lett >>publique conserter» och under denna tid helt sakert 
konstaterat, att det kunde vara klent bestallt med intresset for 
den hogre musiken och speciellt for den svenska tonkonsten. Da 
man laser hans tal, kommer man att tanka pa de tolv punkter, 

13-378635. 
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i vilka Roman sammanfattat sina reflexioner i musikaliska fragor 
under den valtaliga titeln: >>Orsaker hvarmedelst Music rakat. r.
lagervall». Dessa anteckningar har han (ovisst nar) skrivit pa ett 
blad, som infogats i slutet av hans oversattning av Pepuschs 
>>A Treatise on Harmony ... >> (1731). Det ar kanske narmast folJ:
j ande tva moment, som ga igen i det har meddelade foretalet, bada
betecknande for tonen i den pessimistiska episteln: >>Music anstidd
som missbrukad, nar den ej nyttjas af yra hufvuden ocli kitsliga
fatter til dans>> samt >>V etenskapen samt thess Idkare foragtade
och ty foga lonte, som betager en Orquestre all hug til tragen of..:
ning>>.

Man lagger marke till att han vidror fragan om att arrangera 
abonnema�gskonserter (not c). Pa denna punkt har han, som det 
forefaller, ej velat ge nagra loften for framtiden. Mahanda har . 
han ej tilltrott sig krafter nog att satta en sadan plan i verket. For 
detta antagande tala tvenne vagande ska.I;· for det f 6rsta att Roman: 
�fret darpa (1735) sokte och erholl tjanstledighet fran befattning'en. 
som hovkapellmastare for att varda sin halsa; for det .andra att, 
1734 synes ha inneburit ett ar fyllt av kravande uppgifter, som i 
viss man kan ha bidragit till, att han beslot sig for att en tid helt 
avsta fran det anstrangande repetitionsarbetet. Till folj � av Romans, 
utrikes resa 1735-37 kom planen pa en mer ordnad form av kon-· 
sertverksamhet att skjutas upp och tycks forst 1740 omsatts i prak
tiken. Med storsta sannolikhet har· Roman sjalv studerat in och 
lett framforandet av den rad betydande verk, · som 1734 erbjudits 
stockholmspubliken. De voro: >>Pastoral» ( en bearbetning av Han
d els >>Acis och Galathea>>), Handels >>Passionsmusik» samt densam
mes oratorium >>Esther» (i svensk 6versattning av A. D. Leenberg 
under titeln >>Oratorio.>>).1 Till dessa tre kan sa fogas ytterligare 
det >>Drama>>, vars foretal vi citerat.2 Till skillnad fran de ovriga 
ar detta opus ej nagon oversattning, utan, som det med en viss 
stolthet papekas, >>et Swanskt drama>>: Man har namnt Leenberg 
som en av· frihetstidens mest formfullandade poeter. och stallt hans 
dikter•vid sidan av Dalins patriotiska och politiska kvaden. Vi ha· 

1 Den tryckta texten .. till >>Pastoral•> inledes av ett foretal utan underskrift. 
Det heter dar inledningsvis: ,;Detta arbete, som af slikt amne ar det forsta, hwilket 
pa detta �-att blifwer upfordt, hoppas man, sasorn forstling bewaget blifwa
ansedt.,> A ven i fortsatt�ngen finner man ber:.orngspunkter med foretalet till. 
,>Drama•>, om man ocksa inte direkt kan ,tills�riva, Roman forfattarskapet till 
denna inledning. Bada verken. gora ansprak pa att vara nyheter for- publiken

? 

vart dch ett i sin art. - Se aven art. Brandt i T. Norlind, Allm. mklex. 
2

· >>Drama,> framfordes den 8 nov. Annonsen meddelar tillika, att >>sarrima·
gangJater en nyss ankommen Virtuoso sig hora vocalite.n. 
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· i detta sammanhang ingen anledning att uppehalla oss vid styckets
karaktar av opera eller pastoral, utan konstatera blott, att Roman
har torde ha stallts infor delvis nya problem. Hur han lost dessa
undandrager sig givetvis ett bedomande, enar den enda kommentar,
han lamnat, ar den mycket otillfredsstallande forklaringen, att
>>en del av musiken» tidigare blivit uppford.1 Om han darmed
menar, att han hamtat material ur nagon annans kompositioner
eller lanat fran sina egna verk, framgar ej av formuleringen. Nagon
vagledning i denna. fraga har ej heller Roman-samlingen i K. M. A.
kunnat giva.

1 Inga av de Leenberg-dikter, Roman tonsatt, inga som delar av ,>Drama>>. 
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