


Anteckningar om Per Brant 
Av Ingmar Bengtsson 

III. V A R  B R A N T  TONSÄTTARE? 

»Ah del paggio quel ch’ho detto 
era solo un mio sospetto» 
(Don Basilio) 

V a l e t  av underrubrik verkar måhända utmanande. Brant som tilldelats sin 
bestämda plats i den svenska frihetstidens musikodling och i den svenska 
symfonikens historia, Brant vars d-mollsinfonia numera framförs så ofta, skulle 
eventuellt inte vara tonsättare! 

Av skal som närmare preciseras i det följande kan man inte utan vidare 
svara ja eller nej på rubrikens fråga. De resultat som framläggs i detta tredje 
och sista avsnitt med anteckningar om Per Brant är till allra största delen 
negativa eller osäkra. Jag är angelägen om att understryka detta redan från 
början och vill inledningsvis kort motivera varför undersökningarna likväl 
framläggs i detta skick. 

Är inte en av musikforskarens huvuduppgifter på det historiska planet att 
lämna positiva bidrag till kannedomen om gångna tiders musikskapande, att 
hämta fram glömda skatter i ljuset o.dyl.? Att lägga fram rön, som plöts- 
ligt tycks göra vår bild av vissa historiska förhållanden osäkrare eller rentav 
fattigare, kan i somligas ögon te sig som en egenartad och missriktad verk- 
samhet. Historiska omvärderingar sker oavbrutet, men de leder i allmänhet 
till att bilden ändras eller utbyts mot en annan, inte att den ersätts med en 
rad frågetecken. Ett rimligt svar och försvar från forskarens sida är att hans 
centrala strävan är att göra bilden så sannfardig som möjligt, vare sig re- 
sultaten sedan kan värderas positivt eller negativt. Men då måste göras det 
viktiga tillägget att den bild han eftersträvar inte annat än indirekt gäller 
»hur det var då»; primärt och direkt sysslar han med att skapa en annan 
bild: den som skall visa vad vi kan veta eller inte veta om hur det var då. 
Inom den verksamhetens r a m  är även negativa slutsatser att betrakta som 
positiva resultat, som steg i riktning mot säkrare kunskap om vår kunskap 
eller om bristen på sådan. 

Tyvärr visar det sig inte sällan att dylika resultat och därav betingade varningar 
negligeras av den praktiska musikutövningens och musikdistributionens företrä- 
dare, antingen av ren ovetskap eller emedan resultaten är obekväma för dem. Det 
är fördelaktigt att kunna hänga upp ett haltfullt musikverk på ett känt namn. Det 



är illa att behöva sätta ut »Anonymus, eller ett nästan okänt namn på program- 
met eller skivetiketten. (Pergolesi kan nämnas som ett notoriskt och i samman- 
hanget stilenligt exempel.) Det är bl. a. med tanke på sådana ovanor som rubriken 
ovan har tillspetsats, men den har också adress till alla dem, som i skilda samman- 
hang har att vidarebefordra kännedom om svensk 1700-talsmusik. Vad kan man 
härvidlag veta av det vi för närvarande tror oss veta? 

Mot frågan »Var Brant tonsättare?, kunde ställas två andra: vad finns 
det för skal till att (eventuellt) frånkanna honom etiketten tonsättare, och 
vem eller vilka skulle i så fall istället ha komponerat »hans» verk? De som 
av denna uppsats väntar sig definitiva besked härom måste troligen bli be- 
svikna. Frågorna är delvis för anspråksfulla i förhållande till kallmaterialets 
bräcklighet. Man kan inte draga slutsatser e silentio. En mera överkomlig 
frågeställning är däremot följande: vilka och hur pass goda är skälen för 
påståendet att vi ifråga om kunskaper om Brants tonsättarverksamhet står på 
lösan sand? Det är väsentligen om detta uppsatsen kommer att handla. 

De Brant tillskrivna - eller tillskrivbara - kompositionerna är under 
alla förhållanden ganska få. Vare sig han skrivit något tiotal verk eller blott 
ett litet fåtal, kan hans insatser som tonsättare inte räknas till de märkligare; 
sett ur ett internationellt perspektiv kan de tyckas krympa ihop till en ren 
futilitet. När »fallet Brant» likväl har tages upp till relativt utförlig diskus- 
sion, så sker det främst emedan det kanske kan tjäna som instruktivt exempel 
på vad man kan träffa på för slags kallkritiska och andra svårigheter inför ett 
svenskt 1700-talsmaterial.1 Måhända kan en presentation dels (I)  underlätta 
framtida identifiering av en handfull osäkra verk (se temaförteckningen), 
svenska eller utländska, dels innebära en varning mot (2) överskattning av 
Brants betydelse som tonsättare och - framför allt - mot (3) att i förtid 
konstruera en måhända falsk bild av svenskt musikskapande under perioden 
ifråga. Vad slutligen (4) de metodiska diskussionerna och övervägandena be- 
träffar, blir det läsarens ensak att avgöra vad som kan vara till gagn och vad 
som inte manar till efterföljd. Han kan dock vara förvissad om att liknande 
problem kan dyka upp nära nog var som helst i ett annat inhemskt kall- 
material från samma tidsperiod. 

Den grupp kompositioner, som har skall dryftas, omfattar alla de verk, som 
inom en rätt frikostigt tilltagen ram kan betecknas som förknippade med 

1 Det ligger såsom tidigare påpekats i öppen dag att flera av de frågor, som här tills 
vidare måste lämnas öppna, måhända kan komma att besvaras genom framtida forsknings- 
resultat rörande den svenska frihetstidens musikodling. Emellertid kan det dröja rätt länge 
innan vi uppnått ett så gynnsamt läge. Till förutsättningarna hör både kallkritiska penetre- 
ringar av ett omfattande inhemskt källmaterial, musikaliskt och annat, och åtskilliga ännu 
outförda kallförteckningar, tematiska kataloger, auktorbestämningar o. dyl. rörande både in- 
hemsk och utländsk musik. (Jfr STM 1965, s. 25 f.) 

Brants namn. Det gäller således inte uteslutande verk som explicit tillskrivits 
honom. Något bör sägas om de tillämpade urvalskriterierna. 

Som utgångspunkt har fungerat ett högst nyktert övervägande. Skall vissa 
Brant tillskrivna och under hans namn i facklitteraturen behandlade verk 
medtagas på källmässiga grunder, som kan visas vara lösa, så måste rim- 
ligtvis också medtagas övriga hittills påträffade verk, för vilka andra - låt 
vara lika lösa - grunder kan påstås eller visas föreligga. Redan harigenom 
kommer antalet tänkbara Brant-verk automatiskt att utökas, men därav följer 
naturligtvis inte (ej ens statistiskt sett) en ökad sannolikhet för att antalet 
»äkta» Brant-verk skall växa, förbli konstant el. dyl. 

Ett starkt bidragande skal både till att intressera sig för de med Brants 
namn förknippade verken och till att välja så pass generösa urvalskriterier är, 
att man inom det på så sätt avgränsade materialet påträffar flera kompositio- 
ner, som i vissa källor går under J. H. Romans namn eller i något samman- 
hang tillskrivits Roman.' För vissa äkthetsproblem är med andra ord båda 
namnen aktuella. 

Den selektion av tänkbara Brant-verk som företagits enligt de antydda 
premisserna måste emellertid omramas med åtminstone tre olika slags för- 
behåll. 

För det första har inte gjorts några försök att förteckna samtliga anonyma 
verk, som kan finnas bevarade i avskrifter av Brants hand. Att medtaga alla 
de kompositioner, som den flitige kopisten skrivit av men av någon anled- 
ning ej försett med tonsättarenamn, skulle kunna leda till en orimlig utvidg- 
ning av materialet; de härför erforderliga pikturundersökningarna har f. ö. 
inte kunnat genomföras.3 Dock bör framhävas att det är just sådana kall- 
data man kan vänta sig inför en originalkomposition i handskrift! Det är 
fråga om en »autograf», och det står inte uttryckligen att viss annan ton- 
sättare komponerat verket. Kanske kan har dölja sig flera hittills okända 
Brant-verk? Uppslaget kan förefalla fascinerande, och för att motivera var- 
för det inte uppföljts måste ett annat och senare led i argumentationen före- 
gripas: också om vi hade överblick över detta material och gjorde antagandet 
att vissa delar därav kunde ha Brant till upphovsman, skulle det inte på 

2 Främst avses här ett par solosånger. Problemet var alltså inte aktuellt och berörs ej 
heller - med undantag för sinfonian till nyårskantaten 1754 - i min avhandling om J. H. 
Romans instrumentalmusik (1955). Däremot aktualiserades frågan när jag under senare 
hälften av 1950-talet började förbereda en käll- och verkförteckning jämte detaljerade kall- 
beskrivningar över Roman tillskrivna vokalverk. Att vissa Roman tillskrivna sånger i som- 
liga källor försetts med Brants namn har i själva verket utgjort det första incitamentet till 
min uppsatsgrupp om P. Brant. 

3 Om strandade planer på en inventering av Brants kopistinsatser se STM 1965 s. 25,  
fotnot 30. 



någon punkt gå att genomföra en något så när bindande bevisföring på stil- 
analytisk väg. 

För det andra måste anföras reservationen att ytterligare något eller några 
Brant tillskrivna verk när som helst kan tänkas komma i dagen. Särskilt 
privatsamlingarna på svenska gods och gårdar utgör alltjämt en osäkerhets- 
faktor, lika riskabel för varje »definitivt» påstående som full av potentiella 
möjligheter till nyupptackter. 

För det tredje aktualiseras problemet att draga lämpliga gränser mellan 
kategorierna originalkomposition, arrangemang, bearbetning, kontrafakt och 
parodiering, eller hur man nu önskar rubricera dem. Uppfattningen om hur 
sådana gränsdragningar skall företagas betingas i sin tur av flera olika fak- 
torer, bl. a. av vilken uppfattning (kannedom, eventuellt teori) man har om 
dåtida paroditeknik och dess olika grader av självständighet, av vilka kall- 
kriterier man betraktar som utslagsgivande (återigen med Brants kopistverk- 
samhet som speciell komplikation), och slutligen av vilka kallor man - ge- 
nom tillfälligheter eller systematiska efterforskningar - överhuvudtaget fått 
anledning att föra in i diskussionen. 

På alla dessa punkter kan korrigeringar komma att bli nödvändiga, och 
varje korrigering är välkommen, eftersom den kanske på oväntat sätt kan 
tänkas bidraga till att ge säkrare svar på huvudfrågan om bakom vilka not- 
texter Brant figurerar som upphovsman i betydelsen tonsättare, parodiker eller 
arrangör, och var han inte gör det. 

På grundval av sådana kriterier och mot bakgrund av de nämnda förbe- 
hållen meddelas härmed »handlingarna i målet,. Tills vidare räknar jag med 
nitton verkenheter, som i någon bestämd mening kan anses vara förknippade 
med eller aktuella i samband med Brants namn. En förteckning över dessa 
verk och över kallmaterialet lämnas nedan. 

Som avslutning på denna inledning skall dock redan har lämnas en kort 
sammanfattning av huvudresultatet. J. Hallardt har i sina musiklexika anfört 
att Per Brant så vitt han visste inte befattat sig med »Composition» annat 
än i form av små »handpiecern».4 Det finns all anledning att fästa sig vid detta 
kuriösa uttryck, och underrubriken till denna uppsats har bl.a. valts med 
Hallardts förträffliga term i åtanke. Wellanders uttryck att Brant »uti Com- 
position visat sin kunskap, tyder förvisso inte heller på någon mera bety- 
dande produktiv verksamhet. Om det går att påvisa eller göra sannolikt att 
en person blott förfardigat några smärre »handpiecer» - har vi då anledning 

att upphöja honom till digniteten av »tonsättare»? Kontentan av före- 

4 Jfr S T M  1965, s. 23. En intressant fråga är om uttrycket förutom betydelsen 
småstycken o. dyl. även kan ha haft bibetydelsen »tillfällighetskompositioner». 

liggande undersökning är att Wellander och Hallardt sannolikt har rätt: det 
går f . n .  inte att presentera några bindande käll- och stilkritiska bevis för att 
Brant komponerat mycket mer än några sådana »handpiecer»; dessutom är 
det på ett enda undantag när alltjämt osäkert vad denna produktion omfattat. 
På vilken grundval skall under sådana förhållanden en »tro om» eller en 
»bild av» Brants tonsättargärning kunna baseras? 

Närmast skall här ges en summarisk förteckning över de nitton verk- 
enheterna; i fortsättningen refereras till har angivna nummer.5 Därpå följer 
dels en översikt över kallmaterialet, dels en tematisk verkförteckning. 

INSTRUMENTALVERK 
I. Sinfonia G-dur (WaBGS nr 27)  
2. Sinfonia d-moll (WaBGS nr 28) 
3. Sinfonia B-dur (WaBGS nr 29) 
4. Andante A-dur för Vl.I/II och Basso 
5. Sonata a Flauto Traverso [och Bc.] D-dur 
6. Trio b-moll till en menuett i B-dur av F. Uttini 
7. Instrumentalsats a-moll, noterad på 4 system 

VOKALVERK 
8. Cantata vid nyåret 1754 »Kom Svea-Land» 
9-16. Solosånger med generalbas: 

9. »Hon på en blomsterbädd.; tryckt i Stockholm 1768 
IO. »Kan äran i ett sinne trifvas» 
II. »Men jag vill sjunga om tin magt» 
12. »Skal jag dölja i mitt Bröst» 
13. »Skapa i mig Gud ett rent hierta» 
14. »Tu store makt som alt kan styras 
15. »Du hala lycka» 
16. »Ack! hvad nöje är» 

17. »Atland, hvarför har du klagats, aria för sopran och orkester 
18. »Musiquen till Comedien på Drottningholm 1752 i Bosquéen.» (Musik till 

Herdespel av Olof Dalin.) 

Som nr 19 upptages för fullständighetens skulle de tillsammans med herde- 
spel-musiken bevarade bearbetningarna au f e m  kinesiska melodier. Dessa har 
berörts i annat sammanhang (se STM 1965, s. 36) och upptages i kall- och 
temaförteckningarna men lämnas i övrigt därhän i det följande. 

Särskilt intresse har som bekant sinfoniorna nr 1-3 tilldragit sig. (Jfr 
WaBGS.) Flöjtsonatan nr 5 har noterats av T. Norlind (i Svenskt biografiskt 

5 Beträffande i det följande brukade förkortningar hänvisas till de båda föregående av- 
snitten i S T M  1963 och 1965. 



lexikon), har sedermera tidvis ansetts »förkommen» i MAB och torde aldrig 
närmare ha granskats. Inplacerandet av nr 4 och 7 i förteckningen kan sägas 
vara biprodukter av mina egna forskningar i MAB:s Roman-samling, dar ju 
mycket döljer sig som inte är Roman. Detsamma gäller några av solo- 
sångerna; de motsägande auktorsbestämningarna i dessa fall har tidigare upp- 
märksammats av Å. Vretblad.6 Medtagandet av nyårskantaten nr 8 har moti- 
verats i ett tidigare avsnitt (STM 1965, s. 38 f.). Beträffande teatermusiken 
under nr 18 kan möjligheten inte uteslutas att Brant själv komponerat några 
av de oidentifierade musiknumren. (Jfr STM 1965, s. 34 f.) 

I den följande översikten över källmaterialet har i huvudsak valts att med- 
taga sådana uppgifter, som synes kunna ha direkt relevans för äkthetsproble- 
men.' Anmärkningsvärt är att så många av kallorna till de upptagna vokal- 
kompositionerna befinner sig i Roman-samlingen (dock även där stundom 
försedda med Brants namn). Förekomsten av ända upp till sex källor till 
samma sång i denna samling kunde kanske uppfattas som ett avgörande in- 
dicium för Romans auktorskap. Källäget pekar dock inte utan vidare i denna 
riktning. Ingen av de har dryftade sångerna finns t. ex. bevarad i Romans egen 
autograf. 

I detta sammanhang bör meddelas, att skriftexperten Ruben Danielson under 
åren före sin död (främst ca 1956-59) genomförde ännu opublicerade piktur- 
undersökningar av större delen av vokalmusikmaterialet i Roman-samlingen. 
Listan på handstilar och notpikturer (H/N)  - se hans och min tidigare publika- 
tion (Be&DaHN) - har därigenom växt till över 200 nummer. Jag tillåter mig 
att i källförteckningen införa erforderliga H/N-nummer ur detta opublicerade 
material, varvid jag beklagar att ytterligare personbestämningar av pikturerna tills 
vidare inte kunnat genomföras. 

O V E R S I K T  O V E R  K A L L M A T E R I A L E T  
Källor i handskrift 

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS BIBLIOTEK (MAB): 
Sv. Saml. Ork. Rar. 

Sinfonia G-dur. Part ( =nr I ,  källa A ) .  Jfr WaBGS s. 267. 
Vm.: Bend - IV. 
Nottext i Brants piktur ( H / N  2) inklusive påskrifterna »Sinfonia» och 
»Da B:» å fol. I r. 

6 I hans opublicerade licentiatavhandling om parodivisan i Sverige under 1700-talet, del- 
vis också i hans kommentarer till utgåvan av H. C. Nordenflychts samlade skrifter. 

7 För energiskt bistånd med registrering av vattenmärken i källmaterialet får jag tacka 
fil. kand. J. O. Rudén. De av honom lämnade Vm-uppgifterna meddelas i källförteckningen, 

ehuru de tyvärr inte kunnat få någon betydelse för diskussionen av äkthets- 
problemen. 

Sv. Saml. Ork. Rar. 
Sinfonia d-moll. Part. (=  nr 2, källa A). Jfr WaBGS s. 267. Vm.: Amster- 
dams vapen -LS. 
Nottext i J. G. Psilanderhielms piktur ( H / N  I I )  inklusive påskr. »N. 19. Sin- 
fonia del Sign. B.» 

D:o 
D:o. Stämmaterial (= nr 2, källa B), två uppsättningar. Jfr WaBGS s. 267. 
Vm.: a) Pro Patria/CG - krönt GR; b) Bend/C &  I  HONIG - IV. 
I omslag skrivet av Psilanderhielm inkl. uppgiften »Dell/Sign.» Därefter ut- 
radering; på dess plats har Per Frigel ( H / N  12) skrivit: »B. +. (Förmodeligen 
Brandt, Svensk kapellmästare)., 

Ork. Saml. Part. Rar. 
Sinfonia B-dur. Part. ( =nr 3,  källa A ) .  Jfr WaBGS s. 267. 
Nottext H / N  2 3  inkl. påskriften »Brioschi», fol. I r. Detta namn senare 
överstruket av Per Frigel, som istället tillfogat *Brandt*. 

Anm. Part. ingår som nr 7 i samlingsvol. »X (WaBGS: »Smbnd o. op..). 

D:o. 
D:o. Stämmaterial ( = n r  2 ,  källa B ) .  Jfr WaBGS s. 267. 
Brants notpiktur. Tonsättarenamn saknas. 

Avd, C I .  

[P. BRANT:] Sonata a Flauto Traverso [& Bc.] (=  nr 5 ,  enda källa). 
Vm.: Amsterdams vapen - C & I HONIG. 
Nottext sannolikt J. G. Psilanderhielm ( H / N  I I), inkl. påskriften av verk- 
titel samt »Dell Sgnr Brandt Svedeze». Å omslag har P. Frigel skrivit »da 
Brandt Svedéze». 

Källor ingående i Roman-samlingen: 

MAB: Ro nr 7 a. 
Cantata vid Ny-Aret 1754.8 Part. ( =nr 8, källa A ) .  
Vm.: a) Amsterdams vapen-IV (fol. 1-16); b) Nyckel i krönt sköld (fol. 
17-22). 
Nottext i Brants piktur ( H / N  2). Tonsättarenamn saknas. 

MAB: Ro nr 7 b. 
D:o. Stämmaterial. ( =nr  8, källa B) .  
Vm.: Amsterdams vapen - IV. 
Nottext i Brants piktur ( H / N  2 ) .  Tonsättarenamn saknas. 

Anm. För källbeskrivning av 7 a och 7 b hänvisas till BeRI. 

8 I en av MAB:s äldre handskrivna kataloger, »MUSIKKATALOG / I Sångmusik», finns 
denna kantat upptagen s. 3 5 7  ff. under rubriken »Anonyme», f .  ö. direkt efter musiken till 
herdespelet 1752. Katalogen är skriven av Per Prigel, troligen omkring 1800-talets första 
årtionde. Frigel visste alltså ingenting om vilka som var upphovsmän till kantaten och 
teatermusiken ifråga. Hans avdelning »Anonyme» omfattar endast en handfull nummer. 



MAB: Ro 7 7  a .  
Inb. volym med »Andliga sångers? 126 s. + 2 s. titelregister. Enhetligt format 
fol. obi. 23,5 × 31,5 cm. Vm.: saknas (tryckt notpapper). 
Nottexten med få undantag skriven av H/N 2 x = Brant(?). Tonsättarenamn 
saknas utom i undantagsfall (s. 12:  »alla Pergolese», s. 14:  »alla Hendel» 
o. dyl.). 
S. 20: »Skapa i mig Gud» ( =  fir 13, källa B ) .  »Psalm 5 1 ,  12: 13 & 14:» 
S. 116-117:  »Men jag vil sjungas ( =nr  I I ,  källa C ) .  
Med ant.: »Psalm 59: u. 17 & 18 Poesia del Sre Werfving». 

MAB: Ro 77 b. 
Inb. volym med »Andliga sånger».10 114 s. 
Enhetligt format 27,5 × 20 cm. Vm.: Bend/C & I HONIG-IV. 
Nottexten genomgående H / N  23 .  Tonsättarenamn saknas. 
S. 56-57: »Skapa i mig Guds ( =nr  13, källa E).  »Ps. 5 1 .  v. 12. 13. 14.» 
S. 58-59: »Men jag vil sjunga, (=nr I I ,  källa D). »Ps. 59: u. 17. 18.» 

MAB: Ro fir 7 7  c .  
Inb. volym med »Andliga sånger».11 127 s. 
Hdskr. av varierande format och med olika pikturer, övervägande Roman- 
autografer. (Se Be&DaHN s. 61. )  
S. 3: »Skapa i mig Guds ( =nr 13, källa C ) .  »Psalm 51:  12. 13 & 14.» 
S. 4: »Men jag vil siunga» (=  nr I I ,  källa B ) .  »Ps. 59: 17 & 18.» 
S. 3-4 utgör ett blad, 25 × 20 cm. Vm.: Amsterdams vapen (defekt). 
Nottexten Brants piktur (H/N 2 )  jämte påskr. »Poesien af Herr Verfving» 
Överst s. 4 ;  där senare (av H 14?) tillskrivet »P: Brant». Namnet synes er- 
sätta utraderad uppgift. 

MAB: Ro nr 7 8  b. 
Inb. volym med diverse sånger.12 148 s. 
Hdskr. av varierande format och med olika pikturer, bl. a. även Roman-auto- 
grafer. (Se Be&DaHN s. 67.)  
S. 47:  »Skaii jag dölja i mitt bröst» ( = n r  12, källa B ) .  

9 Vol. 77 a saknar särskild äldre rubricering. Om H/N 2 x se Be&DaHN s. 43. Registret 
till volymen har utan tvekan Brants piktur. S. I 1 5  och 118-125 av annan hand ( H / N  142). 

10 Vol. 77 b saknar särskild äldre rubricering. Försedd med Utile Dulcis stämpel. 
11 Vol. 77 c saknar särskild äldre rubricering. Bland Roman-autograferna, som upptar 

s. 1-2, 5-18 och 43-127 har inbundits två partier i Brants piktur, bladet s. 3-4 och (på 
annat papper) s. 19-42. 

12 Vol. 78 a och 78 b båda rubricerade »En Del af  Kongl. H o f  Intendenten Romans Hus 
Andakt». Vol. 7 8  a  uppges av J. F. Törnwall vara kopierad av »Magister J. M. Mecklin 
död 1798» (= 

- 
H / N  20); Roman har själv gjort åtskilliga tillskrifter av tempobeteck- 

ningar m. m. Vol. 78 b, som Törnwall fann på vinden till gymnasiehuset i Linköping vid 
dess rivning 1863, företer flera olika pikturer. S. 1-79 övervägande H / N  5=C. J. Meijer; 
s. 82-148 övervägande Roman-autografer. 

Bidragen i vol. 78 b av H / N  143 (undre halfterna av s. 47 och s. 51, s. 80-81, 86-88, 
92 och del av 123) innehåller bl. a. anonyma små instrumentalstycken, körsatser ur Uttinis 
»L’Eroe Chinese» och ett par kompositioner med fransk text. Inga av H/N 143:s avskrifter 
behöver ha med Roman att skaffa. 

Bladets format 30,5 × 19,5 cm. Vm.: Vryheyt - C & I HONIG. 
Nottexten av H / N  1 4 3 .  Inskriven i efterhand på resterande utrymme. Ton- 
sättarenamn saknas. 

MAB: Ro nr 81. 
Inb. volym med »Andliga sånger».13 1 1 6  s. 
Hdskr. av varierande format och med olika pikturer, bl. a. även Roman-auto- 
grafer. (Se Be&DaHN s. 67.) 
S. 7 9 :  »Skapa i mig Gud. ( =nr 13, källa D). »Ps. 5 1 ,  12: 13 & 14.» 
S. 80: Instrumentaisats a-moll. Part. 4 syst. ( = nr 7 ,  enda källa).14 
S. 79-80 utgör ett blad, 29,5 × 23 cm. Vm.: Bend? (defekt). 
Nottexten å båda sidor Brants piktur ( H / N  2 ) .  Tonsättarenamn saknas. 

S. 85:  »Men jag vil siunga» ( =nr I I ,  källa E). »Ps. 59  v 17 & 18.» 
S. 88: Skapa i mig Gud» ( =nr 13, källa G) .  »Ps. 51:  u. 12. 13 &: 14.» 
S. 81-92 fascikel 32,5 × 20,5 cm. Vm.: Pro Patria - C & I HONIG. 
Nottexten H/N 23.  Over sångerna s. 82 och 84 står »da Roman, (H/N ?) 
men ej över de övriga. 

MAB: Ro nr 85. 
Inb. volym med diverse sånger.15 139. s. 
Hdskr. av varierande format och med olika pikturer. 
S. 66-67: »Gud! jag vill sjunga. ( =  nr I I ,  källa F ) .  
I häfte rubricerat »Tvänne Arier af Roman och En fugerad Duett af Ano- 
nym., (Påskrift av P. Frigel, H/N 12.)  28,5 × 24 cm. Vm.: saknas. 
Nottexten av P. Frigel. 

S. 7 8 / 7 5 :  »Men jag vill sjunga. ( =nr I I ,  källa G).16 

I häfte omfattande s. 75-78, 23,5 × 18,5 cm. Vm.: Horn i krönt sköld/VG 
&Cº. H/N 1 2  ( = Frigel) inkl. rubriceringen (s. 7 8 )  »Ps. 59. Y. 17, 18. af Ro- 
mann. a 

S. 93-130 ett häfte med rubriken X X I X  ARIE a Voce Sola de[I] Signor Ro- 
man». Häri sångerna nr 12, 1 3  och 14.  
Originalpaginering 1-30. 29,5 × 23,5 cm. Vm.: Bend/C & IH - IV. 
Nottext, rubrik etc. H/N 165. Over de båda första sångerna i samlingen står 

13 Vol. 81 saknar särskild äldre rubricering och är en av de värsta produkterna av in- 
bindningsförfarandet i MAB:Ro. S. 1-20, 39-41 och text s. 23-25 är Romans autograf; 
noterna s. 23-25 samt allt s. 31-37, 43-50 och 79-80 Brants piktur; s. 55-77 förmodligen 
Mecklin (H/N 20). Ett sannolikt senare och osäkrare skikt representerar s. 27-29 ( H / N  
152), s. 51-54 ( H / N  153), s. 82-92 ( H / N  23), s. 93-115 ( H / N  149) och s. 116 (H/154). 

14 Om satsen nr 7 jfr BeRI s. 389-90, verknr 57. Satsen upptagen sid. »T 23» i den 
tematiska förteckningen under »Dubiösa verk». 

15 Vol. 85 är liksom 81 ett sammelsurium av disparata handskriftenheter. Sammanlagt 
uppträder inte mindre än femton olika pikturer. Vissa delar är Roman-autografer (se 
Be&DaHN s. 61);  i övrigt torde det övervägnade eller helt röra sig om relativt sena och 
ur äkthetssynpunkt osäkra avskrifter. Till dem hör avgjort s. 75-78 av Frigel och s. 95-130 
av H / N  165. 

16 Den första »arian» i Frigels häfte är »Kom tysta enslighet.. 



angivet »Roman». Märk dock att det trots häftets rubricering står »Händel» 
över nr VI, s. 100 (originalpag. 6); i övrigt saknas tonsättarenamn. 
S. 116 (nr XVII): »Du hala lyckas F-dur = nr 15, källa B ) .  
S. 117 (nr XVIII): »Skapa i mig Guds ( =nr  13, källa F ) .  »Psalm 5 1 .  12. 

13. 14.» 
S. 121 (nr XXII): »Skall jag dölja, ( =nr 12,  källa C). 
»Lamento affectuoso Poesie de Nordenflyckt.» 
S. 123 (nr XXIV): »Kan Äran i ett sinnes (=annan melodi än nr I O ,  se 
tematiska förteckningen); 
följs omedelbart och med anmärkningen »Wolti» av 
S. 124 (nr XXV): »Tu Store Mackt» ( =nr 14, källa B ) .  

MAB: Ro nr 94.  
Inbunden »miscellanea»-volym. 
Overvägande Brants piktur; endast fol. 3 Romans autograf. 
Fol. 2: 32,5 × 21 cm. Vm.: [?] -NV. Nottexterna Brants piktur ( H / N  2). 

A fol. 2 r:  koralsats (partitur 4 system);" 
å fol. 2 v: ytterstämmorna till delar av sinfonia d-moll: sats 2, sista 27 t. samt 
sats 3, 24:/13 t. ( = nr 2,  källa C). 
Stämmorna partiturmässigt skrivna. Källan ej i WaBGS. 

Källor i MAB Serie 1: 

I nr 1062. 
Kapsel med stämmaterial till flera verkenheter, främst »Musique till Come- 
dien på Drottningholm 1732». Omfattar omkring go blad med växlande 
papper,18 format och pikturer (Brant samt flera av hovkapellets och furstliga 
kapellets kopister). Praktiskt taget varje stämma försedd med Utile Dulcis 
stämpel. 
En detaljredogörelse för innehållet skulle bli mycket skymmande; har ges 
därför endast en summarisk översikt. Materialet kan uppdelas i sex delar, här 
betecknade A-F: 
A) Musik till Dalins herdespel 1752 ( = n r  18: 1-12). 
Tre oliklydande titelsidor, alla i Brants piktur; 
Sex listor över de ingående numren, därav fem i Brants piktur; 
Vokal- och instrumentalstämmor till dessa nummer, därav några endast upp- 
tagande danssatser; delar härav i Brants piktur. 
B) »Ballets pour Monsr Le Baron Fr: Horn ( =  18: 12-13). 
Instrumentalstämmor till två danser. Titelsidan Brants piktur. 
Ovisst om danserna har samband med herdespelet. 
C) »Balli». Sju danssatser (Marche, Gigue, Entrée, Menuet I, Menuet II, 
Rigaudon I, Rigaudon 2) ( = nr 18: 14-20).  

17 En sättning på fyra system, utan text, av Kpsb. 1697 nr 86, »Min siäl skal lofwa 

18 Vm.: huvudsakligen (a) 7 provinser - HVH, dessutom (b) Vreyheyt - DVP, och 
Herrens. H / N  2. 

(c) Pro Patria/IH. 

Partitur (à 4) 4 blad, helt Brants piktur; stämhäften av diverse kopister. 
Ovisst om dessa »balli» har samband med herdespelet. 
D)  Aria »Atland, hvarför har du klagats ( = nr 17) .  
Två ex. av sångstämma med obesiffrad bas (klaverutdrag-uppställning) i 
Brants piktur. Arians mellandel saknas i det ena exemplaret. 
Stämmaterial (stråkinstrument och två Flauto Traverso-stämmor); endast en 
VI. I och en VI. II i Brants piktur. 
E) Coro och Aria A-dur 6/8. Endast instrumentalstämmor; okänd piktur. 
Det ofullständiga materialet saknar påvisbart samband med Brant. 
Violino I-stämmans tematiska initial: 

Coro Aria 

F) »Airs Chinois». Fem kinesiska melodier efter Du Halde ( =nr  19).19 
Titelsida samt violin- och bas-stämmor, allt i Brants piktur. 

I nr 2123. 
inbunden notbok, stor 4º. 
På pärmens framsida ett rött hjärta med initialerna »E. L.» 
Fol. 3  r  rubriken: »ARIE a Sopran Violini e Cimbalo con Violoncello del 
Signori Händel, Roman, Lampugnani, Graun. Anno 1753 19 Nov:». 
S. 20: »Men jag vil sjungas ( = n r  II, källa H ) .  
Tonsättarenamn saknas. S. 1-24 innehåller övervägande sånger som i andra 
sammanhang tillskrivits Roman; hans namn dock endast angivet s. I och s. 7. 

I nr 2438. 
Notbok, »Livre de Musiques, fol. obl. 22,5 × 29,5 cm.20 
Å pärmens insida namnet »Nils Müller». 
Vm.: Bend/C & I H - IV. 
Innehåller instrumentalsatser m. m. av diverse tonsättare från 1700-talet, in- 
förda med olika pikturer. 
S. 54-55: »Andante dell Signr. Brandt» ( = nr 4 ,  enda källan). 

I nr 2563. 
Tre stämhäften (Vi. I, VI. II och Basso) med menuetter m. m. 
Format 32 × 20,5 cm. Vm.: saknas, eller oavläsbart. 
Samlade och sannolikt delvis komponerade av Jacob Laun.21 
Grupper av »Minuetten» med dennes namn och årtalen 1756 och 1759. 

19 Om dessa melodier jfr STM 1965, s. 36 f.  
sa Data om källan och närmare uppgifter om innehållet ges i I. Bengtsson: En okänd 

instrumentalsats av J. H. Roman? - STM 1 9 5 5 ,  s. 120-123. 
21 Om Jacob Laun lämnas vissa uppgifter i H. Nyblom: Dans och dansmusik i Stockholm 

på 1760-talet. (S:t Eriks årsbok 1916, s. 174-196.) Laun, som troligen var av böhmisk eller 
österrikisk härkomst, verkade som musiker i Stockholm från ca 1760 till sin död 1774 och 
var bl. a. anställd hos hertig Fredrik Adolf. 



I slutet av stämhäftena återfinns en menuett »D’Vttini», direkt följd av »Trio 
da Brant, ( = nr 6, källa A ) .  

Z nr 4517. 
Notbok med sånger m. m. 
Med namnpåskriften w Anders Crispin Lindbergius, ;22 

huvuddelarna av innehållet dock inskrivna av Wilhelm Gärner och försedda 
med noggranna dateringar (för inskrivandets tidpunkter) från 1743 till 
1749.23 
S. 37-38: »Skapa i mig Gud» ( = n r  13 ,  källa A ) ,  
»Lento da Brant,. Inskriven 1748. 
S. 66-67: »Skal jag dölja» ( =nr  12, källa A ) .  
»Da Brant.. Inskriven 9.7.1748. 

Okatalogiserad handskrift i MAB.24 
Ett blad 28,5 × 22,5 cm. Brants piktur Vm.: [del av] fransk lilja. 
Innehåller sången »Du hala lycka,, melodi F-dur 12/8 ( =nr  1 5 ,  källa A )  
med påskriften »Poesien af Hr U: Rudenschöld, och Musiquen af B.». 

KUNGL. BIBLIOTEKET (KB), STHLM: 

I. a. 15. 
Jacob Anckarströms dansbok. »To u r e r Af De Contre Dancer som 1760 
om wintren på Stadshuset Brukades.»25 
»Menuete Nº 9.» Trio härtill ( =nr 6, källa B ) .  
Såväl menuett som trio utan tonsättarenamn. 

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK (UUB): 

Instr.musik i hdskr. 65: 1 7 .  
Sinfonia G-dur. Stämmor. (=  nr I ,  källa B) .  
Å omslaget »No 9 G / Sinfonia a 4 . . . da B:» samt tematiskt incipit och 
anteckningen »Carl J. Meijer»:, nottext och påskrifter helt C. J. Meijer 
(H/N 5)26 Källan ej upptagen i WaBGS. 
Vm.: Bend/I H - IV. 

22 Anders Crispin Lindbergius var bokhållare vid Stora Järnvågen i Stockholm och av- 
led 70 år gammal den 13 okt. 1809. Bouppteckningen efter honom upptar bl.a. »Ett 
söndrigt och nästan obrukbart Claver». (SSA bouppteckn. 1798/2, 1810/3.) 

23 Wilhelm Gärner: 1738 avled i Stockholm en handelsman och bryggare vid namn 
Wilhelm Gärdn(er). Hans son vid samma namn var då sex år. Efter moderns död två år 
senare fick Gärdner junior handelsmannen H. Herbst till förmyndare. (SSA bouppteckn. 
1738/2, 1740/3.) 

24 För värdefullt bistånd med framletande av denna handskrift, som ej iakttagits sedan 
1937 (av A. Vretblad, se nedan s. 23) får jag tacka bibliotekarie Cari Johansson och 
fil. stud. Anna-kna Lundström. 

25 Kallan nämnd i H. Nyblom, op. cit., S:t Eriks årsbok. 
26 Om Carl Meijer se Be&DaHN s. 13-14. 

Vokalmusik i hdskr. 66: 21 a. 
Notbok med flöjtduetter, solosånger m. m. Vm.: Vryheyt - HW.  
fol. 28 v-29 r: »Kan äran i ett sinne. ( = nr I O ,  enda källan). 
»Lento ma poco dell Segn: Brant., 
fol. 29 v: »Tu store makt» ( =nr  14, källa A ) .  
»Largo dell Sign: Brandt.. 
fol. 29 v: »ARIA. Ach! hvad nöje är» (=nr  16, enda källan). 

LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (LUB): 

Schartau-samlingen. 
Caps. 2/5. »Samling af Clauer-stycken mäst för sång en stor del af Roman.. 
- »tillhöra Henric Schartau.»27 Häfte 68 s. 
S. 24: »Men jag vil sjunga. ( = n r  I I ,  källa A ) .  
»Poesien af Verfvihg / Musiquen af P. Brandt.. 

WASHINGTON, LIBRARY OF CONGRESS: 

Katalognr M 1104. B 75 S 53 Case. Hdskr. saml. 
»8 overture à quadro», tillskrivna Antonio Brioschi.28 (Häri ingår nr 3 ;  
källa C härtill). 

Källa i tryck 
E.  Brander [Erik Skjöldebrand]: GUSTAVIADE. Hjälte-Dikt i Tolf Sånger. Stock- 

holm tryckt hos Directeuren Lars Salvius 1768. 
[Appendix:] »Song Thoner för Gustaviade efter wissa Passioner,. Omfattar 
8 solosånger av olika svenska tonsättare, däribland »No. I af Kongl. Håf 
Capellmästaren herr Pehr Brandt.: 

»Hon på en blomsterbädd. ( = n r  9, enda källan). 
Anm. Texten hämtad ur sång nr V, s. 67 (omfattar 4 rader). 

# 

Materialet företer som synes åtskilliga egendomligheter och oklarheter. En 
grovsortering med hänsyn till namnbestämningar och källäge i övrigt kan ske 
på följande sätt: 
a) 6 verk är påträffade med enbart Brants namn: nr 4, 5 ,  6, 9, IO  och 14. 

n H. Schartau (1757-1825). 
28 För kännedom om denna källa har jag att tacka prof. Jan La Rue, New York. (I brev 

av den 2.8.1960); ytterligare detaljer har sedermera meddelats direkt från Library of Con- 
gress i brev från W. Lichtenwanger (17.9.1963). Kallan upppges vara skriven av »an 
eighteenth-century copyist. och inköptes från Otto Haas redan 1942. 



b) 4 verk har i källmaterialet tillskrivits såväl Brant som annan tonsättare: 
nr 3 (även Brioschi), nr 11-13 (även Roman). Till flera av de övriga 
verken föreligger källor som ingår i Roman-samlingen, 

c) 3 verk betecknade endast »da B» »af B» eller »del Signor B» (har bortses 
från senare namnkompletteringar): nr I, 2 och 15. (Nr 15 och fragment 
av nr 2 även i Roman-samlingen.) 

e) I anonymt verk i avskrift av okänd hand: nr 16. I kallan placerat mellan 
satser med tonsattarbestämningar och direkt efter en därstädes Brant till- 
skriven komposition (nr 14). 2 d:o i MAB: Ro med Brants piktur (nr 7 
och 8). 

f) Arrangemang och sammanställningar av musik till hovfester, övervägande 
eller helt i Brants piktur: nr 17, 18 och 19. 

I följande tematiska förteckning markeras korta kalluppgifter till varje verk 
för att underlätta orienteringen. Huvudsyftet med temaförteckningen är att 
underlätta eventuella identifikationer av osäkra verk. Till denna kategori 
måste såsom redan antytts de flesta räknas. Givna undantag är t. v. endast den 
tryckta sången nr 9 (Brant) och B-dursinfonian nr 3 (Brioschi), varom mera i 
den följande käll- och stilkritiska diskussionen. 

V E R K -  O C H  T E M A F O R T E C K N I N G  
I. Sinfonia G-dur. VI.I, II, Vla, Basso. 3 satser. (WaBGS nr 27.) 

Källor: A) MAB Part. Brants piktur inkl. »Da B:»  
B) UUB IH 65: 17. Stmr. Meijers piktur inkl. »da B:» 

2. Sinfonia d-moll. Vl. I, II, Vla, Basso. 3 satser. (WaBGS nr 28.)29 

29 D-mollsinfonian utgiven av Sven E. Svensson, Radiotjänst I 942. 

Källor: A) MAB Part Psilanderhielms piktur inkl. »del Sign. B.» 
B) MAB Stmr. D:o inkl. »Dell Sign.» Frigel: förmodligen Brant. 
C) MAB: Ro 94 fol. 2 v. Fragment av ytterstämmorna; Brants piktur. 

3. Sinfonia B-dur. VI.I, II, Vla, Basso. 3 satser. (WaBGS 29.) 

Kallor: A) MAB Part. H/N 23. »Brioschi». Frigel har ändrat till »Brandt». 
B) MAB Stmr. Brants piktur. 
C) Library of Congress: Hdskr. saml. uvertyrer av A. Brioschi. 

4. Andante A-dur, C, 16:/ 28 t. Vl. I, II, Basso. 

Källa: MAB Serie I: 2438, s. 54-55. »dell Signr. Brandt.. 

5 .  Sonata a Flauto Traverso [& Bc.], D-dur. 5 satser. 

Källa: MAB, C I. Troligen Psilanderhielms piktur, inkl. »Dell Sgnr. Brandt 
Svedeze». 

6. Trio b-moll (till menuett av F. Uttini), 3/4, 8:/:8 t.30 

30 Trion har publicerats av Knut Brodin i samlingen Svensk klassisk musik, del 6, 
»Pianomusik 1700-talet», Kineta-förlaget Sthlm 1932. (Nr 5,  s. 3 i samlingen.) Satsen här 
arrangerad för piano och transponerad till a-moll. 



Källor: A) MAB Serie I: 2563 (J. Launs »notbok», 3 stämhaften). »Trio 
da Brant». 

B) KB I. a. 15. Jacob Anckarströms dansbok. »Menuete Nº 9» (trion; 
anonym), 

7. lnstrumentalsats a-moll, 4 system, 3/4, 8:/:16 t. [VI. I, II, Vla, Basso?] 

Källa: MAB:Ro 81, s. 80. Brants piktur. 

8. Cantata (Serenata) vid Ny-Aret 1754. »Kom Svea-Land och låt dit frögde- 
qväde höras. »31 

Sinfonia G-dur (3  satser), 
+ 

rec. och aria för sopran, rec. och aria för bas, rec. 
'för sopran samt körsats duett + körsatsen da capo. 

Källor: MAB:Ro nr 7 a och 7 b, båda Brants piktur. Utan tonsättarenamn. 

9. »Hon på en blomsterbadda. Solosång med Bc. G-dur, C, 9:/:8 t. 

- - - - 

Tryckt källa: No. I i bilagan med »Song Thonera till Branders Gustaviade, 
tr. 1768. Jfr facsimile-illustration s. 26. 

31 Jfr även den tematiska förteckningen i VrR. 

10. »Kan äran i ett sinne trifwas». Solosång med Bc. D-dur, 3/4, 54 t.32 

Källa: UUB VH 66: 21 a, fol. 28 v-29 r. »dell Segn: Brant,. 
Anm. I MAB:Ro 85, s. 123 finns en sång med samma text men med annan 
melodi, E-dur, 3/4, 

II. »Men jag vil sjunga om tin makt». Solosång med Bc. E-dur, C, 13:/:14+ 
14 t.33 Texten en parafrasering av Werfving över Ps. 59 v. 17-18. 

Källor: A) LUB Schartau-saml. »af P. Brandt., 
B) MAB: Ro 77 c, s. 3-4. »P: Brandt, tillskrivet av H 14(?). 
C) MAB: Ro 77 a, s. 116-117. Brants piktur. (H /N 2 eller 2 x?) 
D) MAB: Ro 77 b, s. 58-59. H/N 23. 
E) MAB: Ro 81, s. 85. H/N 23. 
F) MAB: Ro 85, s. 66-67. H/N 165; relativt sen källa. 
G) MAB: Ro 85, s. 78/75. H / N  12 = P. Frigel. 
H)  MAB Serie I: 2123, s. 20. (Här i Ess-dur.) 

12. »Skal jag dölja i mitt bröst,. Solosång med Bc. c-moll, 3/4, 17:/:17 t. 
Text av Hedvig Charlotta Nordenflycht, författad ca 1746-47.34 

Källor: A) MAB Serie I: 4517, s. 66-67. »Da Brant,. Inskriven 9.7.1748. 
B) MAB: Ro 78 b, s. 47. H/N 143. Inskriven i efterhand. 
C) MAB: Ro 85, s. 121. H / N  165. I fascikel med sånger (arior) till- 

skriven Roman; relativt sen källa. 

32 För bistånd vid försök att identifiera vokaltexterna till sångerna nr 10-15 får jag 
här tacka fil. lic. Sven G. Hansson och fil. lic. Bengt R. Jonsson. 

33 Sången finns publicerad av P. Vretblad i samlingen Johan Helmich Roman, Tre and- 
liga sånger för sång och piano eller orgel. Elkan & Schildknecht / Emil Carelius, E. C. 35. 
(Nr 2 i samlingen, transponerad till C-dur.) 

34 Jfr Samlade skrifter af Hedvig Charlotta Nordenflycht, SFSV, I: 205. En av »Werser 
för Musicalisk Composition efter begäran». Om musik härtill se även J. Kruse: Hedvig 
Charlotta Nordenflycht... (Akad. avh.). Lund 1895, Bilaga 6, s. 406. 



13. »Skapa i mig, Gud, ett rent hierta». Solosång med Bc. d-moll, C, 31 t. 
Text Ps. 51, v. 12-14. 

Källor: A) MAB Serie I: 4517, s. 37-38. »da Brants. Inskriven 1748. 
B) MAB: Ro 77 a, s. 20. Brants piktur (H/N 2 eller 2 x). 
C) MAB: Ro 77 c, s. 3. Brants piktur. 
D) MAB: Ro 81, s. 79. Brants piktur. 
E) MAB: Ro 77 b, s. 56-57. H/N 23. 
F) MAB: Ro 85, s. 117. H / N  165. I fascikel med sånger (arior) till- 

skrivna Roman; relativt sen källa. 
G )  MAB: Ro 81, s. 88. H/N 23. 

Anm. I UUB Vokalmusik i hdskr. Caps. 76: 2 förekommer två avskrifter av 
en annan komposition till samma text, här i fiss-moll, C, 27 t. Den ena 
(fol. 41 r) står bland sånger som tillskrivits Roman, den andra (fol. 24 v) står 
utan tonsättarenamn mitt i en grupp italienska sånger: 

14. »Tu store makt som alt kan styras. Solosång med Bc. ciss-moll, 3/4, 36 t.35 

Kallor: A) UUB VH 66: 21 a, fol. 29 v. »Sign: Brandt.» 
B) MAB: Ro 85, s. 124. H/N 165. I fascikel med sånger (arior) till- 

skrivna Roman; relativt sen källa. 

15.  »Du hala lycka, hvad är åt». Solosång med Bc. F-dur, 12/8, 22 t. 
Text: Ulrik Rudenschöld. 

Källor: A) MAB Okatalogiserad hdskr. »Musiquen af B.» 
B) MAB: Ro 85, s. 116. H/N 165. I fascikel med sånger (»arior») 

tillskrivna Roman; relativt sen källa. 
Anm. I sina kommentarer till H. C. Nordenflychts samlade skrifter (SFSV, 

35 Står i Arla Coldinu-ordens visbok, bd II s. 342, direkt efter »Kan äran i ett sinne 
trifvas»; jfr fotnot 47. 

Ill: 2, s. 649) skriver Å. Vretblad rörande melodihänvisningen till dikten »Min 
lefnads lust är skuren af» (I: 124): »Melodi: Du stålta lycka, hwad är åt etc. Denna 
text har tonsatts av Roman och föreligger i form av sångstämma med besiffrad 
bas (P. Vretblad, J. H. Roman I, Sthlm 1914, s. 105). En annan sång med 
denna text, som omnämnes i samma verk s. 104 har ej kunnat återfinnas bland 
Roman-autograferna i Mus. akad:s bibl., men uppgifterna om arian (tonarten 
F-dur, taktart 12/8, 22 takter) passa in på en sång med påskrift: »Musiquen af B» 
(Peter Brant?)., 

Det var genom denna kommentar jag blev uppmärksam på att denna sång 
(F-durversionen) kunde vara aktuell i samband med Brant. En avskrift av F-dur- 
melodien ingår faktiskt i Roman-samlingen (se källa B ovan); någon anteckning 
»Musiquen af B» finns dock ej här. Varifrån A. Vretblad hämtat sistnämnda upp- 
gift, dvs. vilken källa det kan vara fråga om, framgår ej av hans kommentarer.36 

Den andra melodin till »Du hala/stålta lyckas (e-moll 618) förekommer fyra 
gånger i Roman-samlingen, däribland i en autograf (MAB:Ro nr 84 s. 28-29), 
där Roman själv skrivit »Poesien af U. Rudenschiöld». I en avskrift (MAB:Ro 
78 b, s. 18) har däremot en ändring skett och textförfattarens namn ersatts med 
»Gref Fred. Bondes! 

Källan med påskriften »Musiquen af B.» återfanns i MAB våren 1966 i en hög 
okatalogiserade handskrifter (se not 24). 

16. Aria »Ach! hvad nöje är /älskas och at vara kärs. Solosång med Bc.37 fiss- 
moll, 2/4, 12:/:8 t. 

Källa: UUB VH 66: 21 a, fol. 29 v. 
Anm. Anonym sång, som här upptages för fullständighetens skull enär den i 
källan följer direkt efter nr 14 »Tu store makt., tillskriven Brant i samma 
källa. 

17. Aria »Atland, hvarför har du klagat.. Sopran, 2 flauti trav., stråkorkester; 
Andante D-dur, C, 44 + 8? t. + da capo. 

Källa: MAB Serie I: 1062, material D. Sångstämma med bas m. m. övervä- 
gande Brants piktur. 

36 I brev av den 8.3.1966 meddelar A. Vretblad att hans undersökningar ligger omkring 
trettio år tillbaka i tiden och att källan torde finnas i MAB eller UUB. 

37 Texten, som omfattar tre strofer, återfinns bl. a. i KB Vs. 42 (s. 4 1 ) ,  UUB N 1117 
(s. 346) och N 1142 (fol. 67 v) samt i Strängnäs Iäroverksbibliotek, »Samling af Wijsor», 
nr 16  (med initialerna C E R[ehbinder] och årtalet 1746). För dessa uppgifter har jag att 
tacka Sven G. Hansson och Bengt R. Jonsson. 



18. »Musiquen till Comedien p å  Drottningholm 1752 i Bousquéen». 
I följande temaförteckning har av rent praktiska skäl sammanförts såväl 
teatermusiken i material A som de båda danserna i material B och gruppen 
»BalIi» i material C, ehuru det är ovisst om danserna i de båda sistnämnda 
haft samband med musiken till Dalins herdespel, tillsammans med vilken de 
är bevarade. Den här genomförda löpande numreringen överensstämmer ej 
med teatermusikens nummerbeteckningar, som dels ej är fullt konsekventa och 
dels innehåller hänvisningar till musik, vartill notmaterial ej ingår i källan.38 

Källa: MAB Serie I: 1062 (material A, B, C). 

19. Bearbetningar av fem kinesiska melodier. (Efter Du Halde.)39 

Källa: MAB Serie I: 1062, material F. Stämmor i Brants piktur jämte avskrift 
av denne efter Du Halde. 

KÄLL- OCH STILKRITISK DISKUSSION 

Det redovisade källäget kunde knappast vara mindre uppmuntrande. På 
praktiskt taget varje punkt finner man ofullständiga, oklara eller motsägelse- 
fulla bestämningar. Många verk finns blott i sekundära kallor. Och flerstädes 
kan man misstänka att det är kopisten, inte tonsättaren Brant, som fört 
pennan. 

I ett fall får dock kallkriterierna för äkthet anses vara tillfredsställande. 
Visserligen publicerades Branders »Gustaviade» 1768, men tryckningen av 
den långrandiga hjältedikten torde ha igångsatts under Brants sista levnadsår, 
och det finns inga skal till misstankar om tonsättarbestämningen för den 
första av »Song-Thonerna». Man torde kunna utgå ifrån att sången nr 9, 
»Hon på en blomsterbädd», är säkerställd. (Se facsimileillustration notex. I.) 

Det är allt. Vad som därutöver återstår att diskutera är dels plausibilitets- 

38 Enligt stämmaterialets numrering (som ej helt överensstämmer med de för musikerna 
skrivna nummerlistorna; möjligen är avvikelserna spår av flera framföranden?) har ord- 
ningsföljden varit denna: 

I. Ouverture - musiken saknas; 2. Sång - musiken saknas; sången inskjuten i efter- 
hand; 3. Dants: enl. listorna = Nr 15, i stämmorna musiken nr 18: I; 4. Musique: musiken 
saknas; i listorna står hänvisningen »3. Boken»; 5. Aria G-dur (vokalstämma saknas!) = 
nr 18: 2; 6. Dantz G-dur = nr 18:  3;  7. Musique emellan Acterne: musiken saknas; enl. 
listorna »6. Boken.. De texter hos Dalin som torde komma ifråga för vokalnumren i 
denna första avdelning (motsvarande 1-3 »Öpningen») torde vara »I alla mina dagar, i alt 
mit lefnads lopp» (i 7:e Inträdet) samt »Lik en Sol, hvars glada strålars (i andra Öpningens 
4:e inträde). Alla återstående nummer tillhöra tredje Öpningen. 

8. »Upp tungor ur dvala., Aria D-dur  = nr 18: 4; 9. »Lät oss denna dag», Duett F-dur= 
nr 18: 5;  IO. Ballet A-dur  = nr 18: 6; II. »Lycas om du prunkas., Duett g-moll = nr 18: 7. 
Enligt listorna har denna duett i en version föregåtts av en »Dants» (av greve Bark) från 
vilken hänvisas till nr 16; musiken kan vara identisk med n i  18: 

nr 
12, se vidare nedan. 

12. Pas de Deux B-dur  = 18: 8; 13. Coro F Graun = nr 18: 9; 14. Ballet a-moll= 
nr 18: ro; 5 .  Solo Dants (enligt listorna 14 med hänvisning till IO): en melodi i D-dur 
6/8 i stämmorna har nummerändring från 13 till 15; solodansen därför sannolikt- 
nr 18: II; 16. Musique sannolikt= n i  18: 12. Enligt vissa uppgifter i källmaterialet förekom 
även en »slutsinfonie»; musiken härtill saknas. 

39 Jfr STM 1965, s. 36. 



Ex. I .  Solosången »Hon på en blomsterbädd. ur Branders Gustaviade (tryckt 1768). 

grader inför kallornas namnbestämningar, dels stilkritiska faktorer. Men för 
att arbeta med stilkritiska kriterier fordras en grupp säkerställda verk, som 
inte får vara alltför liten och helst bör representera flera kompositionsgenrer. 
Med en enda sång som fast utgångspunkt går det knappast att komma någon 
vart ens med andra sånger, än mindre med instrumentalverk. En tänkbar 
utväg beträffande de verk som tillskrivits Roman och/eller ingår i MAB: Ro 
vore givetvis att åtminstone pröva vilka av dessa, som kan vara skrivna av 

Roman och vilka inte. Men det förutsätter i sin tur en ännu ej genomförd 
stilkritisk undersökning av Romans hela vokalproduktion.40 

Av dessa skal saknar det mening att disponera den följande diskussionen 
om materialet efter någon gradering av kallkriterierna. Istället har jag valt 
att behandla verken i grupper efter kompositionstyp och besättning. Först 
dryftas de tre sinfoniorna därpå de övriga instrumentalverken. Som tredje 
moment väljes solosångerna med generalbas; sist kommenteras »hovmusikens 
i nr 8 och nr 17. Problematiken kring sinfoniorna ges härvid relativt stort 
utrymme med hänsyn till de undersökningar de tidigare blivit föremål för, 
medan flertalet övriga kompositioner kommer att behandlas mera summariskt. 

Några mera intensiva försök att identifiera de osäkra kompositionerna ge- 
nom eftersökning i ett stort jämförelsematerial har inte genomförts. Det vore 
inför ett så disparat material som att leta nål i höstack och skulle taga mera 
tid än vad som står i rimlig proportion till materialets omfattning och bety- 
delse. På de punkter där kontroller kunnat vidtagas - delvis tack vare till- 
mötesgående kolleger - skall det särskilt noteras. 

De tre sinfoniorna - och en fjärde 

Sinfoniorna nr 1-3 har i WaBGS numren 27-29; de betecknas har respek- 
tive 1/27, 2/28 och 3/29. Walin betonar i sin framställning (s. 357) redan 
från början att man ifråga om dessa verk befinner sig »auf einem noch un- 
sichereren Boden» (än beträffande von Höpkens sinfonior, som han dessför- 
innan behandlat); jfr även WaBGS s. 351. Utförligast diskuterar han B-dur- 
sinfonian 3/29, dar namnet Brioschi i huvudkallan ersatts med Brant. Walin 
genomför jämförelser med en i MAB förvarad grupp Brioschi-sinfonior och 
kommer till resultatet att verket troligen är Brants. Hans sammanfattning 
om hela sinfonia-gruppen lyder (s. 365): »Wir haben keinen Anlass zu be- 
zweifeln, dass alle drei von dem Schüler Romans, P. Brant, komponiert 
wurden, wenn dies auch nicht dokumentarisch bewiesen werden kann., For- 
muleringen är försiktig, men tarvar ändå en kommentar. Walin tycks ha sett 
problemet så, att kompositionerna kan och bör föras till Brant om inga tyd- 
liga skal talar emot en sådan bestämning. Detta liknar dock mycket en slut- 
sats e silentio. Ur metodisk synpunkt hade det avgjort varit mera korrekt att 

40 Därmed försvinner tyvärr möjligheterna att enbart genom fastläggande av Brants auk- 
torskap definitivt kunna avföra vissa osäkra verk ur kompositionsförteckningen för Roman. 
De indirekta belysningar av äkthetsproblemen kring de här aktuella sångerna m. m., som 
har kan ges, har likväl betydelse också för Romanforskningen. Preliminära uppgifter om 
omfattningen av Romans vokalproduktion, baserade på nya käll- och stilkritiska undersök- 
ningar, meddelas i MGG-art. om denne. 



draga den motsatta konklusionen: verken kan inte tillerkännas Brant så lange 
inte bättre skal för en sådan bestämning kunnat framdragas. 

Den definitiva lösningen på problemet Brant-Brioschi kan nu lämnas, men 
detta var inte möjligt när Walin skrev sin avhandling. Det avgörande beviset 
blev tillgängligt först 1958, då man i Library of Congress kunde accessionera 
den i källförteckningen ovan anförda samlingen med 8 overture à quadro 
av Antonio Brioschi. Den andra av dessa »uvertyrer» är identisk med sin- 
fonian 3/29. Därmed får frågan anses avgjord, t. o. m. om inte ens tonsättare- 
bestämningen Brioschi står fast med 100 % -ig säkerhet.41 Sinfonian i B-dur 
är i varje fall icke au Brant. H/N 23  skrev med all sannolikhet rätt. 

Genom denna auktorsbestämning bortfaller en del av underlaget för 
Walins stilkritiska resonemang. Ifråga om B-dursinfonian genomför han vis- 
serligen detta endast i form av jämförelser med andra Brioschi-verk, daremot 
knappast med stildrag hos de båda andra Brant tillskrivna sinfoniorna som 
explicita stöd för bevisföringen. Däremot utnyttjas alla tre (s. 364 f.) som 
underlag för en sammanfattning, i vilken de tre verken uppfattas som lika 
många etapper i en individuell konstnärlig utveckling. Samtidigt hävdas på 
en punkt (1/27, sats I) ett tydligt stilistiskt beroende av Roman. Denna bild 
av ett stilsamband och en utveckling kan inte längre upprätthållas. 

Vad som återstår att diskutera är 1/27 i G-dur och 2/28 i d-moll. De är, 
såsom Walin påpekat, sinsemellan mycket olika. D-mollsinfonian är ett halt- 
fullt verk, som f.ö. blivit väl kant genom S .  E. Svenssons utgåva. G-dur- 
sinfonian är daremot en svag produkt, som också såvitt jag vet fått vila ospe- 
lad i sin biblioteksvrå. Kan båda eller någondera vara av Brant? 

Kallorna utsäger ingenting annat än att tonsättarens namn börjar på B. 
Partituret till 1/27 är utskrivet av Brant själv (noterat av Walin, jfr WaBGS 
s. 357 f.). Brant har också skrivit »Da B:». Hur skall denna initialskrivning 
tolkas? 

Kopisten Brant skrev i regel sorgfalligt ut tonsättarens namn på sina 
vackra partituravskrifter. Varför nöjde han sig i detta fall med en begynnelse- 

'' Brioschi hörde avgjort inte till de minst kända italienska producenterna av instru- 
mentalmusik omkring 1700-talets mitt; en intressant antydan härom finns i Jan LaRues 
avsnitt av MGG-Art. Symphonie (sp. 1809). 

Att bestämningen till Brioschi inte är alldeles odisputabel framgår av omständigheterna 
kring den förstu uvertyren (också i B-dur) i samma samling (Library of Congress). Den 
har tillskrivits inte bara Brioschi utan även Antonio St. Martini och F. X. Richter! Jfr 
L. de la Laurencie: Inventaire Critique du Fonds Blancheton..., Paris 1931, II, s. 43-44, 
och Breitkopfs Catalogo ... Suppl. I, Lpz 1766. (För detta påpekande har jag att tacka 
Dr W. Lichtenwanger.) 

Men också om den här aktuella B-dursinfonian skulle få flera tonsättarkandidater, är 
det osannolikt för att inte säga uteslutet att svensken Brant skulle figurera i den nyupp- 
täckta italienska kallan med »8 overtures». 

bokstav? Har skulle man kunna argumentera i olika riktningar. En tänkbar 
förklaring vore t. ex. att Brant inte kande till upphovsmannens hela namn, 
men den förefaller inte särskilt övertygande. Om verket emellertid vore hans 
eget - är det då sannolikt att han skulle ha dolt sitt auktorskap bakom en 
initial? Blygsamhet förefaller ju inte ha hört till hans mest framträdande 
dygder. Häremot kan man ställa ett alldeles motsatt förslag till tydning. Brant 
kan ha betecknat ett eget verk med initialen B utan vare sig falsk eller äkta 
blygsamhet helt enkelt emedan det i den miljö, där verket och handskriften 
figurerade, kunde anses självklart att B betydde Brant. Egendomligt ter sig 
likväl att både C. Meijer och J. G. Psilanderhielm, som personligen kande 
Brant, också har nöjt sig med initialen. (Ifråga om d-mollsinfonian 2/28 kan 
samma resonemang inte genomföras emedan det inte föreligger någon hand- 
skrift i Brants piktur.) Nar vi kommer fram till Frigel och hans påskrifter 
ökas förvirringen. Han felbestämmer B-dursinfonian 3/29 men vågar om 
2/28 blott skriva »Förmodeligen». (Dessutom förekommer raderingar.) Kann- 
stöperier om tänkbara förklaringar tycks knappast leda någon vart på denna 
speciella punkt, också om Brants eget B för 1/27 mycket väl medger tolkning 
till ett slags äkthetsindicium. 

I detta läge tilldrar sig den tidigare obeaktade källa C till 2/28 särskilt in- 
tresse: fragmentet i Brants piktur med partiturmässigt uppställda ytterstämmor 
till delar av satserna II och III (MAB: Ro 94, fol. 2 v). Det var vid denna tid inte 
ovanligt att tonsättare först skrev ut ytterstämmorna (dvs. VI. I och Basso) till ett 
orkesterverk och senare »fyllde i» mellanstämmorna - i den mån dessa inte fick 
löpa colla parte med ytterstämmor. Utskriften har emellertid inte alls skisskarak- 
tär; den är prydlig och saknar helt korrigeringar o.dyl. För vilka andra ändamål 
kunde en sådan utskrift begagnas? På vokalmusikens område var förfarandet inte 
ovanligt: sångstämma och continuostämma skrevs ofta på detta sätt till general- 
basspelarens eller orkesterledarens vägledning, men för instrumentalverk brukade 
man som bekant tillämpa andra metoder. Utskriften saknar f. ö. besiffring. En 
annan tänkbar tydning vore att fragmentet representerar en version av verket för 
annan besättning, t. ex. soloinstrument med Bc. eller rentav ett klaverinstrument. 
Slutligen kan inte fullständigt negligeras att fragmentet ingår i Roman-samlingen, 
där Brant så ofta figurerar som kopist. I varje fall tycks detta förhållande snarare 
öka bekymren än ge bidrag till en lösning. 

Utgångsläget är således att det föreligger tre sinfonior av tonsättarna 
Brioschi, X och Y och att namnen X och Y med all sannolikhet börjar på 
bokstaven B. X kan vara = Y; X eller Y eller båda kan möjligtvis vara= 
Brant. 

Den första fråga som måste tagas till omprövning är huruvida 1/27 och 
2/28 kan vara komponerade av samma person. Kunde auktorsbestämningen 



säkerställas för endera, skulle ju i så fall visst stöd erhållas för bestämning 
även av den andra. Walin, som tiilerkant Brant båda sinfoniorna, har i sina 
diskussioner utnyttjat bl. a. följande fem argument: 
( I )  G-dursinfonian karakteriseras som »eine ausgesprochene Schülerarbeit,. 

(S. 364.) Dess tematiska material sägs kunna beskrivas som 
(2) Beine Zerpflückung und 'galante' Umformung der Motivik des ersten 

Satzes von der d-moll-Sinfonie Romans Nr. 16». (= BeRI verknr 27.) 
(3) Sistnämnda motiviska släktskap inte endast »spricht für die Brantsche 

Auktorschaft der Sinfonien (s. 359) utan berättigar till att Beine direkte 
Beeinflussung von Seiten Romans anzunehmen,. 

(4) »Formal geht die Sinfonie Nr. 28 über Nr. 27 nicht weit hinaus., Utta- 
landet torde innebära en inplacering i ett utvecklingssammanhang men 
kan också vara värderande, eventuellt bådadera. 

(5) Om 2/28 heter det: »Gehaltlich ist sie aber viel reicher., Ordet »Gehaltv 
kan stå för »innehåll» i någon mening eller gälla »verkets konstnärliga 
halt» eller bådadera. (Jfr i övrigt de formanalytiska beskrivningarna 
S. 359-60.) 

Inför flera av dessa punkter kan sättas frågetecken och resas invändningar. 
Uttrycket »Schülerarbeit» implicerar en bestämd tolkning: det är fråga om 
ett ungdomsverk, rentav en studieprodukt. (Tolkning A.) Sakligt underbyggs 
tolkningen av beskrivningen s. 358, dar det talas om Brätt primitiv, sonat- 
form, föga betydande motivmaterial, »Zerpflückung» o. dyl. I detta allmänt 
negativa omdöme vill man gärna instämma. Men det finns också andra ej 
alltför avlägsna tolkningsalternativ. Dels kan sinfonian vara åstadkommen av 
en amatör eller klåpare oavsett hans ålder (tolkning B), dels kan åtminstone 
en del av de satstekniska »torftigheterna» vara betingade av nyorienterade 
men halvsmälta »anti-barocka» stilideal, dessutom kanske av funktionsbind- 
ningar, praktiska hänsyn o. dyl. (Tolkning C, som till en del hävdas i Walins 
argument 2 men samtidigt i någon mån motsägs av hans argument 4.) Tolk- 
ningarna B och C skulle tillsammans ge en lika acceptabel förklaring till 
svagheterna som tolkning A. Intressantare är dock att kombinationen av tolk- 
ningarna A och C (i huvudsak= Walins argument I och 2) synes kunna leda 
till motsägelser, särskilt i förhållandet till argument 4 vad kronologin eller 
tidfastningen beträffar. Enligt argument I (tolkning A) ligger verket tidigt 
en viss individs produktiva utveckling; enligt argument 2 (tolkning C, jfr 
argument 4) representerar verket varken ett »äldre» eller ett »arkaiserande» 
stilskikt utan ett »yngre». I en bemärkelse skulle verket vara tidigt, i en 
annan inte särskilt tidigt. Givetvis kan båda hypoteserna bringas att överens- 
stämma om det vore fråga om en tonsättare, som i unga år försöker kom- 

Ex. 2. Början av sats I ur sinfonia d-moll, tillskriven J. H. Roman. (WaBGS nr 16, 
BeRI nr 27.) 

ponera med nya moderiktningar som förebilder. (Andra slags kombinationer 
av de tre tolkningarna kan leda till ytterligare andra hypoteser.) 

Det resonemang som har förts kan te sig överdrivet spetsfundigt. Men 
överväganden av detta slag aktualiseras så snart man börjar jämföra med 
d-mollsinfonian 2/28. Denna företer flera stildrag av en äldre eller rent 
av »arkaiserande, typ. Likväl skulle den enligt Walin representera en senare 
etapp i Brants utveckling än elevarbetet i G-dur. Helt tycks ekvationen inte 
vilja stämma. 

För sin inplacering av 1/27 i tidens svenska symfoniskapande åberopar 
Walin (argument 2+3) att verket företer likheter med en viss sinfonia av 
Roman. (WaBGS nr 16, BeRI verknr 27, d-moll.) Tyvärr råkar dock just 
denna Roman tillskrivna sinfonia förete stildrag, som till viss och väsentlig 
del är svårförenliga med vad som utmärker hans »individualstil». (Frågan 
dryftas i BeRI under grupp 4, s. 242 och s. 382 f. Kallindicierna för Romans 
auktorskap är ganska svaga.) 

Sinfonian kan vara av Roman, ehuru det är osäkert. Men alldeles oavsett 



hur det förhåller sig harmed, kan hävdas att de stiikriterier Walin åberopar 
för sammankopplingen är klart otillfredsställande. Han nämner att det före- 
ligger likheter i bruket av punkteringsteknik (1/32-delsgrupper) o. dyl. i de 
båda första-satsernas tematiska initialer. (Se notex. 2 och 3.) Mot denna bevis- 
föring kan resas två slags invändningar. Dels är det fråga om sådana struktu- 
rella (främst rytmiska) faktorer, som vid tiden ifråga var utomordentligt ut- 
bredda i hela Europa; den iakttagna likheten gäller något som hör till pe- 
riodens allmangods och kan inte anses tillräcklig för att havda ett samband, 
än mindre ett »lärjungeskap». Dels vill jag havda att inte bara de båda kom- 
positionerna utan också de åberopade bruken av noteringsmässigt sett likar- 
tade detaljer noga räknat hör till två helt olika stilskikt. »Mekaniken» och 
den additiva upprepningstekniken i 1/27 sats I saknas helt i den Roman till- 
skrivna d-mollsinfonian. Visserligen är det i båda fallen fråga om sekvens- 
bildningar redan inom temat, men de har helt olikartade funktioner (från- 
sett att sekvensbildningar av olika slag inom den tematiska initialstrukturen 
också hör till tidens vanligaste konventioner). Likheterna inskränker sig hu- 
vudsakligen till förekomst av schablonmässiga 1/32-delsgrupper) Sådana 
floskler kan inte utan närmare specificering begagnas som stöd för en slut- 
sats om »direkte Beeinflussung». Om man så ville kunde frapperande stilis- 
tiska olikheter - bl. a. ifråga om s. k. harmonisk rytm - framhavas i ett 
rakt motsatt syfte. 

De påstådda likheterna kan alltså inte anses stödja argument 2 och 3 ens 
om d-mollsinfonian vore ett definitivt säkerställt Roman-verk. 

»Formal geht die Sinfonie Nr. 28 über Nr. 27 nicht weit hinaus.» Den enda 
iögonenfallande likheten mellan t. ex. de båda första-satserna i detta hanse- 
ende ligger i det triviala förhållandet att båda är uppdelade i två repriser. I 
åtskilliga andra hänseenden är verken mycket olika varandra (se vidare ne- 
dan). Frågan är dock just har vad »hinaus» betyder. Ur formevolutionistisk 
synpunkt torde uttrycket böra avläsas så, att 2/28 egentligen inte företer 
några nämnvärda »framsteg» i förhållande till 1/27. (En annan möjlig tolk- 
ning vore att 2/28 i samma hanseende inte är värst mycket .battre» än 1/27, 
men den torde Walin ha uteslutit genom argument 5 + 1.) Såsom redan an- 
tytts synes emellertid 2/28 tillhöra ett äldre (eller mera arkaiserande?) stil- 
skikt än 1/27, varvid uttrycket »hinaus» återigen blir problemariskt. Tills 
vidare har egentligen inga avgörande hinder uppstallts för antagandet att 
d-mollsinfonian 2/28 kan vara äldre än G-dursinfonian 1/27. 

Vad verkens »Gehalt» beträffar kan - hur man än vill draga gränsen 
mellan »form» och »innehåll», eller kanske avstår från att draga den - i 
överensstämmelse med Walin fastslås, att 2/28 under alla förhållanden är 

1/27 överlägsen i praktiskt taget varje bemärkelse (utom möjligen ifråga om 
»modernitet*). Det är härvid inte fråga om subjektiva omdömen utan om en 
bedömning av måttet av tonsättarens kunnande eller brist på kunnande, hans 
förmåga eller oförmåga att utnyttja struktureringsmöjligheterna inom ramen 
för rådande konventioner, materialselektioner o. dyl. Sådana bedömningar är 
självfallet vetenskapligt legitima. Men de förutsätter helst att bedömaren har 
kännedom om de i samband med undersökningsobjektet aktuella referens- 
systemen och stilistiska konventionerna, och detta förutsätter i sin tur att man 
ungefär vet var man står: när skrevs verket ifråga, i vilken kulturmiljö, med 



Ex. 3. G-dursinfonian 1/27, sats I. (Brants piktur.) 

vilken bakgrund och vilka intentioner? I föreliggande fall finns praktiskt 
taget inga sådana stödjepunkter. Bedömaren trevar i dunkel. De följande 
kommentarerna kring de båda sinfoniorna måste därför omges med motsva- 
rande förbehåll. 

G-dursinformation 1/27 kan utan vidare karakteriseras som ett amatörarbete. 
Den är full av tafattheter och misslyckade försök till lösningar t. o. m. i situa- 
tioner, där det i den dåtida repertoaren fanns gott om standardiserade mo- 
deller. Att den i all sin bristfällighet vittnar om upphovsmannens starka in- 

tresse för »galanta» och buffa-präglade stilideal av italiensk (i någon mån 
kanske också av fransk) modell påverkar inte detta omdöme. 

Detaljgranskningen må har begränsas till en del av de partier av sinfonian, som 
återges på de här efter källa A återgivna partitursidorna. (Notex. 3 och 4.) 
Första satsens temahuvud representerar urvattnat allmängods från det mellersta 
1700-talets Italien-influerade buffauvertyr- och konsertsinfonia-stil. Lika konven- 
tionell är tekniken med omedelbar motivupprepning fr. o. m. t, 2, liksom den 
mekaniska förskjutningen av förloppet till dominantplanet i t, 3-4.42 Så Iångt 
har inga som helst fordringar heller ställts på komponistens uppfinningsförmåga; 
i t,, 5-6 börjar man redan undra hur stor den kan vara. Han återvänder näm- 
ligen hastigt till tonika-planet, omtuggande sitt motiv, och tillgriper för att komma 
vidare plötsligt en orgelpunkt på grundtonen, tn 7-8. Syftet tycks främst vara att 
komma över till D-tonarten (orgelpunktens ackord ej utan möda omtolkat till 
S-funktion); effekten blir snarast ett besvärande stillastående. Fr. o. m. t,, g är det 
klumpiga klivet till D-dur taget, och på den sålunda uppnådda nya plattformen 
kan ånyo ett par takter fyllas med mekaniska upprepningar. 

I tn 13 införs ännu en nivå i kvintcirkelkedjan (i riktning mot A-dur), sam- 
tidigt som tonfall inbegripande f istället för fiss tycks börja infånga nya och latt 
överraskande affektiva kvaliteter. Men därav blir inte mycket: redan efter två 
takter (t, 15) är komponisten sysselsatt med att åstadkomma en acceptabel kadens 
i dominanttonarten och klarar nödtorftigt denna uppgift - via (D3) +! - 
på så minimalt utrymme, att han får en liten marginal över till ännu ett par lätt 
varierade takthälftsupprepningar. 

Därmed är hastigt om också inte särdeles lustigt det första repristecknet upp- 
nått, och det gäller nu att försöka åstadkomma en fortsättning. En dåförtiden 
välkänd schablonmodell tycks i detta läge ha föresvävat tonsättaren: börja andra 
reprisen i någon måttligt avlägsen tonart, t. ex. Tp+, med en ej för kort 
»sekvensmodell», helst med material hämtat från första reprisen, och fortsätt se- 
dan med en sekvens som - t. ex, heltonsvis - återför förloppet till huvudtonarten 
(eller dominanttonarten). Men det var tydligen inte så alldeles latt. Modellen 
fanns visserligen, men ville det sig illa kunde den sönderfalla i två delar (melodik 
och harmonik) eller rentav i tre (melodik, harmonik och schablonskelett). Vår 
tonsättare tycks ha satt sig ordentligt mellan stolarna. Ser man på baslinjen och 
harmoniken, så har han mycket riktigt fått ihop det till en sekvensbildning med 
en modell på 2 tn och ackordförloppet (D7) Tp+ (D7) D+, helt enligt standard- 
receptet. (Se tn 19-23.) Men att någonting är på tok kan man dels höra, dels 
räkna ut. Bl. a. föreligger det en 5-taktsgrupp (eller IO t  -grupp). Sådana var i 
och för sig inte alldeles ovanliga i fria fortspinningsförlopp vid mitten av 1700- 
talet. Men här lystrar och undrar man av två skal. Företeelsen är inte bara ovan- 

42 Med beteckningen tn avses noterade takter. De i partituret noterade takterna synas i 
själva verket utgöra dubbeltakter, både ur fenomenell synpunkt och med hänsyn till här 
applicerbara strukturanalytiska kriterier. En sådan uppdelning i två »tr» eller »t per tn 
inte bara underlättar formbeskrivningen utan kan även bidraga till att förklara vissa »ano- 
maliers i förloppet. I diskussionen refereras dock så vitt möjligt alltid till noterade tak- 
ter, t,, där annat inte särskilt anges. 



Ex. 4. G-dursinfonian 1/27, början av sats II. (Brants piktur.) 

lig inom det »stilskikt» sinfonian tycks tillhöra utan är också ytterligt sällsynt på 
denna specifika plats i formförloppet. Och vid det här laget torde läsaren ha 
upptäckt var felet ligger. Tonsättaren har arbetat med en oregelbunden melodisk 
sekvensmodell (om fem halva tn). Denna är en halv takt för stor för den »harmo- 
niska» schablonen. Kollision mellan de båda mallarna äger därför rum i t n  21. 

Man kan roa sig med att utföra korrigeringar enligt endera modellen och erhålla 
4 tn eller 6 tn men inte 5 .  

Jag avstår från att i detalj nagelfara vad som händer i den andra reprisen efter 
denna malör. Ett nytt och mera målmedvetet omkast i affektläge kan noteras 
tn 24 ff. liksom en hastig urvattning därav i tafatta sekvenser med åtföljande ännu 

plötsligare utnyttjande av huvudmotivet som »räddningsplanka» vid kadenseringen 
i Tp+, tn 29-30. Den minimala »repetitionsdelen» följer därpå spelreglerna å det 
torftigaste, och även nu klaras modulationsproblemet (tn 43-45) med ett svagt 
nödrop. Några remarkabla nyheter eller ens omedelbart märkbara variationer mö- 
ter man inte. 

Hven de följande satserna kunde kommenteras på liknande sätt, men det får 
här anses tillfyllest att hänvisa läsaren till andra och tredje satsernas början 
(notex. 4 och 8) och i övrigt att eventuellt uppsöka kallmaterialet. Beträffande 
början av sats II får jag dock särskilt fästa uppmärksamheten vid baslinje och 
ackordbestånd, fördelningen mellan grundlägen och ackordomvändningar och den 
»harmoniska rytmen,, alltsammans tillskuret mera i torftighetens än den konstnär- 
liga ekonomins tecken. 

Med obetydlig tillspetsning kunde påstås att man i ett slumpvis valt par 
av sinfonior från tiden ca 1740-60 knappast skulle kunna råka på två verk, 
som företer flera olikheter än de båda har dryftade, framför allt vad de in- 
ledande satserna beträffar. D-mollsinfonians första sats är upplagd med sä- 
ker blick för helheten, utformningen vittnar om ganska stor konstförfarenhet 
inklusive kontrapunktisk träning - också om affinitet till vad man då kal- 
lade »den lärda stilen» - och resultatet måste avgjort tillerkannas högst 
positiva konstnärliga kvaliteter. Fortspinningslinjerna - varom det egentligen 
aldrig kunde bli tal i G-dursinfonian - är långsträckta (f.ö. vida mera än 
vad som är vanligt hos Roman), och höjdpunkterna i satsen är väl inplacerade. 
Det motiviska materialet, som i huvudsak är begränsat till en stegvis punkte- 
rad rörelse och ett kvartsprång, utnyttjas inte bara med sträng ekonomi och 
konsekvens utan också med påtagligt sinne för dess kontrapunktiska och har- 
moniska möjligheter. (Se notex. 5.)  

Någon detaljbeskrivning av satsen och av sinfonian i övrigt torde inte erfordras 
för att ge ytterligare belägg rörande olikheterna, Man kan dock bl. a. uppmärk- 
samma det mera mellandominantrika och planmässigt styrda harmoniska förloppet, 
baslinjens relativa självständighet och linearitet (med flitigt bruk av ackordom- 
vändningar) samt det välberäknade bruket av bedrägliga kadensverkningar. Man 
kan även notera den säkra behandlingen av förhållningskedjorna, stegringstek- 
niken till den verkningsfulla höjdpunkten t 17 f. och förmågan att skapa intryck 
av målinriktning och kontinuitet vid gränserna mellan olika avsnitt (»formgestalt- 
ningsimpulser»), ej minst i den andra reprisen. Tvåtaktsgrupperingarnas rutnät är 
varken markerat eller bindande. Av direktupprepandets enkla additivitet finns 
knappast spår. Hven dynamiken är värd intresse (ehuru man inte vet hur mycket 
som kan ha tillagts av notskrivaren.) Piano-partiet t 21 ff .  är t. ex. inplacerat med 
fin effekt och får en tydlig affektiv relief, som retroaktivt förstärks genom avslut- 
ningens subito forte. 

Sats II kännetecknas av en behagligt flytande och väl vidmakthållen triolrörelse. 
(Se notex. 6.) De fåtaliga upprepningarna i första reprisen återfinns endast inom 



Ex. 5. D-mollsinfonian 2/28, början av sats I. (Psilanderhielms piktur.) 

Ex. 6. D-mollsinfonian 2/28, början av sats II. 

Ex. 7. D-mollsinfonian 2/28, sats III, första reprisen. 

det till 7 t, (av totalt 20) utbyggda kadensförloppet. Satsen företer vissa stilistiska 
beröringspunkter med J. H. Roman, och detsamma kan sägas om sats III. 
(Notex 7.) Men i båda fallen synes det dock vara fråga om ett annat slags »ryt- 
misk habitus' (så redan i tredje satsens initial på IO t). Återvänder man från 
denna sista sats i 2/28 till motsvarande sats i 1/27 (notex. 8), är kontrasten åter- 
igen iögonenfallande; kommentarer till notexemplen torde vara överflödiga. 

De båda verken skiljer sig alltså till både kvalitet och stil. D-mollsinfonian 
har, framför allt i första satsen, tydliga rötter i senbarocka traditioner; om 
G-dursinfonians »galanta» prägel har redan talats. Men härav följer inte utan 



Ex. 8. G-dursinfonian 1 /27 ,  sats III, första reprisen. 

vidare att 2/28 är äldre än 1/27.  Sats I i den förra kan mycket väl vara ett 
utslag av ett medvetet »arkaiserande, återknytande till äldre stilideal; så är 
jag för egen del böjd att betrakta den bl. a. med hänsyn till de följande sat- 
sernas stilläge. Satsen har drag av »sinfonia da chiesa», medan sinfonian I /27 
är desto världsligare och flyktigare, mera »sinfonia da camera». 

Flera hypoteser och mothypoteser kan således uppställas om förhållandet 
mellan verkens tillkomsttider. Att de har samma upphovsman finner jag nöd- 
vändigt att betvivla intill dess acceptabla stöd för antagandet framkommit. 

Återstår frågan om Brant kan tänkas ha komponerat åtminstone en av 
dem. Vad kan sägas härom, som inte bara är lösa förmodanden? Mycket litet, 

och det lilla som kan andragas tycks snarast hölja problemet i ännu djupare 
dunkel. Mest rimligt ter sig avgjort att Brant kan ha komponerat G-dur- 
sinfonian, som föreligger i hans piktur och som han själv betecknat »Da B». 
Men hur går detta ihop med vad vi i övrigt vet om hans stilistiska orien- 
tering: lärjungeskapet till Roman, odlandet av tonsättare som Corelli och 
Geminiani? 

Antager man däremot att Brant komponerat d-mollsinfonian - som pas- 
sar bättre in i en sådan stilistisk ram - så stalls man inför andra svårigheter. 
Hur har Brant, som under alla förhållanden måste ha komponerat ganska 
litet, kunnat uppnå den rätt höga nivå av kompositorisk erfarenhet och konst- 
hantverksmässig skicklighet, som otvivelaktigt utmärker detta verk? Var kan 
vi avläsa etapperna i en sådan utveckling? Vi kan det inte, men är ändå inte 
i stånd att draga någon definitiv slutsats; etapperna kan ju möjligtvis ha 
existerat ehuru spåren därav gått förlorade.. . 

Hur man än vänder och vrider på argumenten tycks det mig för närva- 
rande utsiktslöst att ge något definitivt svar. (Kanske endera eller båda sin- 
foniorna en gång i framtiden kommer att identifieras på samma sätt som 
skett med B-dursinfonian 3/29?) Tills vidare nödgas man stanna vid konsta- 
terandet att vi saknar bevis för att 1 / 2 7  och 2 / 2 8  har samma upphovsman; 
mycket talar för att så inte är fallet. Vissa fakta talar dock för möjligheten 
att Brant kan ha komponerat G-dursinfonian, som han försett med initia- 
len »B». 

Nu finns det emellertid inte bara X och Y utan också ett Z i den besvär- 
liga ekvationen: sinfonian i G-dur till nyårskantaten 1754! Kan den möj- 
ligen bidraga till en lösning? I andra sammanhang har betonats att den (resp. 
kantaten som helhet) icke kan vara av Roman och att Brant måste räknas 
som en av de tänkbara tonsättarna. (BeRI och STM 1965 s. 38 f.) 

De båda kallorna MAB: Ro 7  a  (partitur) och 7 b (stämmor) i Brants 
piktur företer sinsemellan flera egenartade olikheter; dessutom förekommer 
det åtskilliga korrigeringar i själva partituret, som inte alla kan avfärdas som 
rena skrivfel. 

Olikheterna är så pass många och delvis så pass stora, att en närmare be- 
handling av dem alla skulle fylla en separat uppsats. Här kan blott några 
av de mest iögonenfallande divergenserna - t. ex. sådana som man möter 
redan i temabildningarna - beröras. Ifråga om sinfonian återfinns de största 
avvikelserna mellan versionerna i första satsen; ett par av de mest anmärk- 
ningsvärda återges i notex. 14 a-b. (De exemplifierade olikheterna förekom- 
mer även på parallellstallena inom satsen.) Exemplen visar bl. a. att VI. II- 



Ex. 9. Sinfonian till Cantata vid nyåret 1754. a) ur sats I, b) ur sats II m, c) ur 
sats III. 

stämman i partituret har utformats på en gång något rikare och något mindre 
Självständigt i förhållande till Vl.I än i den separata Vl.II-stämman. (Om 
liknande olikheter i vokalsatserna se vidare nedan.) 

Ett rimligt antagande vid sökandet av en förklaring till avvikelserna före- 
faller vara att de tillkommit i direkt samband med utskrivandet av de båda 
nottexterna. Partituret och stämmorna kan svårligen ha fungerat praktiskt 
vid ett och samma framförande. Den som lett detta framförande torde både 
ha varit medveten om olikheterna och lika medvetet ha kunnat blunda för 
dem (såvida det ej existerat ett annat, numera förkommet partitur). Vansk- 
ligare är att avgöra vilken version, som skall betraktas som primär resp. slut- 
giltig. Vid ett framförande måste givetvis stämmorna ha utnyttjats. Är då 
partiturutskriften den utgångspunkt, från vilken »förbattringar» utförts i 
stämmorna, eller representerar den en slutversion med »förbattringar» gent- 
emot stammorna? Materialet tycks kunna ge stöd för tolkningar i båda rikt- 
ningarna; ifråga om sinfonian kompliceras dock frågan av att mellanstäm- 
morna delvis är mycket ofullständigt utskrivna i partituret. 

Diskrepanserna ter sig otvivelaktigt mest lättförklarliga om man antager 
att kantaten komponerats av samma person som skrivit ut såväl partitur som 
stämmor. Det skulle då kunna vara fråga om justeringar i anslutning till ska- 
pelseprocessen på väg mot ett definitivt utförandematerial. En annan tänk- 
bar förklaring vore att kopisten demonstrerat viss produktiv självständighet 
genom att under utskrivandet av endera kallan företaga vissa ingrepp. Denna 
möjlighet verkar inte osannolik beträffande sådana detaljer, som kan be- 
traktas som utskrivning av eljest improviserade »Manieren», och flera av- 
vikelser av denna typ förekommer (jfr notexempel 14). Men då föränd- 
ringarna påträffas redan i de tematiska gestalterna (såsom sker i ett par av 
vokalnumren), ter sig sistnämnda förklaringsförsök mindre övertygande. 

Till vokalnumren i kantaten skall jag återkomma nedan. (Någon garanti 
för att de har samma upphovsman som sinfonian finns inte, också om detta 
kan anses vara mest rimligt.) Vad sinfonian beträffar kan utöver avvikel- 
serna mellan kallorna noteras att den faktiskt företer vissa stildrag och även 
en del kompositionstekniska svagheter, som erinrar om sinfonian I /27 i 
samma tonart. (Dock är Cantata-sinfonian den ojämförligt battre av de två, 
vilket - om de hade samma tonsättare - kunde tyda på att den svaga 1/27 
skrivits tidigare än 1754.) Dessa G-dursinfonior företer i huvudsak samma 
slags additionsteknik, likartade bruk av direkta taktgruppupprepningar, av 
tämligen mekaniska och spatiösa sekvensföljder och av begränsning till de 
harmoniska huvudfunktionerna med tonvikt på T, D och D. Tematiken i 
de båda första satserna är omelodiskt torftig, i Cantata-sinfonians början 



rentav reducerad till kuriöst rytmiserade tonupprepningar. »Repetitionsde- 
larna» (eller hellre: Ai-delarna) är obetydligt förändrade eller är rena da 
capo-omtagningar. Mellanpartierna (B-delarna) är minimala och oinspirerade. 
De börjar nästan alltid med initialtemat eller en variant därav och utfylls 
till stor del av sekvenser på denna modell.43 De bifogade notexemplen ur 
Cantata-sinfonian torde illustrera dessa påståenden tillräckligt tydligt. Ej ens 
med stöd av de omsorgsfullaste detaljanalyser vore det utan ytterligare jäm- 
förelsematerial möjligt att bevisa ett gemensamt auktorskap. Konklusionen 
kan inte formuleras mera definitivt än att det är fullt ut tänkbart att de båda 
G-dursinfoniorna komponerats au samma person (varvid 1/27 bör vara den 
äldsta). Kunde detta ledas i bevis på andra än stilistiska grunder, skulle Brants 
ställning som tonsättarkandidat till båda väsentligt förstärkas. Men så långt 
tycks det för närvarande vara svårt att komma. 

U vriga instrumentalverk 

De återstående instrumentalverken utgörs av en flöjtsonata, två fristående 
instrumentalsatser och en trio till en Uttini tillskriven menuett. Först något 
om de tre kortare kompositionerna. 

Trion i b-moll (nr 6), som tillskrivits Brant i Jacob Launs dansmusikhaften, 
är helt enkelt en variation av menuett-melodin. Att den uttryckligen anges 
vara komponerad av en annan person än själva Menuett I är i och för sig så 
anmärkningsvärt, att det kan tagas som ett äkthetsindicium. Det kan anses 
troligt att man har har en av Brants »handpiecer». 

A-mollsatsen (nr 7) är medtagen på mycket svaga kallindicier; den råkar 
föreligga på ett blad i Brants piktur, som hamnat i Roman-samlingen. Satsen 
är prydligt utskriven med komplett Bc.-besiffring. Stilistiskt för den tankarna 
till Geminiani och Handel. Kallan bör tills vidare räknas som en avskrift 
av en anonym sats. 

Andantet i A-dur (nr 4 )  tilldrar sig större intresse, främst genom att det 
företer vissa överraskande likheter med den tryckta sången (nr 9)  »Hon på 
en blomsterbädd». I notex. ro s. 45 har delar av de båda melodilinjerna 
sammanställts, varvid nr 4 transponerats till G-dur för att underlätta jäm- 
förelser. 

Om man bortser från sådana ofrånkomliga formella olikheter, som är be- 
tingade i ena fallet av textens metrik, i andra fallet av instrumentalmusika- 

43 B-delarna i de tre satserna i 1/27 omfattar resp. 12, 6 och I I  takter; B-delarna i 
Cantata-sinfonians satser resp. 9, II och 12 takter. (B-delen i sats III sträcker sig visserligen 
Över 24 t., men de 1 2  sista utgör en lätt varierad upprepning av A-delens första hälft fram 
till dal segno-tecknet.) 

Ex. IO. Jämförelser mellan avsnitten ur solosången »Hon på en blomsterbädds (nr 9) 
och Andante A-dur (nr 4). 

lisk fortspinnings- och upprepningsteknik, har åtminstone i mina ögon de 
båda kompositionerna frapperande strukturella överensstämmelser och unge- 
far samma veka, böjliga och lite kokett utsirade melodiska karaktär. Med 
stöd av dessa likheter kan hävdas att bestämningen »dell Signr. Brant» i Nils 
Müllers notbok (enda kallan) mycket väl kan vara riktig. 

Flöjtsonatan i D-dur nr 5 - tillskriven Brant av Psilanderhielm44 - är 
naturligtvis redan genom sitt format ett av de viktigaste har behandlade ver- 
ken. Stilistiskt sett kan den placeras ungefär till tiden mellan 1730/35 och 
sekelmitten. Med sina fem satser (Con Spirito, Alla Breve, Arioso, Allegro 
och Gavotta med variationer) är den en tidstypisk hybridbildning med lös 
anknytning till typen sonata da camera. Aven i sina enskildheter företer den 
stilblandningar, något som framgår redan av en jämförelse mellan satsernas 
initialtemata (se temaförteckningen). De galanta dragen i fjärde satsens 
tema - vilka sedan inte fullföljts - kontrasterar t.ex. påtagligt både mot 
första satsens konservativa hållning med quasi-uvertyrartad rytmik och mot 
den enkelt tillskurna gavotten i Corellis och Vivaldis anda. 

Rent kvalitativt sett är sonatan föga märklig. Den vittnar om förtrogen- 

44 Utskriften är inte särskilt omsorgsfull; det förekommer både rättade och orättade 
felaktigheter. 



het med många av tidens vanligaste förloppsarter, sekvensfortspinningsmo- 
deller, kadenseringsfördubblingar o. dyl. Men tillämpningen sker övervägande 
på ett »tämligen fantasilöst - kanske kunde det kallas skolmässigt - sätt. 
De enskilda formgivningsimpulserna är ytterst ofta inskrivna i regelbundna 
fyrtaktsgrupper (dock sällan med funktion av period-delar) och skiftar inte 
sällan tonartsplan mera av tekniska skal än med hänsyn till någon över- 
ordnad utvecklingslinje. Vissa modulationer är valhanta; vissa sekvensförlopp 
tillåts löpa vidare i mekanisk tomgång (särskilt i andra satsen). Barkraftigast 
är de melodiska linjerna i den tredje, långsamma satsen.45 

Av större intresse är förhållandet att D-dursonatan (vid sidan av alla kva- 
litetsvärderingar) har beröringspunkter med J. H. Romans instrumentala stil. 
Affiniteterna är av flera slag, men det skulle föra för långt att har kommen- 
tera och exemplifiera dem alla. Ett enda avsnitt må räcka som illustration: 
fortspinningen efter den första temapresentationen i sats 4. (Notex. II.) Både 
»sidorörelsesekvenserna», synkoprytmiken och de följande grupperna med 
underdelning på betonade moment, följd av tonupprepningar, är förfaranden, 
som har åtskilliga motsvarigheter hos Roman.46 

Till och med om ett eller annat orkesterverk av Brant varit säkerställt, 
kan det vara svårt att med stöd av sådana draga några konklusioner om ett 
kammarmusikverk på stilanalytisk väg. Sonatan står ensam, och auktorskapet 
går t. v. inte att helt säkerställa. Psilanderhielms bestämning »Dell Sgnr 
Brant Svedeze» och förhållandet att sonatan mycket väl kan vara skriven av 
en lärjunge till Roman ger dock sammantagna ett acceptabelt stöd för anta- 
gandet att sonatan är komponerad av Brant. 

Solosångerna nr 10-16 
Fem av dessa sju sånger ingår i Roman-samlingen, och några av dem har 

explicit tillskrivits Roman. Frågan om auktorskapet har därför bokstavligen 

45 Våren 1964 hade jag glädjen att brevledes få dryfta sonatan med prof. William S. 
Newman, University of North Carolina. Att denne eminente kännare av 1700-talets sonata- 
repertoar inte kunnat identifiera verket med någon av honom registrerad sonata kan anses 
ge stöd åt antagandet att det är fråga om en »lokal» produkt. 

I brev (30 maj 1964) bekräftar W. Newman till alla delar mina egna intryck av ver- 
ket. »I would certainly be inclined to put this sonata in about the year 1740.» - - - 
»I agree that this is routine music by a performer who is not a real professional com- 
poser. Occasionally it is a bit gauche...» - - - »Perhaps the most progressive is the 
suggestion of the coming galant style in the fourth movement...» - I gavottan anser sig 
Newman fortfarande höra »echoes of Corelli.; sonatan ger honom bl. a. också associationer 
till G. Platti och i viss mån till J. Agrell (!), »although Agrell has more originality and is 
more progressive much of the time-. 

46 Beträffande tematiska beröringspunkter med Roman kan t. ex. hänvisas till initial- 
temata i Suite d-moll BeRI nr 6/103 sats I, Sinfonia G nr 15: I, Sinfonia g nr 30: I, Sin- 
fonia D nr 33: I, flöjtsonatan D nr 212: I och klaversonatan g nr 229: I. 

** Dessa toner i källan i omvänd ordningsföljd; sannolikt felskrivning. 

Ex. I I .  Avsnitt ur flöjtsonatan D-dur (nr 5), sats IV. 

ett dubbelt intresse. Handskriftöversikten s. 12-14 visar att kallindicierna 
till Romans förmån i samtliga fall är påfallande svaga, också om de i ett par 
fall råkar vara rätt talrika. (Antalet är en biprodukt av det olycksaliga sam- 
manförandet och inbindandet i början av 1900-talet av diverse handskrifter 
till en samling stämplad med Romans namn.) Särskilt anmärkningsvärt är att 
ingen av dessa sånger hittills påträffats i Romans autograf. 

Förutom att säkra kriterier på Brants stil saknas, försvåras varje ställnings- 
tagande av två andra redan berörda omständigheter: dels att någon eller 
några av sångerna kan vara produkter av paroditeknik, dels att en sorgfällig 
kallkritisk sållning av Romans vokalproduktion och stilkritisk analys av de 
säkerstallda verken inte föreligger. Vad som här kan lämnas är endast några 
strödda synpunkter och preliminära förmodanden om de sju sångerna. Kanske 
publicerandet av de tematiska initialerna småningom kan komma att bara 
battre frukt i form av konkreta identifieringar. 

Sången nr 16 »Ack! hvad nöje är» har såsom redan påpekats medtagits 
endast för fullständighetens skull (på grund av sin placering i kallan) och av- 
föres ur denna diskussion. Det kan mycket väl vara fråga om en parodivisa 
över den dåförtiden ganska spridda dikten. Tills vidare får melodin betraktas 
som anonym. 

Sångerna nr IO »Kan äran i ett sinne trifvas» och nr 14 »Tu store makt 



som alt kan styra» företer vissa samband sinsemellan. I båda kallorna samt 
i en textkalla förekommer de tillsammans. I UUB 66: 21 a har båda tillskri- 
vits Brant; i samlingen »XXIX Arie...», MAB: Ro nr 85 (med annan me- 
lodi till »Kan äran.. .,), står det uttryckligen »Wolti» mellan dem. Båda 
texterna har samma tioradiga ode-form med fyrfotad jambisk meter. Texterna 
lyder:47 

Kan äran i ett sinne trifvas 
som har sin lust i dråp och blod? 
Skal folk från hus och stillhet drifvas 
och däri visas hieltemod? 
Ar menskan född till menskjors plåga 
är rätt at hon med våld och låga 
al flit och konst til intet giör [?] 
Ar hon et vilddiur utan hekte 
som afvog s[k]iöld emot sit släckte 
med en beprisad grymhet för [?] 

Tu store makt som alt kan styra 
tu lemnar oftast betslet frit 
åt list och tvedräkt i sin yra 
men högsta värket blir dock titt. 
Lät i vårt land titt ljus uprinna, 
at vi ännu de hieltar finna, 
som tu sielf til vår rädning giordt 
Lär oss de dålde skatter söka 
och lär den landets välfärd öka 
at tit namn må hos oss bli stort. 

(Stroferna kan givetvis vara hämtade ur en längre dikt. Intill dess litteratur- 
forskarna framkommit med konkret förslag till textförfattare, tillåter jag mig 
nämna Per Brant som en av de tänkbara kandidaterna. Inte bara till strof- 
form och meter utan även till stilen överensstämmer dessa dikter rätt väl med 
t. ex. hans ode »Öfwer Lyckans Skiften,; jfr STM 1965, s. 15 f.) 

Sångerna är i båda fallen genomkomponerade (i nr ro med textupprep- 
ningar för raderna 7 och IO) på ett sätt som knappast associerar till parodi- 
teknik. Melodierna företer likaså stilistiska överensstämmelser inbördes. Me- 
lodin i D-dur (nr ro)  till »Kan äran ... n är inte i någon f. n. kand kalla 
tillskriven Roman, och stöden för att tillskriva honom nr 14, »Tu store makt, 
är ytterst svaga. Därmed blir bestämningen till Brant mera sannolik. Jag 
stannar har för antagandet att Brant kan ha skrivit musiken (möjligen även 

47 I Arla Coldinu-ordens visbok är stroferna försedda med titeln »Kritik öfwer Militär- 
ståndet s. 

texterna?) till nr ro och nr 14. De båda stroferna är säkerligen hämtade ur 
samma dikt. 

Sången nr 12 »Skall jag dölja i mitt bröst» kan tidfastas rätt noga. Hedvig 
Charlotta Nordenflycht skrev texten 1746-47; musiken är i en kalla inskriven 
den 9 juli 1748. Just under denna period vistades Roman en tid i Stockholm, 
varför han inte på grund av tid och plats kan lämnas ur bilden. Det finns 
emellertid mycket litet - även bortsett från musikalisk-stilistiska kanne- 
tecken - som talar för att sången skulle kunna vara Roman. Först och 
främst är de båda handskrifterna i MAB: Ro sekundara och rätt sena. Vi- 
dare är detta den enda sång med text av Nordenflycht, som ingår i MAB: Ro. 
Romans textförfattare - Frese, Runius, Nicander etc. - tillhörde ett annat 
skede, och dessutom tycks han aldrig ha intresserat sig för att tonsätta så 
subjektiva och känslofyllda dikter som denna den sörjande turturduvans 
klagosång om »alla plågor som mig qvälja». Inte heller är melodin »Ro- 
mansk». Redan utan att alls draga in Brant i sammanhanget kan alltså hav- 
das att sången sannolikt inte är av Roman. Men därmed träder Brants kan- 
didatur i förgrunden. Allt beror då på tillförlitligheten i unge W. Garners 
uppgift. Kanske var han lika omsorgsfull med tonsättarnamn som med sina 
rörande noggranna dateringar av när varje sång etc. skrevs in i notboken? 

Återigen kan ingen definitiv slutsats dragas: man kan blott notera att mu- 
siken 1748 tillskrivits Brant och att det f. n. inte finns några kända fakta 
som talar emot uppgiften. Ur stilistisk synpunkt kan sången nr 12 mycket 
väl ha samma upphovsman som sångerna nr ro och nr 14. 

Till texten »Du hala lycka, [»Du stålta lyckan] finns, såsom framgår av 
temaförteckningen, två olika melodier i det har aktuella kallmaterialet. För 
melodin i e-moll pekar källdata rätt entydigt på Roman som upphovsman. 
Beträffande F-durmelodin (nr 15) är läget helt annorlunda. Kallan i 
MAB: Ro nr 85 ( H / N  165) är rätt sen och otillförlitlig; i den nyligen åter- 
funna okatalogiserade MAB-kallan har Brant skrivit »Musiquen af B.». För- 
hållandet att han samtidigt skrivit ut textförfattarens namn och att det är 
fråga am en svensk dikt förefaller i långt högre grad än beträffande de ovan 
behandlade sinfoniorna av »B» kunna räknas som indicium på att även tonsät- 
taren är svensk eller varit verksam i Sverige. (Har Brant i detta fall med B 
åsyftat sig själv, kunde ett visst indirekt stöd anses ha erhållits för att »da B» 
på G-dursinfonian också betyder Brant.) 

Kompositionen är en tidstypisk siciliano-sats, så frapperande lik instrumen- 
tala sådana att man kunde vara böjd att gissa på en parodiering av en ur- 
sprungligen instrumental sats för ett soloinstrument med generalbas. Åtskil- 
liga språng och figurationer i melodistämman är allt annat än vokala, och 



textunderläggningen är flerstädes otymplig. (Jfr notex. 12. Mot parodiering 
kunde dock anses tala den ordmålande figurationen i t. 9 över ordet »löpe».) 
En egendomlighet i sammanhanget är de delvis rätt långtgående olikheterna 
mellan de båda MAB-kallorna (se notex. 12 a I och a 2 ) .  Overlag förefaller 
den av Brant utskrivna versionen korrekt, medan H/N 165 gjort åtskilliga 
slarvfel. 

Stilistiskt sett står F-durmelodin Romans siciliano-satser påfallande nära. 
(Jämför t. ex. flöjtsonatan nr VI, sats III, BeRI 206: 3, notex 12 c, violin- 
konserterna, Larghetto-satsen i den välkända e-moll-sinfonian m. fi.) Dessa 
likheter är genomgående så stora, att något slags samband med Roman rim- 
ligtvis måste föreligga. Två olika förklaringar förefaller har möjliga. An- 
tingen kunde nr 15 vara en parodivisa baserad på en instrumental siciliano- 
sats av Roman - vilket dock motsägs av initialen »B» - eller är det fråga 
om en (medveten?) imitation av Romans stil, kanske även i det fallet pri- 
märt instrumental. Roman har nu faktiskt skrivit en annan melodi till samma 
text. (Både kall- och stilkritiska kriterier uppfylls väl.) Med hänsyn till alla 
dessa omständigheter kan F-durmelodin mycket väl vara en av B utförd kom- 
position i Romans stil, varvid antagandet att B betyder Brant ligger närmast 
till hands. 

Förefaller det sålunda som om de fyra hittills behandlade sångerna - i 
första hand kanske nr 15, därnäst nr IO och 14 samt 12 - skulle kunna 
bindas till Brants namn snarare än till något annat, är läget desto mera 
problematiskt beträffande de båda återstående, nr I I  »Men jag vil sjunga» 
och nr 13 »Skapa i mig Gud». Båda är vad som i MAB: Ro kallats »andliga 
sånger». Den ena texten är hämtad direkt från Psaltaren, den andra är en 
av Verfving utförd versifierad parafrasering av Ps. 59: 17-18. Att Roman 
ivrigt tonsatte båda dessa sorters texter är välbekant.48 Antalet källor i 
MAB: Ro till sångerna är också anmärkningsvärt stort: sex i båda fallen. 
Dock faller lika mycket i ögonen att samtliga kallor är sekundara och några 
klart otillförlitliga. Vidare noterar man med intresse vilka som uppgivit att 
sångerna är av Brant. Beträffande nr I I  är det dels H. Schartau (troligen 
under hans Kalmar-tid), dels H 14, den ännu anonyma hand, som utfört 
många viktiga påskrifter i de delar av MAB: Ro, vilka bevisligen tillhört Ro- 
mans kvarlåtenskap på Haraldsmåla. Dessa bestämningar kan vara beroende 
av varandra. Däremot är det osannolikt att det finns något direkt samband 
mellan dem och Garners bestämning från 1748. 

Vilka slutsatser kan dragas härav? Det finns inga vågar att väga detta slags 
indicier på, och hypoteser om Brants attityder och vanor lägger inte till ett 

48 Jfr MGG-art. Roman. 

Ex. 12. Ur solosången »Du hala lyckas. a I - a 2 )  Exempel på avvikelser mellan kal- 
lorna; k) avsnitt ur sången (t. 13-16) och ur flöjtsonata nr VI av J. H. Roman. 

uns i någon vågskål. (Man kunde t. ex. antaga att Brant nog aldrig skrivit 
några »andliga sånger» men lika väl tvärtemot påstå att det vore rimligt om 
han någon gång följt sin mästare och lärare i dessa fotspår.) Ett mera defini- 
tivt svar kan måhända ges sedan en stilanalytisk undersökning av Romans 
vokalverk genomförts. Det enda som för närvarande tycks kunna fastställas 
är att Romans auktorskap till dessa båda »andliga sånger» icke har säkra 
källmässiga stöd och att Brant är ett tänkbart alternativ. Om inte annat visar 
diskussionen alltså att kompositionerna under inga förhållanden kan räknas 
in i en på källkritiska grunder uppbyggd grupp med »garanterat äkta» vokal- 
verk av Roman. 

Arian »Atland, hvarför har du klagat» (nr 1 7 )  

Den fullständiga texten till denna aria i D-dur för sopran, t v å  tvärflöjter 
och stråkar lyder: 



Atland, hvarför har du klagat 
du som har en Drottning sedt 
af så mycken dygd och vett 
Hennes Strålar har bortjagat 
hvad din Sällhet har försvagat 
och hvad dig i mörker ledt. 

Drottningen av »dygd och vett» är givetvis Lovisa Ulrika; med mörkret 
bör avses sorgetiden efter Ulrika Eleonora. Den förstnämnda torde inte ha 
kallats drottning före 1751, vilket kan fattas som en terminus post quem. 
Under och kort efter kröningsåret skrevs åtskilliga hyllningsverser av lik- 
nande innehåll; mycket talar för att även »Atland» tillkommit ungefär vid 
denna tid. (Visst stöd ger indirekt också dateringarna till 1752 och 1753 av 
det övriga materialet i kapseln MAB Serie I: 1062.) 

Stämmaterialet företer två egendomligheter. Dels saknas da capo-arians 
mellandel i den ena av Brants utskrifter, dels fattas ett kort mellanspel 
(t. 23-24) i ett par av violinstämmorna. Möjligen har det existerat två ver- 
sioner, båda numera ofullständigt bevarade. 

En mera anmärkningsvärd omständighet är det sätt, på vilket texten ut- 
nyttjats. De sex raderna har med åtskilliga tidstypiska upprepningar sträckts 
ut genom en A-del av förhållandevis stort omfång (44 tn= 88 t); i mellan- 
delen som blott omfattar 8 tn återkommer textraderna 4-6 men finns ingen 
ny text. En del av dessa textupprepningar är skäligen fria och introducerar 
några »extra» ord; den kompletta vokaltexten t. 15-24 lyder t. ex. sålunda: 

»du som har en Drottning sedt, en stor Drottning, en stor Drottning, en 
Drottning, en Drottning af så ganska mycken dygd och vett, en Drottning, 
en Drottning af så ganska mycken ganska mycken dygd och vetta. 

Deklamationen är flerstädes högst besynnerlig, såsom följande exempel 
visar: 

Ex. 13. Ur arian »Atland, hvarför har du klagats, avsnitt ur sångstämman. 

Musikaliskt sett saknar arian eljest inte en viss charm, framför allt i sitt 
första anslag, ehuru intrycket sedan mattas av alltför talrika upprepningar. 
Stilistiskt för den tankarna till Berlintonsättarna, främst C. H. Graun, i viss 
mån även till Hasse. Detta i förening med den rätt valhänta musikaliska 
textbehandlingen väcker misstanken att det kan vara fråga om ett parodi- 
förfarande, en adaption av den svenska »Atland»-texten till en redan existe- 
rande aria, måhända av utländskt ursprung. Här återstår alltså möjligen en 
identifikationsuppgift.49 Dock finner jag det inte uteslutet att arian »Atland» 
kan. ha samma upphovsman som sången »Hon på en blomsterbädd». - »Era 
solo un mio sospetto...» 

Cantata vid nyåret 1754 
Inget verk i det har behandlade materialet är till den grad förbryllande 

som nyårskantaten »Kom Svea-Land». En del av problemen har berörts ovan 
i samband med den inledande sinfonian; i ett tidigare sammanhang (STM 
1965, s. 38 f.) har också framkastats tanken att texten skulle kunna vara 
författad av Brant själv. 

På ett försättsblad till stämmaterialet har Per Frigel bl. a. skrivit: »En Sar- 
deles Musik, och ännu / mera särdeles Poësie.» Nyansen i ordet »särdeles» 
är inte otvetydig, men ser man till kantattexten ter det sig svårt att tolka det 
som uttryck för beundran. Utöver de citat som anförts i ett föregående av- 
snitt skall här anföras en mera genomgripande omdiktning, som skett från 
partiturutskrift till stämutskrift eller omvänt. Ett stycke in i den första stora 
sopranarian i A-dur »Allmakt som med Dine hand» heter det i de båda 
källorna: 

Partituret: Stämmaterialet: 
Gif vår Konung altsköns godt: 
hälsa, lycka, sällhet, trefnad, 
samt en nögd och rolig lefnad 
in til högsta ålders mått. 

Adolph Fredrich lycko gif 
detta år med många flera 
till vårt wäl ej fordras mera 
än mild Konungs sälla lif. 

På ett annat ställe har i partituret »Frukter af Dess mildhet röna» ändrats 
till »Frukter av Dess omsorg röna». Vilken version som skall anses vara 
battre - eller mindre svag - än den andra, är en rätt ointressant fråga. 
Desto viktigare är frågan: vem har utfört textandringarna, och har denne 
ändrat i någon annans text eller i en egen? 

49 Bibliotekarie Ake Lellky, som väl kanner innehållet i MAB Serie I: 1062, har i brev 
(febr. 1966) vänligen meddelat att han förgäves sökt identifiera Atland-arian i MAB; över 
stora delar av bibliotekets bestånd av operaarior från 1700-talet har han upprättat en 
tematisk registrant. 



Ex.  14. Olikheter mellan partitur och stämmor till Cantata vid nyåret 1754. a-b) Ur 
sinfonian sats I; c) ur arian A-dur; d) ur körsatsen. 

För egen del finner jag att en enkel och naturlig förklaring erhålls om 
man antager att textförfattare och notskrivare är en och samma person. Vik- 
tigare i detta sammanhang är emellertid tonsättarefrågan. Vilket indicievärde 
har avvikelserna mellan kallorna och ändringarna i partituret därvidlag? 

Sinfonian, recitativen och den duett som utgör mellandel i slutkören saknar på 
ett fåtal undantag när ändringar eller korrigeringar i själva partituret. Desto flera 
rättelser förekommer i de båda ariorna (sopranarian A-dur och basarian D-dur) 
samt i den avslutande körsatsen. Sammanlagt uppgår de till närmare ett fyrtiotal. 
Flera av dem har följts i stämmaterialet, som emellertid samtidigt uppvisar åt- 
skilliga märkliga avvikelser från partiturutskriften. Några av dessa antyds i notex. 
14 c-d. 

I ex. 14 c har sammanställts sångsolots början i A-durarian enligt (I)  partituret, 
(2) den cembalostämma som fungerat som »klaverutdrag» och (3) Canto-stäm- 
man - som enligt påskrift utfördes av Madame Keyser. Alla tre är olika! I 
ex. 14d återges början av överstämman till den avslutande körsatsen enligt resp. 
partitur och stämmaterial. I båda fallen ger partituret den melodiskt rikaste ut- 
formningen. (Stämman till körsatsen kunde t. o. m. vara en andra-stämma av ini- 
tialen att döma!) 

Andringarna hör alldeles avgjort till »handlingarna i målet», och det är 
värt notera att den skicklige kopisten Brant eljest mycket sällan gjort sig 
skyldig till skrivfel. 

Stilistiskt är kantaten inklusive sinfonia så pass enhetlig att den mycket väl 
kan härröra från en och samma tonsättare. Dock finns både stilistiska och 
kvalitativa differenser inom verket. De båda stora da capo-ariorna och den 
duett med imitationsteknik, som utgör mellandel till avslutningskören, är av- 
gjort säkrare och gedignare än sinfonian. Duetten är samtidigt mindre »ga- 
lant» än både sinfonian och A-durarian; körsatsen och D-durarian befinner 
sig ungefär mitt emellan. 

De båda recitativen är helt konventionella; deklamationen av den svenska 
texten väcker inte minsta tvivel om att de komponerats just till denna text. 
Beträffande ariorna och slutnumret kan detsamma inte hävdas med lika stor 
säkerhet. Deklamationen är acceptabel, men detta innebär föga mer än att 
överensstämmelserna befinner sig på versmeterns och de rytmiska gruppe- 
ringarnas handfasta nivå. A-durarian för med sitt ganska eleganta temaanslag 
(f. ö. i likhet med »Atland»-arian) tanken till drottningbroderns Berlin, till 
C. H. Graun och hans kolleger samt till Hasse. Följande notexempelsamman- 
ställning ger en antydan om sådana beröringspunkter: 



Ex. 15. Jämförelse mellan tematiska initialer i A-durarian ur Cantata 1754 och ett 
tema ur J. A. Hasses uvertyr till Alcide al Bivio, sats II. (1760.) 

Möjligheten att parodiförfarande kan ligga till grund för åtminstone någon 
eller några delar av kantaten kan därför (såsom tidigare påpekats, STM 1965, 
s. 39) inte uteslutas och därmed inte heller möjligheten att kantatmusiken 
är ett kompilat.50 

De stilistiska överensstämmelser, som kan iakttagas mellan kantatens båda arior 
och »Atland»-arian, torde övervägande vara av tidstypisk, konventionell art: en 
i eller via Tyskland silad italiensierad ariastil från sekeimitten. Som belägg har för 
kan tjäna följande siffror för fördelningen av de viktigaste ackordfunktionerna i 
de tre ariorna (A-delarna) samt exemplifiering av två varandra mycket närstående 
kadensfloskler i de båda D-durariorna (i kantaten och »Atland»): 

SP 
Tp med med 

därav därav D- S- mell. mell. 
T T3 D, D7 D3 D former funkt. kad. kad. Övrigt 

antata 1754 
Arian A-dur 40% (40%) 39% (20%) 2 %  4% 9% I % 5% - 
antata 1754 
Arian D-dur 32% (30 %) 31 % (27 %) 4% 5 %  14 % 3% 7 %  4% 
rian »Atland» 
D-dur 40% (26%) 23% (29%) 6% 4% 1 3 %  3 %  11% - 

Ex. 16. Kadensexempel ur arian »Atland, hvarför har du klagats och ur D-durarian i 
Cantata vid nyåret 1754. 

50 Möjligheterna till identifieringar via tyska forskningsinsatser - publicerade eller 
opublicerade - är ännu mycket begränsade, något som tyska kolleger i korrespondens 
1965/66 bekräftat. 
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Delvis kompilat eller osjälvständig efterbildning eller ingetdera - i vil- 
ket fall som helst tycks materialet till nyårskantaten tyda på att Brant här 
varit verksam på ett mera produktivt sätt än enbart som kopist. Kan redan 
den svenska texten och hans omkring 1754 molnfria relationer till kunga- 
paret anses peka i en sådan riktning, så förstarks hans position som tonsättare- 
kandidat väsentligt både av den brokiga kartan av musikaliska förändringar 
i källorna och av de textändringar, som mycket väl kan ha utförts av ode- 
diktaren Brant i egenskap av kantattextförfattare. 

Så länge inga motsägande uppgifter kunnat framläggas synes alltså flera 
olika skal tala för att nyårskantaten 1754 i MAB:s Roman-samling kan vara 
ett verk av Per Brant, ett verk som - vare sig osjälvständigt eller inte - 
måhända representerar ett slags höjdpunkt i hans begränsade produktiva 
verksamhet, ett av de få verk där han gick utanför den ram som Hallardt 
markerade med uttrycket »små handpiecer»? I den mån detta kan betraktas 
som ett resultat, gäller det en av de sammanlagt rätt få större vokalkomposi- 
tionerna av svensk harkomst, som kan förläggas till den i övrigt rätt fattiga 
tiden mellan Romans >>tronavsägelsen och Uttinis ankomst. 

Beträffande musiken till Dalins herdespel må det här vara tillräckligt med 
att hänvisa till temaförteckningen ovan och till kommentarerna i föregående 
avsnitt (STM 1965, s. 34-36). Samt att hoppas på framtida identifieringar 
av satser, sångmelodier och danser i materialet med den har publicerade tema- 
förteckningen som utgångspunkt. 

FÖRSÖK T I L L  S A M M A N F A T T N I N G  
Med så många olösta frågor och oklara punkter ter det sig lika avskräc- 

kande som svårt att försöka ge något slags sammanfattning av de diskus- 
sioner, som förts i denna uppsats. En tillkommande svårighet, som ännu inte 
berörts, är den okända osäkerhetsfaktor som utgörs av den utveckling Brant 
kunde tänkas ha genomlöpt som tonsättare. Oavsett produktionens omfatt- 
ning - och oavsett hur mycket eller litet därav som finns bevarat - kan ju 
stilförskjutningar ha ägt rum under de årtionden då Brant var aktiv. Mate- 
rialet ger emellertid inga säkra hållpunkter för några avgränsningar av den 
tidrymd under vilken han komponerat. Med hänsyn till biografiska fakta kan 
man dock förmoda att föga tillkommit före 1740-talet; om den minskade 
yttre aktiviteten efter 1756 också inneburit minskad produktion är omöjligt 
att avgöra men förefaller sannolikt. Herdespelarrangemanget 17 52,  den kine- 
siska musiken 1753 (?), den offentliga konserten samma år och kantaten 
1754 - möjligen kan med dessa data en höjdpunkt och tillika slutfas i Brants 
produktiva verksamhet inringas? 



I varje fall är påtagliga förskjutningar i stilläget fullt ut tänkbara från 
den tid Brant började sin bana som Roman-lärjunge till den tid då han kom 
i skuggan av Uttini m.fl., och ingenting hindrar att just detta förhållande 
kan utgöra en gemensam nämnare för flera av de verk, som alltjämt måste 
kallas osäkra. Men på den enda helt säkra punkten ges harvidlag det sämsta 
möjliga kronologiska stöd: den sång som trycktes med Brants namn utkom 
posthumt.. . 

Som säkerställt kan detta enda verk betraktas - solosången »Hon på en 
blomsterbädd» (nr 9 ) .  I högsta grad sannolikt är att Brant svarat för arrange- 
mangen och bearbetningarna av musiken till Dalins herdespel och de kine- 
siska melodierna (nr 18 och 19). Hit torde även kunna föras b-molltrion nr 6, 
som snarast utgör en variation till Uttinis menuett. 

I nästa grupp enligt fallande säkerhetsgrad är jag böjd att placera först 
solosången »Du hala lycka», F-durmelodin (nr 15), Sonata a Flauto Traverso 
D-dur (nr 5 )  och Andante A-dur för Vl.I, II och Basso (nr 4), därnäst de 
(textligt samhöriga) sångerna nr IO »Kan äran i ett sinne trifvas» och nr 14 
»Tu store makt som alt kan styra» samt sången nr 12 »Skal jag dölja i mitt 
bröst». För samtliga kan formeln sannolikt au Brant anses tillämplig. 

Med beteckningen Brant? kan Sinfonia G-dur (nr I) och nyårskantaten 
1754 (nr 8) förses, i sistnämnda fall med reservation för att partier kan vara 
parodieringar. Med sistnämnda förbehåll kan även arian »Atland, hvarför har 
du klagat» (nr 17) föras till samma grupp. 

Till gruppen dubiösa verk kommer således att föras Sinfonia d-moll (nr 2), 
instrumentalsatsen i a-moll nr 7 och de båda »andliga» sångerna nr II »Men 
jag vil sjunga om tin magt» och nr 13 »Skapa i mig Gud». ( N r  16 »Ack! 
hvad nöje är» faller utanför denna klassifikation med hänsyn till käll- 
situationen.) 

Sinfonian i B-dur (nr 3 )  slutligen är av Brioschi, icke au Brant. 
Vilka korrigeringar och kompletteringar som framdeles än kan tillkomma 

och medföra justeringar av detta klassificeringsförsök, torde Wellanders for- 
mulering för all framtid kunna duga som sammanfattande formel: Brant har 
»uti Composition visat sin kunskap». Till och med i den glesa raden av 
svenska tonsättare under frihetstiden intar han en ganska blygsam position. 

Summary 
The third and final section of “Notes on Brant” is entitled “Was Brant a 

Composer?” This may seem rather provocative, considering that Brant has long 
been accorded a not insignificant place among Swedish composers of the period 
between J. H. Roman and the Gustavian era. As is shown in this essay, how- 

ever, the sources for the works which have been attributed to Brant are extre- 
mely obscure and confusing. 

The primary result of the study is that the only completely acceptable attri- 
bution to Brant concerns a single song for solo voice and thorough bass, namely 
Hon på en blomsterbadd (She on a flower bed; text by E. Brander), which was 
printed in Brant‘s name in Stockholm in 1768 (the year after his death). Other- 
wise there is no convincing evidence in the sources to contradict J. F. Hallardt’s 
assertion (in an unpublished dictionary of music in MAB) that Brant never 
composed anything but “small hand pieces”. Consequently there is no group 
of authentic works by Brant on which to base stylistic criteria for his authorship. 

Under such unfavourable circumstances it may seem unwarranted to devote 
so much space to the compositions ascribed to Brant. On the other hand, apart 
from any methodological interest which this study may have, it does present 
the “documents in the case”, thereby enabling other investigators to consider 
the problems and contribute solutions in ways which are not available at 
present. For one thing, it should be passible to identify uncertain or dubious 
works with the help of the list of themes presented. Partly for this reason, the 
category of “works attributed to Per Brant” has been given a wide definition, 
i.e. “works which can be or have been associated with Brant’s name”. A com- 
plication here, of course, is that Brant in his day was one of the most skilful 
and sought-after copyists in the Swedish capital. A further difficulty with 
respect to the vocal works is the contemporary delight in parody. 

The nineteen works dealt with in the essay are listed on p. 9. The sources 
for these works are reported by the places where they were found (pp. 10-17) 
and a list of themes is given on pp. 18-25. 

The rest of this summary will be devoted to some of the main points in the 
subsequent discussion (pp. 25 ff.), with particular reference to cases where it 
seems that an identification may be possible through sources outside Sweden. 
The author would be most grateful for any information concerning the attribu- 
tions listed here as uncertain or dubious; communications can be forwarded 
to the offices of this journal at the address printed on the cover of the present 
issue. The following commentary is intended as a brief guide in this context. 

Three sinfonias, nos. 1-3. Discussed by S. Walin in WaBGS, 1941. No. 3 
can be attributed to A .  Brioschi through a source in the Library of Congress 
(for this information the author is indebted to Professor Jan LaRue, New York). 
The other two sinfonias (in G major and D minor) display considerable dif- 
ferences of style (cf. Figs, 3-4, 5-7, 8); after a relatively detailed discussion it 
is concluded that they are probably not both by the same composer. The one 
in G major appears to be a rather amateurish attempt in a style galant, whereas 
the D-minor sinfonia is technically skilful and bears traces of the contemporary 
‘‘learned style”, particularly in the first movement. From a study of the sources 
as well as the musical style it seems that Brant is more likely to have written 
the (rather insignificant) G-major sinfonia than the one in D minor. (The 
question of in which works Brant might have developed the technical ability 
displayed in the D-minor sinfonia seems impossible to answer from the sources 
known and studied to date.) 



“Other instrumental works” (Nos. 4-7) is a group comprising an Andante 
in A major (No. 4), which could be by Brant, partly because of certain stylistic 
similarities with the authentic song No. 9 (cf. fig. IO); a sonata in D major 
for flute and thorough bass (No. 5 ) ,  which has stylistic affinities with Brant‘s 
teacher J. H. Roman and could be by Brant; a trio for a minuet (No. 6), which 
is largely a variation of a minuet by Uttini (and hence could well be described 
as a “hand piece”) and may certainly be Brant‘s work; and, finally, a movement 
in A minor (No. 7), which seems to bear traces of Italian influence and must 
be classified for the present as anonymous. 

Compared with these instrumental compositions, the situation is far more 
complicated concerning the sources for the vocal compositions which can be 
associated with Brant’s name (this category includes all such works which have 
vocal parts). In particular, a great many of the solo songs attributed in the sour- 
ces to Brant are included in the J. H. Roman Collection in the Library of the 
Royal Academy of Music in Stockholm and have accordingly been ascribed by 
scholars to J. H. Roman (e.g. P. Vretblad, 1914). This muddled state of affairs 
is essentially a result of the fact that, early in the present century, the Library 
had miscellaneous manuscripts bound together, to the great disadvantage of 
all subsequent research in this field. The question of whether Roman or his 
pupil and successor Brant wrote these songs is naturally pertinent for students 
of either composer. 

In this context it should be noted that for all these songs attributed to Brant 
in certain sources and included in the Roman Collection in MAB, the manu- 
scripts provide very little support for the assumption that the songs are by 
Roman. For one thing, there is not a single autograph manuscript in Roman’s 
hand, all these songs being extant in copies only, some of them rather late 
copies at that. 

On the basis of details which will have to be passed over in this summary, it 
is argued that songs No. IO, No. 14 (with mutually connected, anonymous 
texts), and No. 12 (words by Hedvig Charlotta Nordenflycht) could well be by 
the same composer and that this composer might well be Brant. Song No. 15 
is close to Roman’s style and might be a parody or a stylistic imitation. Roman 
set the same words to a different tune, and the initial B in the source may 
well stand for Brant. Concerning Nos. II and 13 (“religious songs” of the type 
cultivated by Roman), all that can be said at present is that the sources do not 
support their inclusion among the vocal works by Roman known to be genuine 
from source data and by source criticism. Song No. 16 has been included solely 
because of its location in the source and for the present must be regarded as 
anonymous. 

It seems clear that Brant assembled and arranged the music for Olof Dalin’s 
Herdespel (Pastoral) of 1752 (No. 18)—cf. STM 1965, pp. 34 ff. Parts of this 
fairly extensive, complex material are compiled (it includes, for instance, pieces 
by Roman and C. H. Graun) while it is possible that Brant contributed some 
items of his own (e.g. in the groups of “balli”?). The source fascicle in question 
also contains the Chinese melodies in Brant’s arrangement (No. 19) which have 

been discussed in the second of these papers (STM 1965), as well as an aria 
(No. 17) in praise of Queen Lovisa Ulrika, who was crowned in 1751. 

The aria, like the extensive New Year Cantata for 1754 (No. 8), is an 
occasional court piece. The text is Swedish in both cases and both compositions 
are extant only in sources in Brant’s hand. Certain changes in the text of the 
cantata (differences between score and parts) suggest that the author of the text 
also wrote the music (concerning Brant as a writer of odes, see STM 1965). 
It would naturally be of great interest to establish the authorship of the cantata 
in particular, not least because so few vocal works of such scope were produced 
in Sweden during this particular period. In both cases, however, the question 
must remain open. There are certain affinities between both compositions and 
the Berlin composers associated with the Queen’s brother, Frederick the Great 
(chiefly C. H. Graun), and with Hasse as well (cf. Fig. 15 p. 56). This, together 
with a certain awkwardness in the declamation of the aria (No. 17), could 
be taken as indicating that this is a parody. At the same time, this aria and 
the solo song No. g could possibly be by the same person. The sources for 
the cantata contain several amendments and corrections as well as curious 
discrepancies between the score and the parts. Are these the composer’s work 
or are they, for instance, a by-product of the technique of parody? 

The style of the cantata is sufficiently uniform for the work to have been 
composed by a single person. The sinfonia, however, is not on a par with the best 
vocal numbers. Whereas the two highly conventional recitatives were no doubt 
written directly for the Swedish text, one cannot be so sure about the other 
vocal numbers. It is possible that one or several of these involve an element 
of parody. Even so, the cantata sinfonia could well be by the same composer 
as the sinfonia in G major (No. I). 

The essay concludes by grouping the compositions discussed according to the 
degree of probability that they are by Brant. Song No. 9 may be regarded as 
definitely authentic. It is highly probable that Brant compiled No. 18, arranged 
No. 19 and composed the minuet and trio No. 6. The next group, probably 
by Brant, comprises Nos. 4, 5, IO, 12, 14 and 15. Brant (?) includes NO. I and, 
with a reservation for the possibility of parody (complete or in part), NOS. 8 
and 17. The label doubtful must be attached to Nos. 2, 7, II and 13. NO. 16 
must be classified as anonymous and No. 3, finally, as (most probably) by 
Brioschi. 

Although this attempted grouping may have to be revised in the future, any 
corrections are unlikely to upset the dictum of J. Wellander almost two hundred 
years ago: “In Composition Brant has displayed his knowledge.” Even among 
the few composers in Sweden at that time, his position seems to have been 
a rather modest one. 




