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Kimmo Kemppainen

JohanHelmichRoman
mannus.Tiim6uusikaannimi ei kuitenkaanpysynyt suvulla pitkiiin, sillii jo Jonaksenpoika
Andreas (1640-1676) vaihtoi sukunimensd
Mennanderiksi.Nain syntyneeseenMennander-sukuunkuuluivatmydsTurun piispaja sittemmin koko RuotsinarkkipiispaKarl Fredrik
Mennander(1712-l'786) sekii hAnensamanniminen poikansa,joka aateloitiinnimellii Fredenheim. Viiitettd, jonka mukaan kyseinen
Bnicher-Cerestes-Raumannus-Mennanderde
sukualun perin polveutuisipommerilaisesta
pidetdiinv ddrdnd.
Palude-aatelissuvusta
Toinen Raumannus-niminenhenkild oli
Mouhijiirven kirkkoherrana vuosina 1662jonkaistioli rau1682toiminutPaulusSimonis,
TiissiimalainenraatimiesSimonPaavalinpoika.
kin tapauksessa
Raumannus-nimikatosi pian,
si116Pauluksenpojat kayffivat sukunimeniiiin
ehkii patronyymistiimuodostettuanimed Paulin[us].Nimi muuttuivielii edelleen,sillii kolme suvtrnjtisenttiaateloitiinnimillti Lindheim,
Lagerflychtja Lillienstedt.Kaksi viimeksi mainittua sukuakorotettiinperatikreivilliseensiiiityyn.
loppui kuitenkin lyLindheim-aatelissuku
hyeen"kantaisdns6"
Simoninkuoltuanaimattojuuri kiiynyt
mana.Paremminei perheasioissa
suvut
Raumannus-nimiset
jonka
kreivi
Lagerflychtille,
edellisen
serkulle
sukututkimuskirjallisuudessa
kohtaloksi tuli jaada lapsettomaksi.Kolmas
kirjallisuudessaesiin tuleva Raumannusoli
loytyy mainintoja ainakinseitKirj allisuudesta
PirkkalankirkkoherraJacobusPauli RaumankayftiineestayksitsemisttiRaumannus-nimea
nus (kuoli 1678).Hiinen yhteyttzianedelliseen
tiiisestii henkilostiitai suvusta,joista kolmen
sukuunon tietdiiksenitutkittu, mutta koskaen
yhteysRaumankaupunkiinon selvillii.
viela voinut tutustualryseisiintutkimuksiin,
ole
kaymialuksi
EnsimmiiinenRaumannus-suku
kommentoi
niidentuloksiatiiss6.
en
oluenpanijan ammattiin viittaavia nimiii
kantaja
Neljds
tuntemani
Raumannus-nimen
ja
Br0cher,Brygger Cerestes,mutta kantaisin
Lapuan
eli
Georg
oli
kirkkoherra
Gregorius
pojanpoika Uudenkirkon kappalainenJonas
joka niiyt(1608-1661),
Bartholdi
Raumannus
Mathiae Cerestes(1608-1683)otti kiiytt66n
tiiii olleen esi-isdninimeltii mainitsemattoman
RaumanmukaannimenRausynnyinpaikkansa

Tlimdn Tampereen seudun sukututkimusseura
ry:lle 23.11.1999pidetyn esitelmanhrkoituksena oli tuoda esiin saveltajaJohan Helmich
Romania, joka ainakin oman kokemukseni perusteella vaikuttaa jiiiineen varsin viihiille huomiolle Suomessa,maassa,josta hiinen sukunsa
oli periiisin. Viiite, ettii Romanin suku oli suomalaista alkuperiiii, on kohdannut kritiikkia, enkii tiedii asiaa vielakadn aukottomasti todistetun, mutta on huomattava, etld kyseinen vdite
pohjaa Romanin itsensii antamaantietoon. Ainakin hienon, historiallisia dokumentteja esittelevdn Roman-kirj an kirj oittaj a Eva HeleniusOberg tuntuu ottavan Roman-suwn suomalaisen syntyperiin vakavasti.
Oli asia niin tai ndin. Roman on tuntemisen
arvoinen henkil6. Kiinnostava ei ole ainoastaan
Roman ihmisenii vaan myos hdnen ihastuttava
musiikkinsa,jossa galantti kepeysyhdistyy barokin syviillisyyteen. Koska Romanin raumalaissyntyinen suku tiettiivdsti oli alun perin nimeltaan Raumannus, esittelen tiissii yhteydessii
lyhyesti tunnettuja Raumannus-nimisiii sukuja
ja henkiloitti.

tyttiirensiikautta.Hdnenmahdollinensukulaisuutensamuiden tunnettujen Raumannusten
kanssaonj66nytminulleavoimeksi.
Viides loytamaniRaumannus
oli Strandbergin Herdaminnessd?in
mainitsemaYlivetelin
joka kuoli vuonkappalainen
Erik Raumannus,
na 1673.Henenlapsensakapdvat nime6Forselius.
Samaisesta
Herdaminnestd
saintiedonmy6s
joka oli Iin kirkkuudennesta
Raumannuksesta,
koherra 1500-luvunloppupuolellaLaurentius
MathiaeRaumannus.
Seitsemiittiija viimeistd tuntemaaniRaumannus-sukuaedusti se JohannesSvenoni
joka toimi kirkkoRaumannus
(n. 1570-1614),
herranaTukholmassaja sittemmin Uppsalan
yliopistonrehtorina.Henenisiinsiioli Raumalla
asunutvouti ja muonitusvastaava
Sven Bertilinpoika, jonka vaimon Kerstin Eskilintyttir
Kraemerinis6 oli Viipurin linnan vahtimestari
Eskil Kraemerja aiti Anna Jiigerhornaf Spurila. Hdnenkauttaansukuunnaitiin suomalaista
aatelisverta:Annanesivanhemmissa
oli Jagerhornienlistiksimyos Sporetill Spurilaja Horn
af Kankas-sukuihinkuuluneitahenkilofta.

Niihttiv6stivuonna1667nuori JohanRoman
astuivaltiokansleriMagnusGabrielde la Gardien hovikapellinpalvelukseenlaulajapoikana
ja musikanttina.OpetustaRomansai Uppsalan
yliopiston musiikinopettajalta
Paul Prevostilta.
Vuonna 1679 JohanRoman siirtyi Karlbergin
linnaanja vuonna1683Kuninkaallisen
Hovikapellinviulistiksi Tukholmaan.Seuraava
asiakirjojen mainitsemamerkkitapaushiinen el6miissdtinoli avioliiton solmiminen,joka tapahtui 14.joulukuuta1693.Morsianoli saksalaissyntyisentarkastajaHelmich von Elswichinja
Maria Rothlobenintytiir CatharinaMargareta,
joka oli syntynytv. 1666.

ja oppivuodet
Nuoruus-

Johan Romanin ja CatharinaMargaretavon
Elswichin esikoinensyntyi Tukholmassalokakuun 26 ptiiviinii 1694ja sai 3 I . p6iv6n6samaa
kuutakasteessa
nimenJohanHelmich.Perheeseensyntyi lapsiatihein viiliajoin, mutta suuri
osaheistdkuoli ajalletyypillisestihyvin nuorena. Johan Helmich kuitenkin siiilyi hengissii
vaikka joutui useitakertoja hengenvaarallisiin
tilanteisiin.
JohanHelmich
Romanin
Pian isdn musikaalinenperimd alkoi ilmet?i
myds pojassa,jonka sanotaan
hoesiintyneen
esivanhempia
vissajo seitsenvuotiaana
soittaenvaikeitaviuMit6 tulee Raumannus-suvun
kantaisdnSven lukappaleita.Viisi vuotta myrihemminhiinen
Bertilinpojansyntyperaan,ruotsalais-englanti- tiedetiiiinsoittaneeneriiin pienenherttuankuuja wonna 1777,vain 16-vuolaiset tietosanakirj
aldhteettuntuvat mielelltitin siwotisjuhlassa,
tiaana,
Johan Helmich otettiin hovikapelliin
korostavanhdnenruotsalaisuuttaan.
On kuitenkin viihintiiiinkin mielenkiintoista.ettii hdnen vakituiseksimuusikoksi.Tiimd aika ei kuitenilon aikaa,sill?iedellisenii
pojastaanJohanneksesta
kaytettiin lisiinimeii kaanollut ainoastaan
wonna
nuori
muusikko
oli menettdnytiiitinsti
Fennotai Finno!Oliko SvenBertilinpoikasiis
kuolemankautta.Samakova kohtalo oli aikaehkakuitenkinSoiniPertunpoika?
SvenBertilinpojanpojallaJohannesSveno- naan kohdannutmyds JohanHelmichin isdii,
joka oli hAnkinjaanytnuorenabidistiiiinorvokni Raumannuksella
oli puolisonsaMugareta
Erikintyttiirenkanssapoika JohanJohaninpoi- sl.
Mahdollisuudethuipputasonmusiikkikouka, joka kiiytti lyhennettyiinimimuotoa'Rolutukseenolivat kuitenkin ulkomailla,ja niin
man'. Han lieneesyntynytvuoden 1608 paikkeilla. Hiinen mainitaan olleen kirkkoherra, JohanHelmich sai kuningasKaarle )flI:lta oikeuden matkustaaRuotsin ulkopuolelleopismuttei ole tiedoss4 missd seurakunnassa
h6n
kelemaan
menettAmatta
palkkaansa.
JohanHeltoimi. Tiedetdtinkuitenkin,ett6hiinelltioli poimich teetteli matkaan liihtOii monta wotta
ka ChristopherJohaninpoikaRoman,jonka ilmoitetaanolleenammatiltaandrabanttikorpraa- mutta piiiisi lopulta n. vuonna 1715 liihtemiiin
kohti Englantia.Englannissahan p6dsimonien
li. Christopherillataas oli vaimonsaN Westin
kanssapoikaJohanChristopherinpoika
Roman, ajanjohtaviensiiveltijien,kutenGiovanniBatjoka syntyinoinvuonna1655.
tista Bononcinin,JeanBabtisteLoillet de Gentin, Francesco Saverio Geminianin. Attilio
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isestihyvinnuorein siiilyi hengissii
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Tiimii aika oli merkityksellinenmyos Romaninyksityiseldmdlle,
kun han 1.9.1730solmi avioliiton kihlakunnantuomariNils Roswallin nuoren leskenEva EmerentiaBjorkin
kanssa.Vuonna l70l syntyneenmorsiamen
vanhemmatolivat kamreeriCarl Bjork ja Elisabeth Lysing. Evan kanssaRoman sai kolme
lasta,Evan (1731-32),JohanHelmichjuniorin
(1732-57) ja Anders Henrikin (1734-80).
Avioliitosta tuli kuitenkintraagisenlyhyt, silla
Eva menehtyilapsivuoteeseen
AndersHenrikin
vain 33 vuoden
syntymtinjiilkeen 26.2.1,734
ilissti.

Ariostin, Francesco Maria Veracinin, William
Croftin ja William Babellin vaikutuspiiriin.
Kaksi Romanille erityisen tiirkeiii henkiloii
olivat Georg Friedrich Hiindel, jonka oopperaorkesterissaRoman soitti, ja Johann Christoph
Pepush,joka opetti Romanille stivellystii. Oopperayhti0n hajottua han meni Newcastlen herttuan palvelukseen,josta siirtyi uuden oopperaseurueen, The Royal Academy of Musickin
palvelukseen.
On viiitetty, ett?i Roman olisi opiskellut
myds Hiindelin johdolla, mutta oli asian laita
miten hyvdnsii, hiinestti tuli Romanin suuri esikuva. Englannissa Roman viihtyi niin hyvin,
ettei paluu Ruotsiin tuntunut enii6 aivan itsestiiiin selviiltii. Noin vuonna 1721 han kuitenkin
saapui jiilleen kotimaahansa,jossa isii ei ollut
enii6 odottamassa:Johan Roman oli kuollut 12.
helmikuuta 1720.

Toinenulkomaanmatka

LeskeksijiitinytRomanjdtti v. 1735talonsa
ja l6hti toiselleulTukholmanSddermalmilla
komaanmatkalleen.
Ensimmiiisendmatkakohteenaoli tiilliikin kertaaLontoo,jossahiin tapasi jiilleenHiindelinja muitapaikallisiamusiikPaluuRuotsiin
ki-ihmisi6.LontoossaRoman sai nauttiaarjoka oli seuraava
kuin Pariisissa,
Kun JohanHelmich Romanpalasi Ruotsiin, vostustatoisin
jo
profiipiti
poistaa
palkkalistoilta
miiiranpiili.
hdn
matalampaa
hovin
Sielli
hiinetoli keritty
ja merkita sinneuudelleen.Pian han kuitenkin
lia.
Pariisistamatkajatkui Livornon kauttaNatunsi palkkansa hovikapellistinariittdmiitt0jossaRomanpyrki liimpimin
miiksija uhkasierotaellei saisipalkankorotus- poliinja Ischiaan,
kylvyin parantamaan
heikkoakuuloaan.Hanen
tulikin, ja samallaseurasivata. Palkankorotus
rahovikapellimestarinvirka, jonka kuningas kuulovikansajohtui lapsuudenonnettomuuksien aiheuttamista
vammoista,jotka eiviit jostain
FredrikI antoiRomanille18.12.1721.
syystakuitenkaanjuuri estdneeth6nenmuusiUudessavirassaannuori saveltiijiija muusikko, joka hallitsi viulun lisaksi myos oboen konuraansa.
NapolissaRomans6velsija tapasipaikallisoiton,pyrki elvyttiimddnsodanjaljilta retupeja
rdll6 olleenhovimusiikin s6velsikantaatteja sia muusikoita,kutensiiveltdj6LeonardoLeon.
Napolista lahdettyiiiin hiin kiivi akkiseltaan
sekii muuta laulumusiikkia.Toimittuaarrvarajosja Sikstiiniliiiskappelissa,
mydsRoomassa
kapellimestarina
runsaatviisi vuottahtin sai nisahiin kuuli GregorioAllegrin Misereren.T6t6
23.1.1727.Samityksenhovikapellimestariksi
uhalla
manavuonnapainettiinhenenhuilusonaattinsa, teosta ei tunnetusti pannanjulistuksen
jotka htin omisti tukijalleenkuningatarlllrika
saanutluovuttaaulkopuolisille,mutta Roman
kunnon protestanttinaniihtiiviisti viittasi kinEleonoralle.
seitseminvuodenaikanaRoman taallapaavinuhkauksilleja toi teoksenmuiden
Seuraavien
nuottienkera kotimaahansdvelsimonia kantaatteja(esim. Wir Friilser- Italiastaostamiensa
sa. Htin ei erityisestipitanyt Roomasta,mutta
man och broder ki6r), orkesterisarjoja(esim.
(A.
kirj oitti myohemminsiitii huolimattakuvitetun
Golowin-musiken)sekiiniiytelmdmusiikkia
ja
kirjan Nigot om Rom, jota ei liene koskaan
D. LeenberginDraman) sovitti muiden sipainettu.
(mm.
Brockesteoksia
Hiindelin
veltajien
SiiveltiijtipalasiRuotslinv. 1731 Padovan,
passion).Sdvellys-ja sovitustydnsiilis6ksi
Romanjdrjesti Ruotsin historianensimm6isen Firenzen, Bolognan ja Venetsian, Wienin,
julkisen konsertin TukholmanRitarihuoneella Miinchenin,Augsburgin,Dresdrenin,Berliinin
konsertteja
vartenhtin
ia Stralsundinkautta.
4.4.173l. Jtirjestiimiiiiin
mvosk66nsilaulusdvellvsten
teksteii ruotsiksi.

25

jdisen
Tiedeakatemian

joka esitettiin kruununpeningholmsmusiken,
rillisen Adolf Fredrikinja prinsessaLovisa
Ulrikan hiiidenkunniaksij iirjestetyssij uhlassa.
Vuodesta1745 liihtien Roman vietti lapsineen paljon aikaa maalla Kalmarin lahistdlla
sijaitsevassa
Lilla Haraldsmilantalossa,jonka
hdnentoisen vaimonsaisii oli omistanut.Roman,joka oli saanutkuninkaaltahovi-intendentin tittelin, asuikuitenkinaika ajoin myos Tukholmassa.Kun kuningasFredrik I haudattiinv.
1751,Romanhuolehtimusiikista,johon kuului
hdnenkuoroteoksensa
Herrenkannerde frommasdagarsek6mahdollisesti
psalmiBeatiomnes qui timent Dominum.Hiinen musiikkinsa
juhlisti niin ikiiin tilaisuutta silloin, kun uusi
kuningasAdolf Fredrikkruunattiinkuninkaaksi
samanawonna. Tiissti yhteydessdesitettiin
RomaninanthemPrisaJerusalem
Herran.

Roman palasi kotimaahansapinkka uusia
ja kokojoukto uusiamunuottejakainalossaan
siikillisia ideoita piiiiss66n.Jo samanavuonna
esitti Svenska komedien Bollhusetilla CarGyllenborgin niiytelmtin En Bdttrad WillHierna,jonka musiikin Romanoli siveltiinyt.
Musikaalisiatapahtumiaoli Bollhusetinlis6ksi
jossa hdn jatkoi konmyos Ritarihuoneella,
serttejaan.
MyOs hdnen yksityiselamiissaantapahtui
positiivisiaasioita:Roman vihittiin 6.7.1738
toiseen avioliittoonsakapteeni Peter Baumgardtinja Maria Angersteininl7-vuotiaantyttdren Maria Elisabeth Baumgardtin kanssa.
Tiss6 toisessaavioliitossaanRoman sai neljii
elivdnd syntynyttii lasta: Petter Robertin
(173940), Maria Elisaberin(1741-72), I.IJrlican(7742-72)ja Carlin(1743-69).
Vet€iytym
Roman sai osakseenvarsin merkittevan
inenhovieldmdstd
kunnianosoituksen,
kun hiinet I 9.I 2.I 739 valittiin jiiseneksi KuninkaalliseenTiedeakatemi- Keviidllii 1752 esitettiin Romanin suurteos
SvenskaM6ssa,minkii jalkeensaveltiijamuutti
aan.Juuri Tiedeakatemiassa
han esitteli paria
vuotta myohemminselvityksensipellavanval- pysyviisti maalle.Kuningassalli muusikkonsa
ja kypsymtittomiinrukiin kaytosta nauttiakoko palkkansa,vaikkahiin ei olisikaan
kaisutavasta
virassa.Lilla Haraldsm6lantilalla Roman teki
kylvo6n.Jdlkimmiiiseenotti kuitenkinerittainjoka
kirjallistaty0t6,mm. Gasparininkenraalibassokannan
kin eriiivtin
itse Carl Linnaeus,
ja sdvelsihengellistiivokaaopin kli"iinnoksen,
toimi kirjoitelmantarkastajana.
limusiikkia.
Roman,joka ymmdrsi italiaa,ranskaa,sakMuuttaessaan
maalle vanhenevamies saatsaaja latinaa,oli myds kiinnostunutiiidinkietoi epiiilemiittapaeta
lensdruotsinedistimisestiija oli v. 1740 mumoniaasioita,mutteikuokana perustamassa
seuraa nimeltd Svenska leman aiheuttamaasurua. Kirjanpitajii Johan
Helmich Roman nuorempi, joka muistutti
Tungomilsgillet.Kyseinenseuraei piidssytalisd"6nsd
muutenkinkuin vain nimensbpuolesta,
kua pidemmdlle,mutta seitsemiiiwotta my0hemmin sdveltdji valittiin mukaanTiedeaka- kuoli Tukholmassajouluaattona1757 vain 25
temianty6ryhm6tin,jonka tehtdviiksiannettiin vuodeniiissii.Tdmiintuskallisenjoulun jiilkeen
jossa han
Roman laati oman testamenttinsa,
standardisoidunruotsinkielenoikeinkirjoitukj
miiiirisi
omaisuutensa
lastensa
tasan
sen kehittaminen.H6nen musiikkiin liittyvana
aettavaksi
yhta
kesken,
koska
rakkaita.
he
olivat
isiilleen
oli
tavoitteenaan myos edist?i6tiidinkielensii
Poikansakuoleman aiheuttamansurun lika$6e kirkkomusiikissa.
sdksi vanha siivelttijtialkoi tuntea myos ruuKuten ennenkinRomanineliimdssii,oli memiillista kipua, sillii hdnenkieleensija kurknetys nytkin menestyksenseuralainen.
Kuolekuunsaoli kehittynyt syop6.Kiirsimystii kesti
ma vei Romanin tukijan kuningatar Ulrika
Eleonoranuoremman
wonna 1741,ja kateelli- viel6 muutamia kuukausia,kunnes kuolema
piidstihdnettuskastaan
20. 11.1758.
set kielet alkoivat panetellaRomania.Tdm6
johti hanenterveytensdhorjumiseen.Asiaa ei
varmastikaanparantanutse, etta hiin sai pian
saattaahautaanmy<isnuoren vaimonsa,joka
Nuottilahja
Turunyliopistolle
kuoli vain 23-vuotiaana10.6.1744synnytettyii6nkuolleenlapsen.Tdhdntuskalliseenaikaan Jdlkipolvillejai kuva Romanistaoppineenaja
ajoittuu Romaninehkti kuuluisin teos, Drottlahjakkaanamutta silti vaatimattomana
miehe-
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nii. Hiin oli tyossiiiin ahkera mies, joka piti arvossakristillistd uskoaan.Monet seikat viittaavat siihen, ettA hainenuskonelamaiinsiioli vaikuttanut varhainen pietismi ja mahdollisesti
herrnhutilaisuus. Niiytttiii myos silta, ettd hin
koki tarkeaksi sukunsa suomalaisensyntyperiin, johon hiin viittasi mm. lahjoittaessaankokoelman nuotteja Turun yliopistolle v. 1749 ikava kylla kyseinen kokoelma kuitenkin tuhoutui Turun palossa wonna 1827 (ks. Eloranta 1992).
Itiisyyskysymys lienee, olisiko Roman-Raumannus-sukuollut alun perin suomen-vai ruotsinkielinen, mutta Turun nuottilahjoituksen yhteydessii kirjoitettujen aikalaisdokumenttien
mukaan Roman polveutuu Suomen kansakunnasta, "hiirstammar af then finska nationen".
Lisiiksi on muistettava, eltdt hdnen isoisiinsii
isoisiistiiiin kiiytettiin lisiinimeii "finno". Siita
mita nama viittaukset todistavat sdveltdjdn suvun etnisestii alkuperiistii ja siita, onko koko
kysymys suvun kansallisuudesta
edesmielekas,
voidaan keskustella, mutta en varmaankaan
liioittele arvellessani, ettd suomalaisellasyntyperiillii oli merkitystti Romanin identiteetille.
Mieleeni tuli tata kirjoittaessanijopa ajatus,
ettii Roman oli kunnon ruotsalainen, joka arvosti suomalaisuuttaan.

Romanineldmdntyd
Romanin siivelsi oheisen elamakerran yhteydessii mainittujen sdvellysten lisiiksi myos
paljon muuta, josta haluan viela mainita erityisesti kuoroteoksen O Gud vi lofve Tig (Te
Deum) ja sooloviululle kirjoitetun 15 Assaggi.
Listiksi hanen tuotantoonsa kuuluu sinfonioita,
alkusoittoja, konserttoja, triosonaatteja, sarjoja
ja lauluja.
Tyylillisesti Romanin katsotaansijoittuvan
siirtymlivaiheeseenmyohiiisbarokistakohti galanttia tyylia. HZinen musikaalista eliimiintyottiiin pidettiin niin tiirketinii Ruotsin musiikkielaman kannalta, ettii hiineen viitattiin jopa
"Ruotsin musiikin isiinii" ja "Ruotsin H6ndelind". Monet hAnenmelodioistaanolivat suosittuja ja niita kaytettiin moniin tarkoituksiin,
muun muassaherrnhutilaistenSiionin lauluihin
ja Bellmanin epistolaannro 9.
Roman jiitti jiilkeensa nelja lasta,joista kahden mainitaan olleen aviossa. Poika Anders
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Henrik, joka toimi luutnanttina,oli naimisissa
Dorothea Grahlin kanssa,ja tytar Maria Elisabeth oli lehtori Johan Ulmstedtin puoliso. Yksikiiiin Romanin lapsista ei eliinyt edes 50vuotiaaksi, mutta suku jatkui ainakin Anders
Henrik -pojan kautta.
PuhuttaessaRomanin lapsista voinee mainita mytirshiinen oppilaansaja seuraajansahovikapellimestarina vuodesta 1745 Petter Brantin
(l 7 | 4-68), j onka liikuttavasti kerrotaan kutsuneen opettajaansaisikseen. Kysymykseen siita,
onko Johan Helmich Romanin suoria jdlkeliiisiii elossa vielii tiinii piiiviinii, en osaa antaa
vastausta.
Romanin teoksia alettiin koota jo l700luvulla. Nykyisin Roman-kokoelma sijainnee
Musikaliska akademiensbibliotekissa.Roman
kirjoitti jonkinlaisen omaeldmtikerran,joka on
kuitenkin kadonnut Tiedeakatemian arkistosta.
Sen sijaan on siilynyt omaeliimdkertaan pohjautuva, Abraham Magnusson Sahlstedtin kirjoittama Areminne, joka luettiin Tiedeakatemian j iirj estiimiissiiRomanin mui stojuhlassa Tukholman Ritarihuoneella 30 .5 . 1167. Ttimi mui stopuhe on tiirkeimpiii Romania koskevia liihteita. Roman-tutkimusta on tehty tiillii vuosisadalla; alan tutkijoista on mainittava ainakin nyt
jo edesmennytprofessori Ingmar Bengtssonja
hiinenpuolisonsaBritta.
Romanista ei ole stiilynyt yhtiiiin muotokuvaa, jos sellaista nyt on htinestii koskaan maalattukaan. Kirj allisia kuvauksia hdnestii kuitenkin on koskien sek6 hanen noyriiii luonnettaan
ettii hiinen ulkoniik666n, joista Sahlstedtkertoo
seuraavaa(k6iinnos on omani):
"Htin oli pituudeltaan keskimittainen, vartaloltaan tukeva ja tiiyteliiinen. Hiinen silmiinsii
olivat vilkkaat ja kasvonsaheleiit,ja niistii loisti se hurskausja rehellisyys, joka oli hiinen sydiimessStin.Hiin oli seurassailoluontoinen ja
hilpe6, kunniallinen perheenisii, kunnollinen
kansalainen,ihmisystiivii."
Tiitii kuvausta tahtoisin vielii tiiydentiii antamalla Romanin oman tiiinen kuulua seuraavassa lyhyessii sitaatissa,jossa han ilmaisee,
mita musiikin tulisi hiinen mielestiiiin o11a:
"...Herrans Pris, Ofiryerhetensftignad och Nationens heder" (Herran ylistystii, esivallan iloa
ja kansakunnan kunniaa, J. H. Roman
t3.10.1744\.
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