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ry:l le 23.11.1999 pidetyn esitelman hrkoituk-
sena oli tuoda esiin saveltaja Johan Helmich
Romania, joka ainakin oman kokemukseni pe-
rusteella vaikuttaa jiiiineen varsin viihiille huo-
miolle Suomessa, maassa, josta hiinen sukunsa
oli periiisin. Viiite, ettii Romanin suku oli suo-
malaista alkuperiiii, on kohdannut kritiikkia, en-
kii tiedii asiaa vielakadn aukottomasti todiste-
tun, mutta on huomattava, etld kyseinen vdite
pohjaa Romanin itsensii antamaan tietoon. Ai-
nakin hienon, historiallisia dokumentteja esit-
televdn Roman-kirj an kirj oittaj a Eva Helenius-
Oberg tuntuu ottavan Roman-suwn suomalai-
sen 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 kepeys yhdistyy ba-
rokin syviillisyyteen. Koska Romanin rauma-
laissyntyinen suku tiettiivdsti oli alun perin ni-
meltaan Raumannus, esittelen tiissii yhteydessii
lyhyesti tunnettuja Raumannus-nimisiii sukuja
ja henkiloitti.

Raumannus-nimiset suvut
sukututkimuskirjallisuudessa

Kirj allisuudesta loytyy mainintoj a ainakin seit-
semistti Raumannus-nimea kayftiineesta yksit-
tiiisestii henkilostii tai suvusta, joista kolmen
yhteys Rauman kaupunkiin on selvillii.

Ensimmiiinen Raumannus-suku kaymi aluksi
oluenpanijan ammattiin viittaavia nimiii
Br0cher, Brygger ja Cerestes, mutta kantaisin
pojanpoika Uudenkirkon kappalainen Jonas
Mathiae Cerestes (1608-1683) otti kiiytt66n
synnyinpaikkansa Rauman mukaan nimen Rau-

mannus. Tiim6 uusikaan nimi ei kuitenkaan py-
synyt suvulla pitkiiin, sillii jo Jonaksen poika
Andreas (1640-1676) vaihtoi sukunimensd
Mennanderiksi. Nain syntyneeseen Mennan-
der-sukuun kuuluivat myds Turun piispa ja sit-
temmin koko Ruotsin arkkipiispa Karl Fredrik
Mennander (1712-l'786) sekii hAnen samanni-
minen poikansa, joka aateloitiin nimellii Fre-
denheim. Viiitettd, jonka mukaan kyseinen
Bnicher-C erestes-Raumannus-Mennander-
suku alun perin polveutuisi pommerilaisesta de
Palude -aatelissuvusta pidetdiin v ddrdnd.

Toinen Raumannus-niminen henkild oli
Mouhijiirven kirkkoherrana vuosina 1662-
1682 toiminut Paulus Simonis, jonka isti oli rau-
malainen raatimies Simon Paavalinpoika. Tiissii-
kin tapauksessa Raumannus-nimi katosi pian,
si116 Pauluksen pojat kayffivat sukunimeniiiin
ehkii patronyymistii muodostettua nimed Pau-
lin[us]. Nimi muuttui vielii edelleen, sillii kol-
me suvtrn jtisentti aateloitiin nimillti Lindheim,
Lagerflycht ja Lillienstedt. Kaksi viimeksi mai-
nittua sukua korotettiin perati kreivilliseen siiii-
tyyn.

Lindheim-aatelissuku loppui kuitenkin ly-
hyeen "kantaisdns6" Simonin kuoltua naimatto-
mana. Paremmin ei perheasioissa juuri kiiynyt
edellisen serkulle kreivi Lagerflychtille, jonka
kohtaloksi tuli jaada lapsettomaksi. Kolmas
kirjallisuudessa esiin tuleva Raumannus oli
Pirkkalan kirkkoherra Jacobus Pauli Rauman-
nus (kuoli 1678). Hiinen yhteyttzian edelliseen
sukuun on tietdiikseni tutkittu, mutta koska en
ole viela voinut tutustua lryseisiin tutkimuksiin,
en kommentoi niiden tuloksia tiiss6.

Neljds tuntemani Raumannus-nimen kantaja
oli Lapuan kirkkoherra Gregorius eli Georg
Bartholdi Raumannus (1608-1661), joka niiyt-
tiiii olleen esi-isdni nimeltii mainitsemattoman
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tyttiirensii kautta. Hdnen mahdollinen sukulai-
suutensa muiden tunnettujen Raumannusten
kanssa on j66nyt minulle avoimeksi.

Viides loytamani Raumannus oli Strandber-
gin Herdaminnessd?in mainitsema Ylivetelin
kappalainen Erik Raumannus, joka kuoli vuon-
na 1673. Henen lapsensa kapdvat nime6 For-
selius.

Samaisesta Herdaminnestd sain tiedon my6s
kuudennesta Raumannuksesta, joka oli Iin kirk-
koherra 1500-luvun loppupuolella Laurentius
Mathiae Raumannus.

Seitsemiittii ja viimeistd tuntemaani Rau-
mannus-sukua edusti se Johannes Svenoni
Raumannus (n. 1570-1614), joka toimi kirkko-
herrana Tukholmassa ja sittemmin Uppsalan
yliopiston rehtorina. Henen isiinsii oli Raumalla
asunut vouti ja muonitusvastaava Sven Berti-
linpoika, jonka vaimon Kerstin Eskilintyttir
Kraemerin is6 oli Viipurin linnan vahtimestari
Eskil Kraemer ja aiti Anna Jiigerhorn af Spuri-
la. Hdnen kauttaan sukuun naitiin suomalaista
aatelisverta: Annan esivanhemmissa oli Jager-
hornien listiksi myos Spore till Spurila ja Horn
af Kankas -sukuihin kuuluneita henkilofta.

Johan Helmich Romanin
esivanhempia

Mit6 tulee Raumannus-suvun kantaisdn Sven
Bertilinpojan syntyperaan, ruotsalais-englanti-
laiset tietosanakirj aldhteet tuntuvat mielelltitin
korostavan hdnen ruotsalaisuuttaan. On kuiten-
kin viihintiiiinkin mielenkiintoista. ettii hdnen
pojastaan Johanneksesta kaytettiin lisiinimeii
Fenno tai Finno! Oliko Sven Bertilinpoika siis
ehka kuitenkin Soini Pertunpoika?

Sven Bertilinpojan pojalla Johannes Sveno-
ni Raumannuksella oli puolisonsa Mugareta
Erikintyttiiren kanssa poika Johan Johaninpoi-
ka, joka kiiytti lyhennettyii nimimuotoa 'Ro-

man'. Han lienee syntynyt vuoden 1608 paik-
keilla. Hiinen mainitaan olleen kirkkoherra,
muttei ole tiedoss4 missd seurakunnassa h6n
toimi. Tiedetdtin kuitenkin, ett6 hiinellti oli poi-
ka Christopher Johaninpoika Roman, jonka il-
moitetaan olleen ammatiltaan drabanttikorpraa-
li. Christopherilla taas oli vaimonsa N Westin
kanssa poika Johan Christopherinpoika Roman,
joka syntyi noin vuonna 1655.

Niihttiv6sti vuonna 1667 nuori Johan Roman
astui valtiokansleri Magnus Gabriel de la Gar-
dien hovikapellin palvelukseen laulajapoikana
ja musikanttina. Opetusta Roman sai Uppsalan
yliopiston musiikinopettajalta Paul Prevostilta.
Vuonna 1679 Johan Roman siirtyi Karlbergin
linnaan ja vuonna 1683 Kuninkaallisen Hovi-
kapellin viulistiksi Tukholmaan. Seuraava asia-
kirjojen mainitsema merkkitapaus hiinen el6-
miissdtin oli avioliiton solmiminen, joka tapah-
tui 14. joulukuuta 1693. Morsian oli saksalais-
syntyisen tarkastaja Helmich von Elswichin ja
Maria Rothlobenin tytiir Catharina Margareta,
joka oli syntynyt v. 1666.

Nuoruus- ja oppivuodet

Johan Romanin ja Catharina Margareta von
Elswichin esikoinen syntyi Tukholmassa loka-
kuun 26 ptiiviinii 1694 ja sai 3 I . p6iv6n6 samaa
kuuta kasteessa nimen Johan Helmich. Perhee-
seen syntyi lapsia tihein viiliajoin, mutta suuri
osa heistd kuoli ajalle tyypillisesti hyvin nuore-
na. Johan Helmich kuitenkin siiilyi hengissii
vaikka joutui useita kertoja hengenvaarallisiin
tilanteisiin.

Pian isdn musikaalinen perimd alkoi ilmet?i
myds pojassa, jonka sanotaan esiintyneen ho-
vissa jo seitsenvuotiaana soittaen vaikeita viu-
lukappaleita. Viisi vuotta myrihemmin hiinen
tiedetiiiin soittaneen eriiin pienen herttuan kuu-
siwotisjuhlassa, ja wonna 1777, vain 16-vuo-
tiaana, Johan Helmich otettiin hovikapelliin
vakituiseksi muusikoksi. Tiimd aika ei kuiten-
kaan ollut ainoastaan ilon aikaa, sill?i edellisenii
wonna nuori muusikko oli menettdnyt iiitinsti
kuoleman kautta. Sama kova kohtalo oli aika-
naan kohdannut myds Johan Helmichin isdii,
joka oli hAnkinjaanyt nuorena bidistiiiin orvok-
sl.

Mahdollisuudet huipputason musiikkikou-
lutukseen olivat kuitenkin ulkomailla, ja niin
Johan Helmich sai kuningas Kaarle )flI:lta oi-
keuden matkustaa Ruotsin ulkopuolelle opis-
kelemaan menettAmatta palkkaansa. Johan Hel-
mich teetteli matkaan liihtOii monta wotta
mutta piiiisi lopulta n. vuonna 1715 liihtemiiin
kohti Englantia. Englannissa han p6dsi monien
ajan johtavien siiveltijien, kuten Giovanni Bat-
tista Bononcinin, Jean Babtiste Loillet de Gen-
tin, Francesco Saverio Geminianin. Attilio
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Ariostin, Francesco Maria Veracinin, William
Croftin ja William Babellin vaikutuspiiriin.

Kaksi Romanille erityisen tiirkeiii henkiloii
olivat Georg Friedrich Hiindel, jonka ooppera-
orkesterissa Roman soitti, ja Johann Christoph
Pepush, joka opetti Romanille stivellystii. Oop-
perayhti0n hajottua han meni Newcastlen hert-
tuan palvelukseen, josta siirtyi uuden ooppera-
seurueen, 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 esi-
kuva. Englannissa Roman viihtyi niin hyvin,
ettei paluu Ruotsiin tuntunut enii6 aivan itses-
tiiiin selviiltii. Noin vuonna 1721 han kuitenkin
saapui jiilleen kotimaahansa, jossa isii ei ollut
enii6 odottamassa: Johan Roman oli kuollut 12.
helmikuuta 1720.

Paluu Ruotsiin

Kun Johan Helmich Roman palasi Ruotsiin,
hiinet oli keritty jo poistaa hovin palkkalistoilta
ja merkita sinne uudelleen. Pian han kuitenkin
tunsi palkkansa hovikapellistina riittdmiitt0-
miiksi ja uhkasi erota ellei saisi palkankorotus-
ta. Palkankorotus tulikin, ja samalla seurasi va-
rahovikapellimestarin virka, jonka kuningas
Fredrik I antoi Romanille 18.12.1721.

Uudessa virassaan nuori saveltiijii ja muu-
sikko, joka hallitsi viulun lisaksi myos oboen
soiton, pyrki elvyttiimddn sodan jaljilta retupe-
rdll6 olleen hovimusiikin ja s6velsi kantaatteja
sekii muuta laulumusiikkia. Toimittuaarr vara-
kapellimestarina runsaat viisi vuotta htin sai ni-
mityksen hovikapellimestariksi 23.1.1727. Sa-
mana vuonna painettiin henen huilusonaattinsa,
jotka htin omisti tukijalleen kuningatar lllrika
Eleonoralle.

Seuraavien seitsemin vuoden aikana Roman
sdvelsi monia kantaatteja (esim. Wir Friilser-
man och broder ki6r), orkesterisarjoja (esim.
Golowin-musiken) sekii niiytelmdmusiikkia (A.
D. Leenbergin Draman) ja sovitti muiden si-
veltajien teoksia (mm. Hiindelin Brockes-
passion). Sdvellys- ja sovitustydnsii lis6ksi
Roman jdrjesti Ruotsin historian ensimm6isen
julkisen konsertin Tukholman Ritarihuoneella
4.4.17 3 l. Jtirjestiimiiiiin konsertteja varten htin
mvos k66nsi laulusdvellvsten teksteii ruotsiksi.

Tiimii aika oli merkityksellinen myos Ro-
manin yksityiseldmdlle, kun han 1.9.1730 sol-
mi avioliiton kihlakunnantuomari Nils Ros-
wallin nuoren lesken Eva Emerentia Bjorkin
kanssa. Vuonna l70l syntyneen morsiamen
vanhemmat olivat kamreeri Carl Bjork ja Elisa-
beth Lysing. Evan kanssa Roman sai kolme
lasta, Evan (1731-32), Johan Helmich juniorin
(1732-57) ja Anders Henrikin (1734-80).
Avioliitosta tuli kuitenkin traagisen lyhyt, silla
Eva menehtyi lapsivuoteeseen Anders Henrikin
syntymtin jiilkeen 26.2.1,734 vain 33 vuoden
ilissti.

Toinen ulkomaanmatka

Leskeksi jiitinyt Roman jdtti v. 1735 talonsa
Tukholman Sddermalmilla ja l6hti toiselle ul-
komaanmatkalleen. Ensimmiiisend matkakoh-
teena oli tiilliikin kertaa Lontoo, jossa hiin tapa-
si jiilleen Hiindelin ja muita paikallisia musiik-
ki-ihmisi6. Lontoossa Roman sai nauttia ar-
vostustatoisin kuin Pariisissa, joka oli seuraava
miiiranpiili. Sielli hdn piti matalampaa profii-
lia.

Pariisista matka jatkui Livornon kautta Na-
poliin ja Ischiaan, jossa Roman pyrki liimpimin
kylvyin parantamaan heikkoa kuuloaan. Hanen
kuulovikansa johtui lapsuuden onnettomuuksi-
en aiheuttamista vammoista, jotka eiviit jostain
syysta kuitenkaan juuri estdneet h6nen muusi-
konuraansa.

Napolissa Roman s6velsi ja tapasi paikalli-
sia muusikoita, kuten siiveltdj6 Leonardo Leon.
Napolista lahdettyiiiin hiin kiivi akkiseltaan
myds Roomassa ja Sikstiiniliiiskappelissa, jos-
sa hiin kuuli Gregorio Allegrin Misereren. T6t6
teosta ei tunnetusti pannanjulistuksen uhalla
saanut luovuttaa ulkopuolisille, mutta Roman
kunnon protestanttina niihtiiviisti viittasi kin-
taalla paavin uhkauksille ja toi teoksen muiden
Italiasta ostamiensa nuottien kera kotimaahan-
sa. Htin ei erityisesti pitanyt Roomasta, mutta
kirj oitti myohemmin siitii huolimatta kuvitetun
kirjan Nigot om Rom, jota ei liene koskaan
painettu.

Siiveltiijti palasi Ruotslin v. 1731 Padovan,
Firenzen, Bolognan ja Venetsian, Wienin,
Miinchenin, Augsburgin, Dresdrenin, Berliinin
ia Stralsundin kautta.
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Tiedeakatemian jdisen

Roman palasi kotimaahansa pinkka uusia
nuotteja kainalossaan ja koko joukto uusia mu-
siikillisia ideoita piiiiss66n. Jo samana vuonna
esitti Svenska komedien Bollhusetilla Car-
Gyllenborgin niiytelmtin En Bdttrad Will-
Hierna, jonka musiikin Roman oli siveltiinyt.
Musikaalisia tapahtumia oli Bollhusetin lis6ksi
myos Ritarihuoneella, jossa hdn jatkoi kon-
serttejaan.

MyOs hdnen yksityiselamiissaan tapahtui
positiivisia asioita: Roman vihittiin 6.7.1738
toiseen avioliittoonsa kapteeni Peter Baum-
gardtin ja Maria Angersteinin l7-vuotiaan tyt-
tdren Maria Elisabeth Baumgardtin kanssa.
Tiss6 toisessa avioliitossaan Roman sai neljii
elivdnd syntynyttii lasta: Petter Robertin
(173940), Maria Elisaberin (1741-72), I.IJrli-
can(7742-72) ja Carlin (1743-69).

Roman sai osakseen varsin merkittevan
kunnianosoituksen, kun hiinet I 9. I 2. I 739 valit-
tiin jiiseneksi Kuninkaalliseen Tiedeakatemi-
aan. Juuri Tiedeakatemiassa han esitteli paria
vuotta myohemmin selvityksensi pellavanval-
kaisutavasta ja kypsymtittomiin rukiin kaytosta
kylvo6n. Jdlkimmiiiseen otti kuitenkin erittain-
kin eriiivtin kannan itse Carl Linnaeus, joka
toimi kirjoitelman tarkastajana.

Roman, joka ymmdrsi italiaa, ranskaa, sak-
saa ja latinaa, oli myds kiinnostunut iiidinkie-
lensd ruotsin edistimisestii ja oli v. 1740 mu-
kana perustamassa seuraa nimeltd Svenska
Tungomilsgillet. Kyseinen seura ei piidssyt al-
kua pidemmdlle, mutta seitsemiii wotta my0-
hemmin sdveltdji valittiin mukaan Tiedeaka-
temian ty6ryhm6tin, jonka tehtdviiksi annettiin
standardisoidun ruotsinkielen oikeinkirjoituk-
sen kehittaminen. H6nen musiikkiin liittyvana
tavoitteenaan oli myos edist?i6 tiidinkielensii
ka$6e kirkkomusiikissa.

Kuten ennenkin Romanin eliimdssii, oli me-
netys nytkin menestyksen seuralainen. Kuole-
ma vei Romanin tukijan kuningatar Ulrika
Eleonora nuoremman wonna 1741, ja kateelli-
set kielet alkoivat panetella Romania. Tdm6
johti hanen terveytensd horjumiseen. Asiaa ei
varmastikaan parantanut se, etta hiin sai pian
saattaa hautaan my<is nuoren vaimonsa, joka
kuoli vain 23-vuotiaana 10.6.1744 synnytetty-
ii6n kuolleen lapsen. Tdhdn tuskalliseen aikaan
ajoittuu Romanin ehkti kuuluisin teos, Drott-

ningholmsmusiken, joka esitettiin kruununpe-
rillisen Adolf Fredrikin ja prinsessa Lovisa
Ulrikan hiiiden kunniaksi j iirj estetyssi j uhlassa.

Vuodesta 1745 liihtien Roman vietti lapsi-
neen paljon aikaa maalla Kalmarin lahistdlla
sijaitsevassa Lilla Haraldsmilan talossa, jonka
hdnen toisen vaimonsa isii oli omistanut. Ro-
man, joka oli saanut kuninkaalta hovi-intenden-
tin tittelin, asui kuitenkin aika ajoin myos Tuk-
holmassa. Kun kuningas Fredrik I haudattiin v.
1751, Roman huolehti musiikista, johon kuului
hdnen kuoroteoksensa Herren kanner de from-
mas dagar sek6 mahdollisesti psalmi Beati om-
nes qui timent Dominum. Hiinen musiikkinsa
juhlisti niin ikiiin tilaisuutta silloin, kun uusi
kuningas Adolf Fredrik kruunattiin kuninkaaksi
samana wonna. Tiissti yhteydessd esitettiin
Romanin anthem Prisa Jerusalem Herran.

Vet€iytym i nen hovieldmdstd

Keviidllii 1752 esitettiin Romanin suurteos
Svenska M6ssa, minkii jalkeen saveltiija muutti
pysyviisti maalle. Kuningas salli muusikkonsa
nauttia koko palkkansa, vaikka hiin ei olisikaan
virassa. Lilla Haraldsm6lan tilalla Roman teki
kirjallista ty0t6, mm. Gasparinin kenraalibasso-
opin kli"iinnoksen, ja sdvelsi hengellistii vokaa-
limusiikkia.

Muuttaessaan maalle vanheneva mies saat-
toi epiiilemiittapaeta monia asioita, muttei kuo-
leman aiheuttamaa surua. Kirjanpitajii Johan
Helmich Roman nuorempi, joka muistutti
isd"6nsd muutenkin kuin vain nimensb puolesta,
kuoli Tukholmassa jouluaattona 1757 vain 25
vuoden iiissii. Tdmiin tuskallisen joulun jiilkeen
Roman laati oman testamenttinsa, jossa han
miiiirisi omaisuutensa j aettavaksi tasan lastensa
kesken, koska he olivat isiilleen yhta rakkaita.

Poikansa kuoleman aiheuttaman surun li-
sdksi vanha siivelttijti alkoi tuntea myos ruu-
miillista kipua, sillii hdnen kieleensi ja kurk-
kuunsa oli kehittynyt syop6. Kiirsimystii kesti
viel6 muutamia kuukausia, kunnes kuolema
piidsti hdnet tuskastaan 20. 11.1758.

Nuottilahja Turun yliopistolle

Jdlkipolville jai kuva Romanista oppineena ja
lahjakkaana mutta silti vaatimattomana miehe-
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nanista oppineena ja
rtimattomana miehe-

nii. Hiin oli tyossiiiin ahkera mies, joka piti ar-
vossa kristillistd uskoaan. Monet seikat viittaa-
vat siihen, ettA hainen uskonelamaiinsii oli vai-
kuttanut varhainen pietismi ja mahdollisesti
herrnhutilaisuus. Niiytttiii myos silta, ettd hin
koki tarkeaksi sukunsa suomalaisen syntype-
riin, johon hiin viittasi mm. lahjoittaessaan ko-
koelman nuotteja Turun yliopistolle v. 1749 -

ikava kylla kyseinen kokoelma kuitenkin tu-
houtui Turun palossa wonna 1827 (ks. Elo-
ranta 1992).

Itiisyyskysymys lienee, olisiko Roman-Rau-
mannus-suku ollut alun perin suomen- vai ruot-
sinkielinen, mutta Turun nuottilahjoituksen yh-
teydessii kirjoitettujen aikalaisdokumenttien
mukaan Roman polveutuu Suomen kansakun-
nasta, "hiirstammar af then finska nationen".
Lisiiksi on muistettava, eltdt hdnen isoisiinsii
isoisiistiiiin kiiytettiin lisiinimeii "finno". Siita
mita nama viittaukset todistavat sdveltdjdn su-
vun etnisestii alkuperiistii ja siita, onko koko
kysymys suvun kansallisuudesta edes mielekas,
voidaan keskustella, mutta en varmaankaan
liioittele arvellessani, ettd suomalaisella synty-
periillii oli merkitystti Romanin identiteetille.
Mieleeni tuli tata kirjoittaessani jopa ajatus,
ettii Roman oli kunnon ruotsalainen, joka ar-
vosti suomalaisuuttaan.

Romanin eldmdntyd

Romanin siivelsi oheisen elamakerran yhtey-
dessii mainittujen sdvellysten lisiiksi myos
paljon muuta, josta haluan viela mainita erityi-
sesti kuoroteoksen O Gud vi lofve Tig (Te
Deum) ja sooloviululle kirjoitetun 15 Assaggi.
Listiksi hanen tuotantoonsa kuuluu sinfonioita,
alkusoittoj a, konserttoja, triosonaattej a, sarj oja
ja lauluja.

Tyylillisesti Romanin katsotaan sijoittuvan
siirtymlivaiheeseen myohiiisbarokista kohti ga-
lanttia tyylia. HZinen musikaalista eliimiintyo-
ttiiin pidettiin niin tiirketinii Ruotsin musiikki-
elaman kannalta, ettii hiineen viitattiin jopa

"Ruotsin musiikin isiinii" ja "Ruotsin H6ndeli-
nd". Monet hAnen melodioistaan olivat suosit-
tuja ja niita kaytettiin moniin tarkoituksiin,
muun muassa herrnhutilaisten Siionin lauluihin
ja Bellmanin epistolaan nro 9.

Roman jiitti jiilkeensa nelja lasta, joista kah-
den mainitaan olleen aviossa. Poika Anders

Henrik, joka toimi luutnanttina, oli naimisissa
Dorothea Grahlin kanssa, ja tytar Maria Elisa-
beth oli lehtori Johan Ulmstedtin puoliso. Yk-
sikiiiin Romanin lapsista ei eliinyt edes 50-
vuotiaaksi, mutta suku jatkui ainakin Anders
Henrik -pojan kautta.

Puhuttaessa Romanin lapsista voinee maini-
ta mytirs hiinen oppilaansa ja seuraajansa hovi-
kapellimestarina vuodesta 1745 Petter Brantin
(l 7 | 4-68), j onka liikuttavasti kerrotaan kutsu-
neen opettajaansa isikseen. Kysymykseen siita,
onko Johan Helmich Romanin suoria jdlkeliii-
siii elossa vielii tiinii piiiviinii, en osaa antaa
vastausta.

Romanin teoksia alettiin koota jo l700lu-
vulla. Nykyisin Roman-kokoelma sijainnee
Musikaliska akademiens bibliotekissa. Roman
kirjoitti jonkinlaisen omaeldmtikerran, joka on
kuitenkin kadonnut Tiedeakatemian arkistosta.
Sen sijaan on siilynyt omaeliimdkertaan poh-
jautuva, Abraham Magnusson Sahlstedtin kir-
joittama Areminne, joka luettiin Tiedeakatemi-
an j iirj estiimiissii Romanin mui stoj uhlassa Tuk-
holman Ritarihuoneella 3 0 . 5 . 11 67. Ttimi mui s-
topuhe on tiirkeimpiii Romania koskevia liih-
teita. Roman-tutkimusta on tehty tiillii vuosisa-
dalla; alan tutkijoista on mainittava ainakin nyt
jo edesmennyt professori Ingmar Bengtsson ja
hiinen puolisonsa Britta.

Romanista ei ole stiilynyt yhtiiiin muotoku-
vaa, jos sellaista nyt on htinestii koskaan maa-
lattukaan. Kirj allisia kuvauksia hdnestii kuiten-
kin on koskien sek6 hanen noyriiii luonnettaan
ettii hiinen ulkoniik666n, joista Sahlstedt kertoo
seuraavaa (k6iinnos on omani):

"Htin oli pituudeltaan keskimittainen, varta-
loltaan tukeva ja tiiyteliiinen. Hiinen silmiinsii
olivat vilkkaat ja kasvonsa heleiit, ja niistii lois-
ti se hurskaus ja rehellisyys, joka oli hiinen sy-
diimessStin. Hiin oli seurassa iloluontoinen ja
hilpe6, kunniallinen perheenisii, kunnollinen
kansalainen, ihmisystiivii. "

Tiitii kuvausta tahtoisin vielii tiiydentiii an-
tamalla Romanin oman tiiinen kuulua seuraa-
vassa lyhyessii sitaatissa, jossa han ilmaisee,
mita musiikin tulisi hiinen mielestiiiin o11a:
"...Herrans Pris, Ofiryerhetens ftignad och Na-
tionens heder" (Herran ylistystii, esivallan iloa
ja kansakunnan kunniaa, J. H. Roman
t3.10.17 44\.
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