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Sammanfattning
Den här uppsatsen är en del av mitt examensarbete vid Kungliga musikhögskolan i
Stockholm. Examensarbetet består även av ett framförande av Svenska Mässan av Johan
Helmich Roman (1694-1758).
I uppsatsen skildras Romans liv och hans intresse för det svenska språket lyfts fram.
Romans musik sätts in i ett sammanhang och jämförs med andra kompositörers musik. Hans
pedagogiska ambitioner och folkbildande gärningar belyses. Tre av satserna i Svenska
Mässan beskrivs och granskas i en tematisk och i en harmonisk analys. Utifrån genomgången
av dessa satser resoneras här över Svenska Mässans användning som liturgisk musik. Roman
var nydanande med att skriva flerstämmig musik med svensk text till mässordinariet.
Textbearbetningen i Svenska Mässan belyser kompositörens goda språkkunskaper.
Avslutningsvis diskuteras gestaltningen vid framförandet av Svenska Mässan den 24 maj
2011 i Maria Magdalena kyrka i Stockholm.
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Inledning
Bakgrund
Som avslutning på min kandidatutbildning i kördirigering vid Kungliga musikhögskolan i
Stockholm kommer jag att fördjupa mig i tonsättaren Johan Helmich Roman. Jag vill studera
Roman närmare, dels genom detta skriftliga arbete, och dels genom framförandet av Svenska
Mässan (HRV 404)1 i Romans egen församlingskyrka, Maria Magdalena kyrka i Stockholm.
Roman är en viktig förgrundsgestalt i det svenska musiklivet och han brukar benämnas ”Den
svenska musikens fader”. Hans stora folkbildande intresse finner jag mycket inspirerande.
Liksom dagens kyrkomusiker och tonsättare arbetade Roman tillsammans med både
professionella musiker och amatörer. Arbetet för att öka kyrkomusikens status och kvalité är
lika aktuellt idag som på Romans tid.

Praktiskt examensarbete
Jag kommer att framföra Svenska Mässan av Roman den 24 maj 2011 i Maria Magdalena
kyrka.

Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka Romans folkbildande vision, vad det innebar att han
skrev musik med text på svenska språket, samt vad vi kan lära av det idag.

Frågeställning
Hur gestaltar jag Romans textbehandling vid mitt framförande av Svenska Mässan?

Metod
Med utgångspunkt från litteraturstudier, en analys av tre satser ur Romans Svenska Mässan
samt arbetet inför den praktiska delen av examensarbetet kommer jag att föra en diskussion
över frågeställningen.
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Holm, Anna Lena (1994) Tematisk förteckning över J. H. Romans vokalverk. Stockholm
s 16; i det följande benämnd Holm (1994)
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Litteraturstudier
Översikt över Johan Helmich Romans liv
Den 26 oktober 1694 föddes Johan Helmich Roman i Stockholm. Han var äldste son till den
svenske hovmusikern Johan Roman (ca 1655-1720) och Catharina Margareta von Elswich
(1666-1710). Modern var tyska med släkt från Lübeck. Romans morfars far var kyrkoherde i
Tyska kyrkan i Stockholm och i släkten fanns både klockare och rektorer.2
Det tyskklingande namnet Roman härstammar från faderns släkt. Johan Helmichs farfars
farfar, Johannes Suenoni Raumann (ca 1570-1640), var från Finland. Efternamnet kommer
troligen från hans födelsestad Raumo. Denne, Romans stamfader, var teologie doktor,
professor och rektor för Uppsala universitet. Senare blev han även kyrkoherde i Storkyrkan i
Stockholm.3
Johan Helmich Roman var uppvuxen i en släkt med påbrå från olika länder. Man kan
förmoda att det i familjen fanns en god intellektuell tradition. Det är inte konstigt att han blev
elev i Tyska skolan i Stockholm, som vid den tiden ansågs vara den främsta. I skolan visade
det sig att Roman var mycket språkbegåvad4. Detta skulle senare komma att få stor betydelse.
Den tyska församlingen och skolan var tätt knutna till varandra. Tyska kyrkans
musikverksamhet hade en storhetstid med musiksläkten von Düben. Det var kyrkans organist
som undervisade eleverna i musik. Eleverna fick säkerligen även en musikalisk fostran genom
medverkan i gudstjänster och på konserter.5 Faderns tjänst i hovkapellet medverkade till att
den sjuårige Helmich Roman fick tillfälle att framträda och spela violin inför hovet.
År 1711 blev Roman anställd som violinist vid hovkapellet. Han hamnade i gunst hos Karl
XIIs syster Ulrika Eleonora (1688-1741) som kom att bli Romans generösa beskyddare
genom livet.6 Det var förmodligen tack vare henne som Roman, efter ett års anställning i
hovkapellet, fick tillstånd att resa till England för att studera.
Det skulle dock dröja till år 1716 innan Roman kom iväg till London. Roman fick som
violinist i London benämningen ”den Swenska Virtuosen”.7 Senare blev han även en skicklig
oboist. Han spelade violin i operaorkestern på The King’s Theatre vid Haymarket som leddes
av Georg Friedrich Händel (1685-1759). Denne influerade Roman starkt. Händel lär enbart ha
undervisat elever från adliga släkter, vilket gjorde att Roman aldrig studerade för sin store
mästare. Dock var det dagliga arbetet i orkestern och observationerna av Händel vid cembalon
en nog så bra skola. Kompositionslektioner tog Roman för Johann Christoph Pepusch (16671752). Denne var ingen stor konstnärlig förebild men han var teoretiskt kunnig.8
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Pepusch kallades ”den lärde pedanten”9. Läraren ”hafva utöfvat ett stort inflytande på
Romans kyrkomusikaliska uppfostran och hans teoretiska arbete om harmoni öfverfördes af
Roman på vårt tungomål.”10 Roman mötte under sin vistelse i London även andra musiker
som G.B. Bononcini (1670-1747) och A. Ariosti (1666-1729). Han var också anställd av
hertigen av Newcastle11. Tiden i England var troligtvis en mycket lycklig och bekymmersfri
tid i Romans liv. Romans tvekan att återvända till Stockholm är inte förvånande. Detta
beskriver han i ett brev den 7 mars 1722. ”efter undfångne ordres och af Kiärlek til
Fäderneslandet lemnade de wilkor jag hade i England och begaf mig hijt”.12
Hemma i Sverige blev han år 1721 först vice kapellmästare och därefter hovkapellmästare
år 1727. Han fick ett formellt uppdrag att ”oprätta Musiquen”13 som hade förfallit under
krigsårens nöd 1700-1718. Hovkapellet var i bedrövligt skick. Men Roman lyckades höja dess
standard och även öka antalet musiker i orkestern, tack vare de offentliga konserter i
Riddarhussalen som Roman introducerar, inspirerad av Händels offentliga konsertserier i
London. De här konserterna höll orkestern i ständig övning och Roman gjorde en stor
folkbildande insats. Den 4 april år 1731 var första gången i Sverige som publik utanför
hovkretsen kunde betala för att lyssna till musik. Roman framförde Händels passionsmusik
(HWV48, HGA 23) som var översatt till svenska av Emund Gripenhielm (1703-1731).14
Detta verk, kallat Händels Brockes-passion, framför Roman vid flera tillfällen.
Roman arbetade hårt under denna tid. Förutom att leda hovkapellet, införskaffade han ny
repertoar, komponerade, bearbetade andra tonsättares verk, översatte samt undervisade. Ny
och modern musik fick spridning i bredare kretsar vilket successivt förbättrade den svenska
musikkåren. Romans översättningar och val av texter på svenska gjorde att musiken blev
tillgänglig även för de icke belästa.15
År 1730 gifte sig Roman med Eva Emerentia Björk (1701-1734) och de fick tre barn. Två
av sönerna överlevde.16 De bodde i Maria Magdalena församling i kvarteret Göta ark på
Södermalm. Enligt Maria Magdalena församlings räkenskap för 1732 betalade Roman den 14
januari ”sin årshyra för bänkrum i sin hemförsamling Maria”.17 Han betalade alltså hyra för
att ha tillgång till sin egen kyrkbänk. Hustrun dog år 1734 och Romans hälsa blev sämre.
Därför begav han sig ut på sin andra utlandsresa, dels för att söka läkarvård och dels för att
skaffa ny repertoar till hovkapellet.
Resan, som ägde rum mellan 1735 och 1737, gick först till England och därefter till
Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland.18 Vistelserna i bland annat Paris och i Neapel var
viktiga för Romans stilistiska utveckling och för hans val av repertoar som han kom att
bearbeta. Intrycken från resan kan ha bidragit till stilutvecklingen i Sverige från senbarock till
klassicism.19
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När Roman kom tillbaka till Stockholm gifte han om sig med Maria Elisabeth Baumgardt
(1721-1744). Tillsammans fick de fem barn varav tre överlevde.
År 1741 avled Romans stödjare och beskyddare drottning Ulrika Eleonora. Roman skrev
sorgemusiken till begravningen. Man kan anta att musiken var mycket vacker då Roman i och
med den gav sin beskyddare en sista hälsning. Dessvärre finns inte sorgemusiken kvar efter
branden vid Åbo universitet 1827. Roman begärde avsked från sin tjänst i hovkapellet och
flyttade till en gård i Haraldsmåla utanför Kalmar. Denna gård ärvde han av sin svärfar,
Kapten Petter Baumgardt,20 Roman blev utnämnd till hovintendent och fortsatte att
komponera musik på beställning från hovet. Han blev periodvis återkallad till Stockholm
bland annat år 1743 i samband med festligheterna för den nya tronföljaren Adolf Fredrik.21
År 1744 dog Romans andra hustru Maria Elisabeth Baumgardt och Roman blev änkling
igen. Den nye hovkapellmästaren Per Brant (1714-1768) tog år 1745 över ansvaret för
hovkapellet. Roman vistades under hela detta år tillsammans med sina fem moderlösa och
ännu ej myndiga barn på gården Haraldsmåla.
Ulrika Eleonoras efterträdare Lovisa Ulrika var måttligt intresserad av den gammalmodige
och lomhörde Roman. Då den nya drottningen gifte sig 1744 komponerade Roman
bröllopsmusiken. Han ansträngde sig säkerligen till det yttersta för att imponera på henne.
Bilägers Musiquen är Romans kanske mest kända verk och benämns vanligtvis
Drottningholmsmusiken.
Rikshögtidligheterna år 1751, då Fredrik I begravdes och det nya kungaparet kröntes, utgör
Romans musikaliska höjdpunkt under denna senare tid.22 Våren 1752, då Roman framförde
sin Svenska Mässa i riksmarskalken Clas Ekeblads hem, var sista gången han återvände till
Stockholm.23
De återstående åren av sitt liv tillbringade Roman på Haraldsmåla. Han komponerade musik
till ett flertal psaltarpsalmer samt rådfrågades som sakkunnig vid orgelbyggen24. Roman lät
även översätta flera olika skrifter, bland annat en engelsk generalbasskola av Gottfried Keller,
A compleat method for attaining to play thorough bass …(London 1707)25.
Romans äldste son, Johan Helmich (1732-1757), dog på julafton år 1757. Sonen Johan
Helmich var musikbegåvad och hade hjälpt fadern att datera och ordna musiksamlingen på
Haraldsmåla. Den 20 november 1758 dog Roman av mun- och strupcancer. Ett par månader
före sin död beskrev Roman själv sitt tillstånd i brev till Linköpings domkapitel.
”et långvarit och smärtfullt tilstånd” som brutit ned honom, at jag ock förgäter äta mit
bröd, har dock nu skridit från sängen til Pulpeten likare et Skeleton…”26
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Vetenskapsakademien
Vetenskapsakademien bildades i Stockholm den 2 juni år 1739. Lärda sällskap hade blivit
vanliga i Europa under 1700-talet. Det var efter förebild av dem som detta intellektuella
kraftcentrum startade. I december 1739 blev Johan Helmich Roman invald som ledamot
nummer 41 i akademien. Han var då 45 år gammal. Några veckor senare begravdes Romans
första barn med den nya hustrun Eva Emerentia Björk på Maria kyrkogård på Södermalm.
Trots denna säkerligen svåra period i sitt liv, höll Roman sitt inträdestal vid akademiens
ordinarie sammankomst den 6 februari 1740. Talet avslutades:
(…)Mine Herrar, jag wördar et så stort ändamål som the sig härigenom hafwa föresatt,
tackar och ödmiukast för then äran mig wederfaren, hwilken förbinder mig at wördsamt
åtlyda en så hög och oförtient kallelse, och änskönt thenne heder äskar af mig hwad jag
ej mäktar åstadkomma, skall dock hos mig aldrig felas et godt och redeligit upsåt: jag
antwardar mig förthenskull, Mine Herrar, uti Edert Sköte med then trygghet, at I
wälwilligt uptagen hwad jag efter mit ämne skall lemna under Edert skärskådande, at I
med Eder dygd alltid stödjen under och fyllen up hwad som hos mig fattas, och at I med
samnad hand gifwen hela Menigheten et sådant efterdöme som wäcker up hwar man til
at med högsta Id winlägga sig om the slögders upodlande, the ther lända Gudi til heder,
Öfwerhetene til fägnad, Oss och wårda barn til fromma och båtnad.27
Under de första åren engagerade sig Roman flitigt i akademiens arbete. Han uttalade sig inte
bara om musik utan i en rad olika ämnen. Bland annat redovisade han ett sätt att bleka lin i
gödselvatten, försök att använda omogen råg till utsäde samt konstruktionen av en fälla att
fånga mullvadar i. Dessa uttalanden inom olika områden visar Romans ambition att vara till
nytta inom akademien. Redan i inträdestalet visas Romans engagemang för den allmänna
bildningen i samhället.
Den äldsta ännu existerande akademin utanför Sverige är Accademia della Crusca i Florens.
Den instiftades år 1582. Dess främsta uppgift var att vårda det egna folkspråket vilket även
andra europeiska akademier hade som syfte. Vetenskapsakademien i Stockholm var med i
utvecklingen och upprättade förslag till normaliseringen av den vildvuxna stavningen. Det var
Vetenskapsakademien som tillsammans med Vetenskapssocieteten i Uppsala och Kungliga
Witterhets Academien lade grunden till Gustav III:s instiftande av Svenska akademien. År
1732 började veckotidskriften ”Then Swänska Argus” ges ut i Stockholm. Det var utgivaren
Olof von Dalin (1708-1763) som under två år gav ut tidskriften. Denna tidskrift blev
betydelsefull för det svenska skriftspråket som i och med tidskriften inledde det skede som
kallas Yngre nysvenskan.28 Dalin ingick i kretsen kring Roman och han var med i
Vetenskapsakademins arbete kring språkfrågor. Språkintresset delade Roman med många
under denna tid, däribland drottning Ulrika Eleonora.
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Jonsson, Inge (1997) Roman och Vetenskapsakademiens omsorg om svenska språket.
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Ett av de sista spåren av Romans arbete i akademin är en notering i protokollet från
sammanträdet i november 1751.
H. Romans Memoria, huru Musiquen, i synnerhet Kyrkomusikque med Svenska ord.
borde upmuntras. R. (=remitteras) til Hans Exc. Grefve Tessin.29
Roman kommer här med förslag på åtgärder för hur kyrkomusiken skulle upphjälpas med
svensk text. Dessvärre finns denna skrift inte kvar.

Romans bearbetning av verk till svenska
Som en hyllning till den nya arvprinsen Gustaf, senare kung Gustav III, bearbetade Roman ett
verk av Leonardo Leo (1694-1744). Detta stycke, Dixit (HRV B22), får svensk översättning
och texten är från psaltarpsalm nummer 110 samt från Gloria patri. Framförandet, den 7
oktober 1747, verkar ha blivit en framgång och några dagar senare kommenterades det i
Vetenskapsakademiens handlingar:
Den öfvade smak uti Svenska vältaligheten, som hos Herr Hof-Intendenten och
Capellmästaren Roman är förenad med en allmänt erkänd skicklighet både uti
Musicalisk sammansättning och utförande, har gifvit Academien et nytt Rön af det
Svenska tungomålets böjelighet til Kyrkomusique, hvilken en gammal sedvana hos oss
har alt ifrån Påfve-tiden, förbehållits det Latinska språket. Och på det Academien, uti et
ämne, som egenteligen tilkommer det Allmänna, måtte tillika inhämta des tycke, blef
denna musique offenteligen upförd uti en talrik samling af båda könen, som deröfver
nogsamt förklarade des välbehag. Således har Academien, som redan igenom des tal
och handlingar försökt det Svenska tungomålets lämpelighet til vältalighet och
vetenskaper, äfven nu fådt sträcka det til en ny gren, Musiquen.30
Som ett fortsatt led i arbetet med det svenska språkets användning bearbetade Roman
G. B. Pergolesis (1710-1736) passionsmusik, Stabat mater (HRV B35).31 Roman
kompletterade Pergolesis verk med sju koraler och fyra arior. Koralmelodierna är hämtade ur
den Svenska psalmboken men har harmoniserats av Roman. Verket framfördes i Stockholm
under passionstiden år 1749 och fick därefter stor spridning i hela Sverige. I texthäften till
konserten, som troligen hölls på Riddarhuset, är koraltexterna tryckta i mycket större stil än
övrig text. Detta kan tyda på att verket framfördes som en del av liturgin och att församlingen
sjöng med i koralerna. Roman själv var troligen inte i Stockholm vid tiden för framförandet.32
Romans efterträdare Per Brant är av allt att döma den som har satt samman musiken.33 De
fyra tillkomna ariorna är tillägg från andra kompositörer. Den första arian, O Herre Gud,
Guds lamb är sats 9 i Romans Svenska Mässa. De andra ariorna är skrivna av den italienska
kompositören Benedetto Marcello (1686-1739) och av Händel, och förekommer även i
Romans bearbetning av Händels Brockes-passion (HRV B 20) och i Marcellos Estro poetico
armonico (HRV B 27-34).
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Jonsson (1997) s 19
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Analys av Svenska Mässan
Nedan följer en allmän översikt av verket samt detaljerad beskrivning och analys av ett urval
av satserna. (Se bilaga 1 för en grafisk gestaltning av verket).

Allmän översikt
Johan Helmich Romans sista större verk var Svenska Mässan (HRV 404). Det uruppfördes av
Roman i riksmarskalken och greven Carl Ekeblads hus år 1752. Claes Ekeblad d.y. (17081771) var bland annat ledamot av Vetenskapsakademien och Romans chef och gynnare. På
autografen står det tecknat ”Urf. 1752v.63.m.”34 Detta kan tolkas som veckodag 63 måndag,
vilket blir den 3 mars 1752. Då Roman var på sin andra utlandsresa kom han i kontakt med
genren ”concerts spirituels” där det var vanligt att framföra sakral musik vid profana
tillställningar. Genren hade uppkommit i Paris i början av 1700-talet och Roman tog med sig
den till Sverige.35
Mässan var ett led i Romans ambition att upprätta kyrkomusikens ställning med svenska
språkets hjälp. Förslag på åtgärder för detta presenterade han i ett utlåtande inför
Vetenskapsakademien den 2 november 1751.36 Tyvärr finns detta yttrande inte bevarat.
Kantorn i Klara kyrka, Carl Nordén (ca 1700–1776), spelade i Romans ensemble och bör ha
varit med och uruppfört Svenska Mässan. Han lär ha använt sats nummer 9, altarian O Herre
Gud, Guds Lamb, vid nattvardsgudstjänster under 1760-talet.37 Mässan framfördes igen i sin
helhet den 8 april 1780 vid en offentlig konsert i Riddarhussalen, 28 år efter uruppförandet.38
Svenska Mässan är skriven för sopran-, alt- och barytonsolist, blandad kör och orkester.
Besättningen på orkestern är två oboer, violin ett och två, viola samt basso continuo.
Mässtexten är ur 1695 års psalmbok och verket består av 13 satser. Dessa motsvarar
mässdelarna Kyrie och Gloria. Övriga delar av mässordinariet, såsom Sanctus och Agnus Dei,
finns inte med i Romans mässa. Dock återfinns Agnus dei-texten i sats nummer 9.

34

Helenius-Öberg (1994) s 180
Friberg, Helena (1996) Johan Helmich Roman a musical portait
texthäfte till Musica Sveciae MSCD 905, s 2; i det följande benämnd Friberg (1996)
36
Helenius-Öberg (1994) s 172
37
Ibid, s 181
38
Ibid, s 220
35
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Sats 1, Herre förbarma tig öfver oss
Den första satsen i Svenska Mässan är skriven för kör och orkester. (Se partituret i bilaga 2).
Den består av 25 takter. De första 13 takterna är en instrumental inledning. Satsen är skriven i
fyra fjärdedelstakt och är noterad med ett fast b-förtecken. Som tempobeteckning har Roman
skrivit Lento. Han har även noterat nyansen Piano i första takten. Satsen tar cirka en och en
halv minut att framföra. Texten är den svenska översättningen av kyrietexten. Det är en
tredelad bön om förbarmande, först till Herren, sedan till Kristus och sedan återigen till
Herren. Musiken i Romans kyriesats är tvådelad med en instrumental introduktion och en
körsats. Körsatsen har tre fraser som formar texten. I Bachs Mässa i G-moll (BWV 235) är
kyriesatsen tydligare uppdelad i tre delar. Här gestaltar Bach texten Christe eleison genom
imiterade körstämmor i mitten av satsen. I Bachs h-mollmässa uppdelas kyrietexten ännu
tydligare i tre separata satser.
Romans textbehandling skiljer sig i kyriet från textbehandlingen i de andra satserna.
Kyrietexten tas inte om eller återupprepas, utan musiken presenterar texten en enda gång. I
övriga satser upprepas ofta kortare textavsnitt. Det är troligt att Roman såg denna sats som en
introduktion till den följande lovsången, Gloria.
Tematisk analys
Inledningen till det första instrumentala partiet bygger på ackord i upprepade åttondelar.
Förstafiolen börjar ensam med en uppåtgående ren kvart i första takten. Detta transponeras
sedan och upprepas i följande takt tillsammans med violin 2, vilket ger en lugn fanfarliknande
inledning. I takt 3 börjar ett motiv i första oboen som ackompanjeras av den andra
oboestämman tillsammans med stråket. Oboens melodi har ett upprepat rytmiskt motiv. I takt
6 och 7 fortspinner melodin och upprepas i de två följande takterna. Melodins avslutning har
två synkoperade takter. Här följer förstaoboen och förstafiolen varandra samtidigt som
andraoboen och andrafiolen spelar tillsammans. Den instrumentala inledningen är uppbyggd
som en enda lång kadens. Den utgör grunden för mässan och är kärnan för hela verket.
Då kören börjar dubblerar förstaoboen sopranstämman och andraoboen tenorstämman.
Sopranernas melodi, som börjar i takt 14, utgör satsens temakärna:

Temats längd är tre takter vilka transponeras och upprepas i takt 17. Temat fortspinner sedan i
två sekvenser i takt 21. Dessa sekvenser kan härledas från motivet i inledningens takt 7. Som
avslutning återkommer det rytmiska motivet, punkterad åttondel och efterföljande sextondel,
från temats inledning.
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Harmonisk analys
Kyriesatsen är till största delen homofon med tydlig och enkel harmonik. Satsens huvudtonart
är F-dur. De tre första takterna byter regelbundet ackord på första och på tredje slaget. Från
takt 4 intensifieras frasen med ackordväxlingar på jämna fjärdedelar. Inledningens höjdpunkt
ligger precis i mitten, det vill säga i takt 7. Roman ökar intensiteten i frasen med dominantens
dominantackord, G-dur. Frasen har en harmonisk spänningskurva som bygger upp
höjdpunkten för att sedan falla tillbaka i inledningens avslutande kadens. Före
mellankadensen i takt 6 använder Roman uppåtgående sekvenser, vilka var vanliga i den
italienska barockstilen. Inledningen avslutas i takt 14 där kören börjar med temat.
Temats harmonisering känns till en början igen från inledningen. Men i stället för att gå
tillbaka till tonikan fortsätter nu temat via den låga septiman och bildar en mellandominant till
subdominanten. Harmoniken fortsätter med en fallande baslinje till dominantens dominant.
Temat upprepas och frasen avslutas i dominanten. Sekvenserna i fortspinningen rör sig nedåt i
kvintcirkeln. Därigenom uppnås en balans mot inledningens uppåtgående sekvenser.
Uppladdningen inför slutkadensen förstärks med en kromatisk basrörelse i näst sista takten.
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Sats 2, Ära vare Gud i högden
Romans andra sats inleder gloriatexten i Svenska Mässan. (Se delar av partituret i bilaga 3).
Den text som används är ”Ära vare Gud i högden”. Upprepningen av den korta texten gör att
körstämmorna får en instrumental karaktär. Orkestern och kören bildar tillsammans en känsla
av dubbelkör. Detta kan vara ett stildrag från en äldre stil med dubbelkörighet. Ett vanligt sätt
att komponera under barocken var att låta växlande grupper spela i dialog med varandra.
Sats nummer två har 76 takter och tar ungefär fyra minuter att framföra. Besättningen är kör
och orkester. Satsen är noterad i fyra fjärdedelstakt med Andante som tempobeteckning.
Tematisk analys
De tio första takterna är instrumentala. De börjar pompöst med ett punkterat rytmiskt motiv
och två ornamenterade uppåtgående kvintsprång. Tredje takten är en svagare upprepning av
takt 2. Denna ekoeffekt återkommer i takt 8 och 9. De första tre takterna är satsens
huvudtema. Motiv från inledningens huvudtema känns igen i det kommande sidotemat.
Basarna presenterar själva sidotemat i takt 11. Genom att satsen börjar enstämmigt betonar
Roman viktiga teman och textdelar. Denna princip återkommer i hela mässan. Sidotemat har
fyra takter och börjar, likt det instrumentala huvudtemat, med en uppåtgående rörelse. Här rör
sig sidotemat endast inom en kvint till skillnad från huvudtemats oktavrörelse. Sidotemats
andra fras varierar den uppåtgående rörelsen i upptaktig rytm och ornamentik i åttondelar. På
detta sätt ökas spänningen i frasen. Sidotemats höjdpunkt ligger på första slaget i dess sista
takt.
I takt 15 återkommer orkesterns ornamenterade huvudtema. Körens alla stämmor kommer
in. Fortspinningen i orkestern blir ett mellanspel i takt 29 till sopranstämmans presentation av
sidotemat. Det är en upprepning av takt 11.
Sekvenserna i sopranstämman, takt 49 och 50, inleder körens tredje och sista del. I det
avslutande instrumentala efterspelet finns imiterade motiv från huvudtemats fortspinning:

Harmonisk analys
Satsen går i B-dur och tonarten befästs direkt i första taktens bedrägliga kadens, tonika dominant - tonikaparallell. Huvudtemats tre första takter har en långsam basstämma med
regelbundna fjärdedelar. Basstämman övergår i åttondelar i takt 4 för att slutligen gå tillbaka
igen till fjärdedelar i de tre sista takterna. Detta ger en harmonisk spänningskurva och en
höjdpunkt i mitten av huvudtemat. Huvudtonarten är B-dur i hela temat.
Sidotemat kompletteras med en uppåtgående baslinje som i den andra frasen faller nedåt och
avslutas med en ofullkomlig dominant.
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Sats 13a, Med then helga anda och 13b, I Guds faders härlighet
Den näst sista satsen består av enbart 5 takter och har textpartiet ”Med then helga Anda”
upprepat två gånger. (Se utdrag ur partituret i bilaga 4). Tempot är långsamt, grave, och
taktarten är fyra fjärdedelstakt. Satsen är endast cirka 15 sekunder lång.
I den sista satsen övergår pulsen till alla breve. Roman har skrivit ”Fuga” längst ner i
partituret. Gloriatextens fortsättning och avslutning är ”I Guds faders härlighet. Amen.”
Satsen tar ungefär tre minuter att framföra.
Tematisk analys
Satsen 13a är uppbyggd av homofona stämmor i både kör och orkester. Melodin i de två
fraserna stegras och går uppåt. Denna lugna inledning står i kontrast mot det rörliga fugatot i
den efterföljande satsen.
I sista saten, nummer 13b, börjar sopranstämman med temat. Temat startar med en
uppåtgående kvart för att därefter falla ner en liten sekund till tonikans ters. Dessa tre första
toner bildar temakärnan som återkommer genom hela satsen. Temakärnan kommer från
början av första satsen. Detta binder ihop hela mässan. En jämförelse med andra satsens
sidotema visar att ordet Gud återkommer, visserligen i olika funktion i tonarterna, men på
kvartavstånd från motivets startton. Alla stämmorna börjar fugerat och början av temat är
identiskt i de tre första takterna. Därefter övergår temat i fortspinningen.

Tenorernas mottema i takt 2 är en fri imitation av temat. Fugatots andra insats har altstämman
som sjunger temat i dominanttonarten. Roman följer strikt de kontrapunktiska reglerna.
Efter nitton takter övergår fugatot i takt 25 i sekvenser. Orkestern har ett mellanspel som
leder fram till körens andra fugatoinsats i takt 46 där sopranerna startar med temat. Denna
gång är fugatot nedkortat till 9 takter och i takt 55 kommer nya sekvenser i damstämmorna.
Då fugatot återkommer för tredje gången i takt 82 är temat förlängt till dubbla notvärden.
Harmonisk analys
Den långsamma satsen 13a går i C-dur. Den är enkelt harmoniserad som en koral. För att
framhäva den andra frasen utnyttjar Roman dominantens dominant i slutet av tredje takten. På
samma sätt som i andra satsens sidotema avslutas kadensen med en ofullkomlig dominant.
Denna faller stegvis ner till tonikans grundton i sista ackordet. Satsen bildar en överledning
från den plagala kadensen i föregående sats till den sista satsens huvudtonart.
Sats 13b är, liksom mässans första sats, skriven i F-dur. Fugatot är sedvanligt harmoniserat
med tonikans övergång till dominanten genom melodins höga inledningston i takt 2.
Harmoniken går tillbaka till tonikan via dominantens låga sjua och ackordsföljden, tonika –
dominantens dominant – dominant, upprepas igen. Altarna börjar nu med temainsaten i
dominanttonarten. De fortspinnande sekvenserna rör sig i kvintgångar för att avslutas i C-dur
före orkesterns mellanspel i takt 40. Körens andra fugato börjar i C-dur. Harmoniken rör sig
mellan C-dur och F-dur. Ett antal korta avstickare görs till parallelltonarter och i takt 81
avslutas frasen i a-moll. Mässan avslutas med ordet ”Amen” i en plagal kadens.
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Diskussion
Det är mycket spännande att studera och få inblick i Romans liv. Han stod med ena foten i
samhällets kulturliv och med den andra foten i kyrkans musiktradition. Romans arbete med att
sprida ny musik till en bredare publik är en viktig uppgift även för dagens musiker och
tonsättare.
Romans intresse för språket delade han med sin drottning Ulrika Eleonora. Ett gemensamt
språk förenar människor och bidrar till samhällets utveckling. Detta låg i tiden och i slutet av
1700-talet skulle Gustav III komma att grunda svenska akademien.
Vid sidan av sitt språkintresse hade Roman uppenbarligen pedagogiska ambitioner. Det
visar bland annat de översättningar som Roman gjorde under de sista åren av sitt liv. Kanske
var hans översättning av Gottfried Kellers generalbasskola ett steg i ambitionen att grunda en
musikskola i Sverige, en musikalisk akademi? Förebilder till musikakademier hade Roman
fått från sina besök i både Bologna och i Neapel.
Under sina två utlandsvistelser kom Roman i kontakt med många stora musikaliska mästare,
vilka har haft stort inflytande på hans kompositioner. En av dessa var Händel. Man kan finna
många likheter i de två tonsättarnas musik. Det skiljer nio år i ålder mellan Händel och
Roman. Romans musik är något lättare till karaktären och inte lika strikt som Händels musik.
Det finns exempelvis inga dacapoarior i Svenska Mässan och musiken är inte lika strängt
kontrapunktisk. Kanske är detta ett inflytande från Pepusch vilken Roman studerade hos i
London. Pepusch representerar inte en tung och intellektuell barockstil utan företräder en
lättare stil där musiken hade ett större underhållningsvärde. Romans musik leder in i den nya
stilen, klassicismen.
Sedan reformationen var språket i gudstjänsten svenska och församlingen sjöng svenska
översättningar av lutherska psalmer. Mässordinariet sjöngs på svenska och det fanns fyra
årstidsserier i 1695 års psalmbok. Det är osäkert i vilken utsträckning dessa följdes och det
förekom förmodligen lokala avvikelser. Melodierna till mässtexten sjöngs enstämmigt och
Kyrie och Gloria följde direkt efter varandra utan några liturgiska moment emellan.
Roman visade med sin musik att det svenska språket passade bra för konstmusik. Det
nydanande med Svenska Mässan var flerstämmigheten i mässmusiken. Romans mässa var en
konsertant luthersk ”missa brevis” som uruppfördes i ett profant sammanhang, troligtvis med
inspiration från genren ”concerts spirituels”. Om man enbart lyssnar till musiken, är det svårt
att skilja den från tidens profana stil. Musiken är tidstypisk och hade också kunnat vara
underhållningsmusik. Tonsättare har i alla tider förnyat kyrkans musik genom att ta in profan
musik i kyrkan. Det är texten som skiljer den sakrala och den profana musiken åt.
Texten till mässordinariet var en traditionsbunden text med stor andemening. Roman hade
antagligen för avsikt att lyfta fram denna text och gestalta den i linje med sin folkbildande
strävan. Exempel på pedagogiska framhävanden av texten är dels de enstämmiga
temastarterna där texten hörs tydligt, dels att musiken följer textrytmen väl. Det förekommer
ganska få melismer i mässan eftersom dessa skulle göra texten svårare att uppfatta. Kortare
textpartier upprepas ofta vilket förstärker och lyfter fram ord i texten. Rytmiseringen av orden
förbarma Tig i första satsen är naturlig liksom det uppåtgående sekundsprånget som ger rätt
betoning till ordet förbarma. När detta ord återkommer i den tredje frasen är rytm och
betoning annorlunda. Textbearbetningen är återigen naturlig och betoningen framhäver ordet
Tig.
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Vid mitt framförande av Svenska Mässan väljer jag att låta en solist ensam sjunga några av
temastarterna. Kören får därefter börja vid tuttit efter att texten och temat är presenterade.
Detta gör textningen tydlig och växlingen mellan kör och solist passar bra i barockstilens
ekoeffekter. Jag anser att kyriesatsen skall byggas upp av långa fraser. Den instrumentala
inledningen leder i mitten fram till ett halvslut men kan också uppfattas som en enda lång
fras. Detta ger en lugn och värdig uppbyggnad inför körens insats. Denna inledning innehåller
allt grundmaterial för hela mässan. Efter inledningen kommer fyra tretaktersfraser som
varieras genom att tredje slaget betonas i takt 20. Härigenom bibehålls också den musikaliska
energin i de följande sekvenserna. Körens andningspaus före fjärde slaget i takt 23 markerar
den sista upprepningen av texten förbarma Tig öfver oss. Den tyngsta stavelsen i meningen är
bar i ordet förbarma. Den återstående delen av meningen tunnas ut. Musiken följer här
textens tonfall och betoning genom frasens tyngdpunkt på första slaget i takt 24. Ordet öfver
blir mindre betonat än ordet förbarma eftersom den första stavelsen i ordet öfver ligger på det
obetonade fjärde slaget i den näst sista takten. Tack vare sin språkbegåvning låter alltså
Roman texten styra musiken för att få naturliga betoningar. Hela mässan är
genomkomponerad. Det är orden som sammansatta i en mening skapar ett budskap. På
samma sätt bildar musikens form och harmonik tillsammans frasen. För att inte överartikulera
musiken eftersträvar jag, på vissa ställen, längre fraser med omväxlande artikulation. Exempel
på detta finns i andra satsens takt 18. Där kan man göra en fyrataktersfras som håller ihop de
korta återkommande motiven.
Det första svenska körverket som skrevs med svensk text var Fader wår av den italienska
tonsättaren Vincenzo Albrici (1631-1696). Han var anställd av drottning Kristina och skrev
stycket 1654. Textbearbetningen i detta första stycke på svenska är mindre lyckad än
textbearbetningen hos Roman. Man får ha förståelse för Albrici som var italienare och inte
behärskade språket, medan Roman var svensk. Det är ändå intressant att jämföra
kompositionstekniken hos Roman där musiken följer textens rytm med musik där endast
texten enbart är insatt i efterhand.
Man kan finna en intressant koppling mellan Händels sats 18 ur Messias, He shall feed his
flock, och Romans altaria nummer 9, O Herre Gud, Guds lamb. I Händels sats har texten
innebörden att Jesus är den gode herden och att vi är hans lamm. Musiken är pastoral och det
finns en tydlig koppling till liknelsen av Gud som herde. Romans aria har också en pastoral
karaktär. Texten har dock en annan innebörd än hos Händel. Romans text med Jesus som
Guds lamm går tillbaka till Gamla testamentets liknelse med offerlammet. Det finns ingen
direkt koppling till herden eller till pastoralen.
Vid Romans framförande bestod orkestern av musiker från hovkapellet medan kören
sannolikt bestod av amatörer. Detta kan vara en förklaring till de förhållandevis enkla
körstämmorna och de homofont komponerade satserna. Många framföranden idag av Svenska
Mässan görs säkerligen också med liknande blandningar av professionella och amatörer.
Romans mässa får anses som en pärla i repertoaren och är dessutom en intressant och viktig
del av musikhistorien. Låt Romans intresse för bildande och utveckling fortsätta att inspirera
såväl tonsättare som interpreter och lyssnare!
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