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Beppo-Sommelius
En biografisk och psykologisk studie

Av ALF KJELLÉN

Det kan knappast motiveras av estetiska skäl att taga upp Sommelius — 
signaturen Beppos — diktning till behandling. Hans stil är mycket ojämn med 
benägenhet för både svulstighet och råbarkad naturalism, hans versifikation 
ofta knagglig. Likväl är hans poesi icke ointressant. Han framstår som en 
fängslande representant för olika tidsströmningar, först och främst för byro- 
nismen med dess trots och världsleda och dess franska variant med mörkare, 
mer nihilistiska tongångar, men också för nedärvd 1700-talscynism och samti
da liberalism med starka rabulistiska stämningar.1 Men man fängslas även av 
det personliga inslaget i Sommelius diktning. Redan Eichhorn, hans förste 
biograf,1 2 betonar det subjektiva elementet i hans poesi: här återspeglas hans 
passionerade drömmar om strider och njutningar, men också hans människo
förakt och disharmoni. Detta psykologiska intresse för Sommelius person och 
verk förefinnes i hela raden av essäer och handbokskapitel, som ägnats ho
nom.3 Också i den senaste framställningen, i Svenskt litteraturlexikon (1970), 
påträffas det betecknande nog, fastän formulerat med en försiktighet, som 
måhända förestavats i medvetenhet om det bräckliga källmaterialet. Att döma 
av de biografiska uppgifterna synes Sommelius ha haft — heter det — »en viss 
personlig täckning för det byronartade och demoniska i sina dikter» (s. 516).

Den försiktighet, som den anonyme artikelförfattaren ålagt sig, utmärker ej 
de flesta tidigare biografer, särskilt under 1800-talet. De har frimodigt tecknat 
Sommelius själsliv, fastän de varit medvetna om det biografiska materialets 
torftighet.

Redan Eichhorn klagade över denna, fastän han publicerade sin korta 
biografi knappt tjugo år efter Sommelius död. Han skrev (s. V ), att han 
»endast med stor möda från flera håll lyckats samla de få underrättelser, som 
här meddelas: och öfver hela sträckor af hans lif sväfvar ett dunkel, som 
kanske aldrig skall skingras». Cecilia Bååth-Holmberg, som i slutet av 
1880-talet utgav ett arbete om de liberala diktarna vid 1 800-talets mitt4 och av 
den anledningen bedrev biografiska forskningar rörande Beppo, fann snart, 
att hennes situation var mycket svår. Hennes ursäkt var nästan rörande, då

1 Den hittills bästa litteraturhistoriska 
orienteringen rörande Sommelius finns i G. 
Hasselberg, Realistisk lyrik, 1923.
2 G. L. Sommelius, Samlade dikter, 1867 (in- 
ledn.).
3 Ett undantag utgör Karl Warburgs omdöme

om hans »världssmärta» och »demoniska 
pose» som »något tillgjorda» (III. svensk litte
raturhistoria, IV: 2, 19 16 , s. 127).
4 Frihetens sängar-ätt i Sverige pä 1840-talet, 
1889.
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hon den 27 november 1887 begärde upplysningar av Carl Otto Mannerfelt, 
en son till en av Sommelius officerskamrater vid Älvsborgs regemente:

De upplysningar, som stå att få om Sommelius, äro tyvärr så spridda och knapphän
diga, att man tvingas bli hänsynslös och vålla besvär för alla, som möjligen stått i 
beröring med eller hafva sig något bekant angående honom.5

De upplysningar, som den energiska författarinnan erhöll av personer, som 
hon kontaktade, främst släktingar och officerare med anknytning till Somme
lius gamla regemente, var också — med några undantag — ganska torftiga. Det 
framgår av hennes stora brevsamling (LUB), där de flesta svaren på hennes 
förfrågningar tycks vara bevarade. Jag har »gjort mitt bästa att här skaffa några 
underrättelser om Beppo, men förgäfves», skriver t. ex. rektor G. M. Somme
lius den 5 november 1887 från Lund, och ungefär lika negativt svar fick 
författarinnan från major L. Löwegren den 19 november 1887. Han hade talat 
med general L. Wästfelt, en gång regementskamrat med Beppo. Generalen 
hade i stort sett »inga närmare upplysningar att meddela om Sommelius 
enskilda lif, lefnadsvanor etc., mer än att han var en fantast och mycket 
excentrisk personlighet».

Skribenter som sysslat med Sommelius har ofta till hands den förklaringen 
till fattigdomen på material, att han var mycket litet umgängsam och gärna 
isolerade sig. Redan Eichhorn är inne på den linjen då han vill förklara, varför 
han fått ihop så litet stoff. Den egentliga orsaken vore »Sommelii slutna och 
föga umgängssamma natur» (s. V ). Cecilia Bååth-Holmberg talar på samma 
sätt om Beppos påtagliga isolering; den vore förklaringen till den frapperande 
bristen på poem till släkt och vänner (jfr s. 34 f.). På ett nästan patetiskt sätt 
uttrycker litteratören Victor Planck6 — en vän (?) och själsfrände till Beppo — 
samma omdöme i några bevarade anteckningar om honom: »Arme Gustaf! — 
Känd af få — misskänd och oförstådd af många.»7

I sina dikter framställde Sommelius ej sällan sig själv som den ensamme 
och oförstådde, t. ex. i dedikationsdikten i Vallmoknoppar:

Jag var så ensam, ensam med min smärta . . .

Likväl är påståendet om skaldens ensamhet något problematiskt, även om det 
fanns hos honom som vi skall se en stingslighet och en misstänksamhet, som 
gjorde att han lätt kom på kant med omgivningen. Han hade förvisso en del 
trogna vänner, och framför allt hade han mycket kontakt med släkten under 
sitt 37-åriga liv. J. Gillby använder litet brutalt ordet »snyltgäst» om Somme
lius i detta sammanhang,8 och det är nog på sin plats, fastän man måste ha i

5 Mannerfeltska saml., Krigsarkivet (KA).
6 Enligt bouppteckning i Stockholms stadsar
kiv (1878) dog han 1877 vid 50 års ålder. Han 
korresponderade med Eichhorn (brev i KB), 
som antecknat, att han begått självmord. Hans 
vänskap med Beppo synes framgå av några
uttryck i de ovannämnda anteckningarna.

7 Barthelssons saml., UUB.
8 Gillby om Sommelius i Aftonbladet 29/6 
1948. Jfr hans studie i B le kin ge-bygden 1923, s. 
148, där Sommelius långa vistelser hos släkt
ingar motiveras med hans knappa ekonomiska 
villkor.
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minnet skaldens fattigdom och den patriarkaliska anda, som ännu levde kvar i 
många familjer. Den patetiska föreställningen om Sommelius som »nästan 
öfvergifven av sina anförvanter» torde ej vara riktig.9

En annan mer trovärdig förklaring till fattigdomen på biografiskt stoff var 
släktens förtegenhet, då det gällde Beppo. Gillby är böjd för den förklaringen, 
då han diskuterar orsakerna till att man med säkerhet vet så litet om skalden: 
anförvanterna i både Mörrum, Borås och Stockholm hade varit så tystlåtna.1 
En nu levande medlem av släkten, redaktör Ove Sommelius (Hälsingborg), 
har i ett brev till författaren av denna studie konstaterat samma faktum och ger 
bakgrunden:

Min fader [. . .] ville ogärna svara på frågor om hans farbror Gustav Lorenz (Beppo) 
då jag som nyfiken pojke eller ung man sökte fa veta något om Beppos personlighet 
och hans öden. Svaret blev mestadels att han fört ett äventyrligt liv och jag hade en 
bestämd känsla av att släkten skämdes för honom. Han ansågs tydligen inte vara så 
normal som förebildliga människor bör vara.

I brist på klara fakta har Sommelius-forskarna öst ur de traditioner, de 
hörsägner, som spunnits kring skaldens person, särskilt under Boråstiden. Det 
okritiska anammandet av dessa rykten är särskilt karaktäristiskt under de 
första decennierna efter hans död; de stämde överens med efterromantikens 
smak för starka effekter och stämningskast mellan lidelsefullhet, trots och 
melankoli, icke minst i den form, vari dessa element blivit populära genom 
Byron-febern.2 Det är en mycket tidsbetonad nekrolog, som Emil Key (sign. 
K) skriver om Sommelius.3 Han talar om hur skaldens våldsamma tempera
ment får utlopp i vilda ritter i samklang med höstens stormar:

När höstvinden jagade de vissnade bladen i de aflöfvade lunderna och det blef mörkt 
och qvaft inom honom, var det hans lust att på en skummande springare ila i kapp med 
stormarne öfver obanade vägar och stigar. Först i elementernas uppror lugnade sig 
hans oroliga själ.

Crusenstolpe fann denna passage anslående och återgav den direkt i sin 
likaledes romantiserade nekrolog (i Nordstjernan 1848). Crusenstolpe lik
som andra samtida nekrologförfattare nöjde sig emellertid med denna relativt 
begränsade excentricitet. I Eichhorns framställning 1867 har flera bisarra drag 
i denna legendbildning kommit till: Beppo drog ibland värja mot sin bästa vän, 
och han drack ur en silverbeslagen dödsskalle i likhet med den unge Byron. 
Fortfarande finns det ingen kritik av detta traditionsstoff utan allt godtas.

Under 1880-talet spåras i viss mån en ändrad inställning till källmaterialet, 
men det har mest blivit bara ansatser. Cecilia Bååth-Holmberg sökte skaffa 
nytt stoff genom sin rätt vidlyftiga korrespondens med släktingar och bekanta, 
men resultatet blev i stort sett magert. Hon har i stor utsträckning fått stödja

9 Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon, II, 2 Jfr G. Biller, Byron i den svenska litteraturen 
1906,5 .484 . (Samlaren 1912).
1 Blekinge-bygden 1923,5 . 148. 3 Dagligt Allehanda 21/6 1848.
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sig på de gamla traditionerna. Det är också fallet med Birger Schöldström,4 
fastän det märks på den ironiska tonen och den försiktiga markeringen av det 
sägenartade, att vi befinner oss i en positivistisk epok. Det sägs, att Sommelius 
»enligt gängse sägner» skrämde Borås invånare »nästan från vettet genom sitt 
excentriska uppförande»: han sköt till måls med pistoler i sina rum, han drack 
ur sin silverbeslagna dödsskalle och »när storm och natt läto de lugna boråsar- 
na tacka försynen, att de hade tak att krypa under, såg man ’den galne löjt
nanten, spränga ut på en yster häst, finnande en glädje eller ett döfnings- 
medel i elementens raseri» (a. a., s. 212).

Vi övergår till 1900-talet. Ada Damm har ej några synpunkter på tradi- 
tionsproblemet, då hpn i sin osofistikerade Boråskrönika5 berättar historier 
om Sommelius i Västgötastaden. Men Gillby ådagalägger något större kritik, 
då han återger olika anekdoter om Beppos uppträdande. Så skiljer han t. ex. 
mellan olika versioner av berättelsen om skaldens uppträdande mot sin kalfak
tor. Sköt han kulor kring den mot väggen uppställde soldaten eller siktade han 
i bästa Wilhelm Tell-stil mot ett äpple på hans huvud? Gillby drar slutsatsen, 
att de flesta av anekdoterna om Sommelius uppförande i Borås hör till 
»fablernas område».6

Olle Holmberg, som skrivit en uppmärksammad essä om skalden,7 har 
antytt, att man nog stundom fört över attityder hos Sommelius hjältar till 
honom själv. Anekdoten om hur han sadlade sin Othello, då det regnade och 
stormade som värst, vore således ett motiv, som »snarare hans dikter än hans 
liv» givit upphov till (s. 184). Man kunde tillägga, att skalden kanske genom 
tvivelaktiga uttalanden bidragit till att ge sin tillvaro en nimbus av spänning. Vi 
skall senare återkomma till rätt egendomliga rykten, som torde ha sitt ur
sprung hos honom själv. Han ville nog leva i en fiktionsvärld, såsom redan 
betonats i en uppsats av L. Feuk om hans barn- och ungdomsår.8

Hur skall man då komma Sommelius närmare in på livet? De offent
liga arkiven, hittills ej utnyttjade i detta sammanhang, visar sig ha ganska 
mycket att bjuda på. De ger oss en fyllig bild av fadern, som spelat en stor roll 
för Beppos uppväxt, de ger oss ett bättre grepp om dennes studier och 
uppförande under de grundläggande ungdomsåren. Genom upptäckten av J. 
A. Hazelius överraskande roll som hans rektor i en privat officersskola får 
man en ny belysning av hans krigiska idéer (ett parallellfall till att hans 
byronism i viss mån kan härledas från personlig bekantskap med J. H. Tho- 
mander, den engelske skaldens första stora översättare till svenska). Beträf
fande Beppos tid som officer vid Älvsborgs regemente har man en viktig och

4 En uppsats i Svenska Familj-Journalen 1883, 
s. 33 ff., ingår nästan oförändrad i boken Ba
kom fälld  ridå, 1888.
5 Bilder från det gångna Borås, I, 19 17 , s. 89 et
passim, och artiklar i Borås Tidning på 1940-
talet (spec. 28/9 1945). Vid en orientering i

Ada Damms bidrag till denna tidning har jag 
haft stor nytta av en klippsamling av hennes 
artiklar, som förvaras i Borås museum.
6 Blekinge-bygden, 1923,5 . 148.
7 I Litterärt, 1923.
8 lE tt  akademiskt Album, II, 1889.
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förbisedd källa i detta regementes papper i Krigsarkivet. Man kan klarlägga 
hans arbetsförhållanden och hans relationer till överordnade och får i viss mån 
en förklaring till hans schism med regementet.

Men ändå viktigare är de papper, som härstammar från Sommelius kvarlå- 
tenskap vid hans död i Dybbol 1848 och upptäckts hos efterlevande i Finland.9 
Tack vare detta material — både brev, officiella dokument och dikter — får 
man en mer dokumenterad uppfattning om de känslor, som Sommelius hyste 
mot regementets ledning. Detta är ingen nyhet i hans biografi, men vidden av 
hans aggressivitet har blivit klarare och problemet låter sig lättare angripas 
med moderna psykologiska metoder. Men även andra konflikter under Som
melius senare levnadsår får sin belysning i dessa papper. Det gäller framför allt 
om hans erotiska liv och om hans ekonomiska svårigheter.

Åtskilligt förstahandsmaterial har försvunnit. Man beklagar t. ex. förlusten 
av den pamflett på vers, som synes ha spelat en stå stor roll vid Sommelius 
brytning med borgerligheten i Borås (den finns bara i ofullständiga avskrifter), 
men ännu mer saknar man en del brev från och till Sommelius, som en gång 
tagits till vara. Tyvärr har det enda brev från Beppo, som Eichhorn kände 
till (s. V II), försvunnit, och lika illa har det gått med ett brev från skalden 
till ungdomsvännen, bibliotekarie Johan Aug. Brunnerus, som Ada Damm 
så sent som 1948 redogör för i ett kort referat.1

På grund av dessa brister i källmaterialet finns det fortfarande lakuner i 
Sommelius biografi och överraskande attityder i hans inställning, som väl 
aldrig blir fullt utforskade. Men i stort sett står grunddragen i hans biografi 
och personlighet klara. Det innebär en nyansering av den lite klichéartade bild 
av en excentrisk Byrongestalt, som följt med genom Sommeliuslitteraturen. 
Man har anledning att starkare betona det sinne för realiteter, som ligger 
bakom de ständiga kontakterna med förmögna släktingar, men man har också 
fått djupare insikt i obalansen i hans känsloliv med dess motsatta drifter,
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9 De finns numera hos fru Tellervo Walden, 
Valkeakoski, och kallas i fortsättningen Wal- 
dens saml. Fru Waldens avlidne make var son
son till Sommelius illegitima dotter, som gifte 
sig i Finland med juristen Walfrid Waldén. 
Tack vare det ovan citerade brevet från G. M. 
Sommelius till fru Bååth-Holmberg (jfr s. 
143), som omnämnde detta giftermål, kunde 
Beppos papper spåras.

Bland dessa papper finns en förteckning på 
innehållet i Beppos »nattsäck», tydligen upp
rättad efter hans död 5/6 1848. Den är under
tecknad av Carl Fredrik Palmstierna, en ung 
officer — sedermera diplomat och hovman — 
som samtidigt som Sommelius (1846-47) 
befunnit sig i Nantes. Det framgår av en rese
berättelse av Palmstierna i E 5058 i RA. Här 
nämnes visserligen icke Sommelius, men de 
har säkert sammanträffat i Nantes. Det fram

går bl. a. av ett utkast till en tjänstledighetsan- 
sökan, som Palmstierna skrivit för Sommelius 
räkning och som finns i Waldens saml. Hur det 
kom sig att Palmstierna sedermera fick ta hand 
om Sommelius papper kan ej klarläggas. Han 
tillhörde ej de svenska trupper, som i juni 
1848 sändes till Danmark för att bistå landet 
mot tyskarna.
1 Alv sborgs reg:s kamratförening. Medlemsbl. 
1948 nr 4: En löjtnant for till Danmark (sign. 
A. D.). Hon hade också tillgång till andra brev, 
som belyste Beppo och hans krets, samt manu
skript av honom, något som hon antyder i 
lokalkrönikor i Borås Tidning (t. ex. 9/1 1948), 
men allt synes ha försvunnit. Enligt ett brev 
25/1 1973 från stadsarkivarie T. Bondestam, 
Borås, till förf. avled Ada Damm 24/4 1961 
utan arvingar och hennes kvarlåtenskap sking
rades.
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njutningstörst och dödslängtan, och med en aggressivitet, som icke bara riktar 
sig mot misshagliga individer utan också — i diktens form — kan växa ut till en 
allmän destruktionstendens. Liv och dikt är i Sommelius fall nära sammanhö
rande.

Den prästgård i Mörrums församling i Blekinge, där Gustaf Lorenz Somme
lius föddes 18 1 1  och växte upp, förefaller vid första anblicken vara ett exem
pel på den klassiska prästgårdsidyllen. I Minnen från gamla blekingska 
prästhem (1927, s. 37) har Albin Olsson beskrivit huvudbyggnaden och om
givningen på det mest betagande sätt:

Ingen prästgård i det fagra landskapet Blekinge hade ett vackrare läge än det gamla 
Mörrumstjället, där det låg invid kyrkan, omflutet av Mörrums ån med dess lummiga 
stränder och kringbrusat av dess forsande vattenfall.

Men idyllen saknade ett väsentligt innehåll: människor som levde upp till 
dess ideal. Församlingsborna var enligt flera uppgifter hemfallna åt ett ohejdat 
brännvinsdrickande och i sedligt avseende fanns det också åtskilligt att anmär
ka. Kanske var det dock inte värre här än på andra håll, ty källorna förefaller 
rätt partiska: Sven Rosenbergs av religiös väckelse påverkade minnen,2 visita- 
tionsprotokoll angående Mörrum — traditionellt stränga i dessa avseenden — 
och vittnesmål av kyrkoherden själv, Johan Reinhold Sommelius, som låg i 
fejd med sina församlingsbor.3

Värre var det för sonen Gustaf Lorenz, att fadern — kyrkoherde också 
i Elleholm — på intet vis motsvarade prästgårdsidyllernas sympatiska, har
moniska centralgestalt. Nils Wihlborg, Sommelius efterföljare på 1870-talet, 
stödde sig på oförmånliga fakta, då han i brev den 1 1  nov. 1887 gav Cecilia 
Bååth-Holmberg (LUB) en ytterst ofördelaktig karaktäristik av sin företräda
re: han var »i hög grad inskränkt och okunnig och dertill bitter och egensin
nig», en beskrivning, som också går igen i hennes bok.4 Kanske har hans 
omdöme blivit väl tillspetsat. En jämförelse mellan far och son företer så 
många märkliga likheter, att man inte kan undgå att forska litet djupare i 
den förres beteendemönster.

Reaktionen mot Johan Reinhold Sommelius hade väl från början ej varit så 
svår i hans församlingar. De första visitationerna 18 12  och 18 14 , som förrät
tades av kontraktsprosten, gav en ganska gynnsam bild av hans verksamhet,5 
men i och med biskop Faxes stora visitation i Mörrum den 20 maj 18 17  kom 
vändpunkten med skarpa anklagelser för okunnighet, oreda och slarv — icke

2 En dagbok ligger öppen, 1934, s. 75 ff.
3 Jfr  ett yttrande till professor C. F. Fallén, 
som besökte sin gamle vän under en resa (.Ble- 
kinge-resan 18 25, tryckt i Blekingeboken 1949, 
s. 62).
4 S. 12. — Om Sommelius bristande insikter
som präst se också S. Cavallin, Lunds stifts 
herdaminne, V, 1858, s. 304 och P. G. Ahnfelt,

Studentminnen, I, 1882, s. 157 . I framställ
ningen av J . R. Sommelius har jag begagnat 
LUB:s excerpt samling för Lunds stifts herda
minne under utgivning.
5 I Listers och Bräknes kontrakts prostarkiv, 
resp. Lunds domkapitels arkiv F 1 1  gb: 54, allt i 
Lunds landsarkiv.
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minst i ekonomiskt avseende — bristande punktlighet och mycket annat.6 
Sommelius blev i stort sett bortkopplad från tjänsten genom att en vice pastor 
tillsattes med eget ansvar för församlingen.7 Det blev åtskilliga vice pastorer 
under Sommelius långa formella ämbetstid som kyrkoherde (död 1841).

J. R. Sommelius sökte hävda sig under många år av konflikter genom att 
utveckla en stark självkänsla och en ännu starkare aggressivitet, icke minst i 
fråga om sina ekonomiska intressen. Han vågade ej rikta skarpa angrepp mot 
biskop, domkapitel och kontraktsprost men trakasserade desto hårdare de 
vice pastorer, som genom sin närvaro i Mörrum berövade honom både äm- 
betsansvar och ekonomiska förmåner. Han nekade ställa skjutshäst till deras 
förfogande,8 han sårade dem genom bryskt uppträdande,9 han lade beslag på 
vederbörandes förtjänster,1 och han gav en vice pastor t. o.m. respass.2 Men 
också församlingsbor na — de hade anmält Sommelius — trakasserades av 
honom. I Listers häradsrätts dombok för 18 19  anklagades han för att »han 
med hotelser och svordomar öfwerhopat de till Nattwarden sig anmälande 
som innestått med Prästrättigheterna»,3 och han beskylldes för att praktisera 
hårdhänta, kanske ej så otidsenliga pedagogiska metoder, då han slog natt
vardsbarn »för deras försummelse att läsa» (a. a., nr 247). Någon självkritik 
hade han sannerligen inte. I detaljrika skrivelser till domkapitlet, där Somme
lius försvarade sina gärningar, talade han med självkänsla om de förträffliga 
egenskaper Gud förlänat honom som präst.4

I officiella skrivelser ifrågasatte man mer sällan Sommelius tillräknelighet, 
men författaren av ett förut nämnt brev till biskopen tog bladet från munnen, 
då han sammanfattade sin kritik av kyrkoherden:

Den olycksalighet och de obehagelige upträden som under Kyrkoherden Sommelii 
tjenstetid [. . .] nästan oafbrutit ägt rum, fortfara med hwarje dag till den grad, att 
församlingarne anse honom mindre vetande, om ej galen, alltsammans grundat på en 
öfverdrifven högfärd, utomordentlig illska och plump snålhet.5

Emellertid balanseras i viss mån denna ofördelaktiga karaktäristik av den 
bild, som professor Fallén ger av J. R. Sommelius i Blekinge-resan 1825. De 
hade varit goda vänner och musicerat tillsammans i Lund på 1780- och 
90-talen. Fallén döljer inte en del underliga och frånstötande drag, som att 
Sommelius låg i ständig fejd med pastorer och församlingsbor. Men »jag» 
fann — skriver Fallén — »min lan, såsom en gammal Vän, ganska höflig och 
artig» (a. a., s. 62). Sommelius underhöll sig mycket älskvärt med sina gäster,

6 Visitationsprotokoll i F u g a :  10, Lunds 
domkap:s arkiv.
7 Protokoll 2/7 18 17  i A 1: 95 (samma arkiv).
8 Prostvisitation 19/1 18 19 , Mörrums kyrko
arkiv i Lunds landsarkiv.
9 Skrivelse från en församlingsbo (krigsrådet 
O. Fr. Unge?) till biskopen 6/8 18 19 , dom- 
kap:s arkiv F 1 a: 336.
1 Prostvisitation 1828, domkap:s arkiv 
F n  gb: 54.

2 Protokoll 10 / 11  18 19  i A I: 97, domkapitlets 
arkiv.
3 14/5 18 19 , häradsrättens arkiv A I  a: 81 nr 
197, i Lunds landsarkiv.
4 Jfr  inlaga vid prostvisitationen 1828 i Mör
rum, där han talar om de »Embetzgåfwor Gud 
mig förlänat» (domkap:s arkiv F 1 1  gd: 54).
5 F I a 336, Lunds domkap:s arkiv.
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Fallén och en ung student, och han och prästfrun bjöd under trugningar all
sköns välfågnad. Rätt oväntat får man associationer till den klassiska präst- 
gårdsidyllen.

Vid ett besök under Falléns återfärd till Lund inträffade en rätt komisk 
episod, som vittnar om vänskapens och musikens triumf över kuriösa, halvt 
förryckta idéer. Fallén hade uttryckt en önskan om att Sommelius skulle raka 
sig — han hade helt upphört med detta — men hans fru misströstade om att det 
skulle ske på mindre än tre timmar. Fallén berättar:

Jag föreställde mig, att kunna påskynda detta långsamma arbete. Bad derföre Land
gren [så hette studenten] inbära Violinerna och noterna. En Rombergs Sonat i d.dur 
gjorde sin goda värkan. A f sin glädje att få höra och spela en så god musik, fortskynda- 
des så rakandet och klädseln, att inom några minuter stod Pastorn i en ny upplaga hos 
oss, så att Landgren ej ville känna igen Prästen och slog upp förundrande ögon. Min 
lan afhörde oss med största upmärksamhet och syntes innerligen road, ett nöje som jag 
verkligen unnade honom under hugkomsten af den myckna Musik han med sina 
bröder och mig m. fl. öfvat i Lund under många år [. . .].6

Redan Eichhorn och Cecilia Bååth-Holmberg framhåller arvet från fadern 
hos Gustaf Lorenz Sommelius. Likheterna är påtagliga, vare sig man härleder 
dem från genetiska faktorer — även farfadern universitetsbibliotekarien Gus
taf Sommelius företedde onormala drag7 — eller som en del moderna psyko
loger låter likheterna mellan far och son bero på en miljöpåverkan, som 
framkallat en viss identifikation.8 Aggressiviteten mot »motståndare» var 
lika stark hos bägge liksom tendensen att taga igen skadan på svagare »oskyl
diga» individer men också tillgivenheten för de få människor, som de uppfat
tade som verkliga vänner. Hos bägge utlöstes det otvivelaktigt patologiska 
tillståndet — kanske paranoid kverulans — av svåra misslyckanden. Konflik
terna i Mörrum spelade ungefär samma roll för fadern som motgångarna vid 
Älvsborgs regemente för sonen. Dennes märkliga brevkoncept 1847 (Wal- 
dens saml.), vars hätska ordalag avslöjar hans aggressivitet, påminner i detta 
avseende om fadern. Vi återkommer till detta dokument.

Om Johan Reinhold Sommelius framträder i ett färgstarkt porträtt, får man 
på grundval av spridda notiser bara en blek bild av hans maka, prästdottern 
Carolina Gustafva, f. Trägårdh, som dog redan 1829; enligt en släkttradition 
dukade hon under för trycket i hemmet.9 Hon var en »duglig» och »aktnings
värd» kvinna, skriver Wihlborg, och han tillägger, att hon var mer begåvad än 
sin make. I sin reseskildring fäster sig Fallén framför allt vid hennes förträffli
ga husliga egenskaper, hennes »beskedlighet» visavi gästerna, men låter också 
— rätt överraskande — »ryktet» påstå, att mannen ej kunde »uträtta något, ej 
en gång i Embetet, utan att rådfråga Mor» (a. a., s. 62). Om detta påstående

6 Blekingeboken 1949, s. 92.
7 Jfr  Schöldström, a. a., s. 2 10  (»orolig och 
egen»).
8 Jfr  t. ex. J. Rattner, Aggression und mensch
liche Natur, 1970, flerstädes, t. ex. s. 22.

9 Jfr en finskspråkig uppsats i maskinskrift (s. 
26) om general Rudolf Waldens förfäder, för
fattad av E. Juva och förvarad hos fru T. Wal- 
den (jfr s. 146). R. Walden var dotterson till C. 
L. Sommelius.
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vore sant, skulle prästfrun i viss mån stå bakom makens aggressiva aktioner. 
Ett yttrande i den förut omtalade skrivelsen 18 19  pekar nog i samma riktning, 
då här påstås, att kyrkoherden och hans fru  på »det mäst dåliga sätt behand
lat Pastor Engstedt, hvilken såsom hederlig och beskedlig Karl af försam
lingarna allmänt är ällskad». Det är bara en gissning, men ej otrolig sådan, 
att Carolina Sommelius valt den utvägen att ej opponera mot maken för att 
undvika alltför mycken oro i huset. De ständiga konflikterna med vice 
pastorer och församlingsbor måste ändå ha gjort atmosfären laddad.

Om Gustaf Lorenz förhållande till sina tre syskon, som alla var yngre — två 
flickor och en pojke — är ingenting bekant.

Hur upplevde Gustaf Lorenz de svåra förhållanden, som rådde i hemmet? 
Wihlborgs påstående efter hörsägen, att relationerna mellan sonen och hans 
föräldrar var de bästa under hans vistelse hemma, förefaller a priori rätt 
tvivelaktigt. Det finns indicier, som visar i en annan riktning. I första hand kan 
man peka på uppsatsen av Lars Feuk (f. 18 13), en aktad personhistorisk 
pionjär,1 som var son till den kyrkoherde i Oppmanna, vilken 1835 efterträd
de en morbror till Gustaf Lorenz, Carl Trägårdh.1 2 Feuk skriver, att Johan 
Renhold Sommelius var sysselsatt »mera med sina klassiker, än med sina 
barns uppfostran, lät sonen vexa upp som en vilde i skogen» (s. 87). Detta 
tyder på en likgiltighet inför sonen, som väl förklarar dennes oregerliga 
hållning. Men man kan också förmoda, att Gustaf gärna flydde undan den 
bråkiga prästgårdsmiljön för att leva som »en vilde i skogen».

Karaktäristiken bestyrkes i viss mån av adjunkt Magnus Areskougs an
teckningar om elever i Malmö latinskola, där Gustaf Lorenz studerade 
18 24-18 29 .3 Han konstaterar, att Gustaf Lorenz var »ett quickhufvud, men 
derjemte en orolig ande och stundtals halfgalen redan under skoltiden».4 
Tyvärr får vi ej veta, hur denna galenskap yttrade sig. Men liksom i Feuks 
minnesanteckningar har man ett allmänt intryck av ett obändigt, odisciplinerat 
uppträdande.

Man noterar i detta sammanhang, att Gustaf Lorenz under hela sin skoltid i 
Malmö -  med ett undantag, vårterminen 1827 -  anmälde, att han skulle 
vistas någon annanstans än i hemmet under följande jul- eller sommarferier. 
Första sommaren stannade han kvar i Malmö, antagligen hos rektorn G. R. 
Ahlman, hos vilken han tycks ha bott under de åtta första terminerna.5 Tre

1 Se B. Hildebrands biografi i Svenskt biogra
fiskt lexikon, 15, 1956.
2 Oppmanna ligger i nordöstra Skåne, några 
mil från Mörrums församling. Det var i 
Oppmanna prästgård, som Feuk och den bli
vande skalden för första gången sammanträf
fade 18 3 1. Se Feuk a. a., s. 89.
3 Uppgifterna från Malmö latinskolas arkiv i
Malmö stadsarkiv. Elevanteckn. sign. G II b: 1, 
examenskatalogerna sign. A lla . Areskoug
levde 18 13 - 18 9 1  och blev kollega vid skolan

1841 (A. Låstbom, Matrikel öfver ordinarie 
tjenstemän vid församlingarna och läroverken i 
Sverige, 1845, s. 18 1). Han gick att döma av 
skolmatriklarna ung. samtidigt som G. L. 
Sommelius i skolan. Areskoug skrev uppgif
terna om skalden efter att Cecilia Holmberg 
gett ut sin bok (1889).
4 Enligt examenskatalogerna i A II a: 3 och 
A II a: 4 hade Sommelius ht. 1825, vt. 1828 
och ht. 1828 bara b i uppförande.
5 Jfr  Eichhorn, a. a., s. vi.
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gånger vistades han i Vellinge söder om Malmö, förmodligen hos en morbror, 
som var kyrkoherde där. Lika många gånger bodde han i Hovby i sydöstra 
Skåne, där en moster var gift med kyrkoherden.6 Ett skäl till att Gustaf Lorenz 
inte kom hem kunde ha varit den långa vägen från skolstaden, men det är inte 
en för djärv gissning, att hemförhållandena var sådana, att det ansågs lämpligt 
att han var i betryggande vård hos moderns nära släktingar.7 I vad mån sonen 
själv ej önskade vara hemma på ferierna vet vi ingenting om, men det är 
sannolikt, att han redan tidigt ville vistas på annat håll. I varje fall sökte han sig 
aldrig hem under sin militärtid i Borås att döma av permissionsuppgifterna i 
Älvsborgs regementes regementsorder. Moderns tidiga död har nog härvid 
haft viss betydelse. Men man har ett allmänt intryck av att G. L. Sommelius ej 
fick den kärleksfulla omvårdnad i hemmet, som enligt psykologisk erfarenhet 
är av grundläggande betydelse för individens harmoniska utveckling. Man har 
anledning antaga, att de första grunderna lades till den disharmoni och — i 
andra hand — till den aggressiva inställning, som karaktäriserade Gustaf 
Lorenz liksom fadern.

På en annan, mer speciell punkt kan man nog tala om barndomsintryckens 
betydelse. När Gustaf Lorenz Sommelius på 1840-talet invecklades i Strauss- 
striden och i flera dikter, Conciliet, Kupan8 och De skenhelige9 riktade 
skarpa angrepp mot den ortodoxa statskyrkans spetsar, särskilt ärkebiskop af 
Wingård, var hans aktuella liberalism väl blandad med bittra minnen av den 
»förföljelse» hans far utsattes för på grund av självrådighet och allmän brist på 
ordning, reda och punktlighet. Den ackuratess och disciplin, som krävdes av 
en kyrkans man, var egenskaper, som löjtnant G. L. Sommelius ej heller 
uppskattade. Man kan tillägga, att den brist på religiös idealism, som utmärker 
författaren Sommelius,1 delvis torde bero på intryck av fadern; med sin 
våldsamma framfart, sin trätgirighet och sitt med svordomar späckade tal 
verkade denne allt annat än from.

För att förklara Beppos bristande religiositet kan man peka på en annan 
faktor under hans uppväxttid. Under sina känsligaste år, puberteten, kom han 
i nära beröring med rektorn vid Malmö latinskola, Georg Richard Ahlman, 
som knappast kunde inspirera till varmare religiositet. Johan Henrik Tho- 
mander, som under 1820-talet var informator på Stensnäs gård i Mörrum,2 
hade enligt Feuk (a. a., II, s. 88) rekommenderat denna helt säkert förträffliga

6 Dessa uppgifter om ferievistelsen i exa
menskatalogerna vt. 1824-vt. 1829 (A lla).
7 Enligt Juvas ovannämnda uppsats (s. 26) fick 
Gustaf Lorenz yngre syskon fosterhem hos 
släktingar till modern efter hennes död.
8 Publicerades i Aftonbladet 18 / 11 och 29/11 
18 4 1; de ingick ej i Vallmoknoppar, 1846, där 
överhuvud taget mer kontroversiella stycken 
uteslutits (obs. dedikationen till kronprinsen!).
9 I Waldens saml. Dikten angriper bl. a. signa
turen Vale, som i Svenska Biet 30/11 1841

publicerade en mot Conciliet polemisk dikt. 
Erik Petzäll (Straussdebatten i Sverige, 1936, s. 
1 13 )  har observerat Vales angrepp.
1 J fr  G. Hasselberg, a. a., s. 169: Sommelius 
var »den ende svenske skald från 1820- till 
70-talet, som verkar alldeles oberörd av tidens 
kristna idealism». Samma synpunkt under- 
strykes av Ö. Lindberger (Ny ill. sv. litteratur- 
hist., III, 1956, s. 498).
2 Se L. Osterlin, Thomanders kyrkogärning, 
1960, s. 78.
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pedagog för Gustaf Lorenz räkning. Då G. R. Ahlman dog, berömde en 
minnestecknare, H. Reuterdahl,3 i starka ordalag hans kunskapsrikedom, hans 
värdiga hållning, hans pliktkänsla och fördragsamhet med besvärliga elever, 
och allt var i så måtto väl beställt för Gustaf Lorenz vidkommande. Emellertid 
finns det i Reuterdahls mer oförblommerade memoarer, utgivna långt efter 
hans död, en karaktäristik av Ahlman, som frappant skiljer sig från de offi
ciella ordalagen i minnestalet. Ahlmans bibelförklaring säges här vara »torr, 
kärf, neologisk», och »det religiösa elementet var ett för Ahlman nästan 
alldeles obekant». Enligt Reuterdahls memoarer hade denna brist måhända 
en farlig effekt, då »den förvillande bibelförklaringen» kanske blev orsaken 
till att så många bland skoleleverna råkade bli »skeppsbrutne».4 Detta avslö
jande bidrar nog till förståelsen av Gustaf Lorenz’ brist på äkta religiositet.

De närmaste åren efter skoltiden är lite ojämnt belysta av de merendels 
officiella dokument som finns till hands. De ger till känna — tycks det — en 
ganska självständig vilja att korsa faderns planer och i stället söka sig till den 
levnadsbana, som syntes förespegla mest stimulans för handlingskraften hos 
en ung vildhjärna. Man kan också förmoda, att den unge Sommelius inspirera
des av en heroisk ideologi av rätt tidstypisk art.

Då Beppo efter vårterminen 1829 lämnade skolan för att fortsätta vid 
Lunds universitet, fick han ett avgångsbetyg,5 som i fråga om de enskilda 
ämnena var ganska slätstruket, mest »godkänd» och »försvarlig». Om hans flit 
hette det, att han ådagalagt »dels Godkänd dels Berömlig», och om hans 
uppförande får man veta, att han visat »dels Jemt och Stadgadt [lägre betyg!] 
dels Berömligt Uppförande». De kuriösa dubbla vitsorden i flit och uppfö
rande har sin upprinnelse i den skiftande bedömningen efter olika terminer. 
Gustaf Lorenz höll sannerligen inte en jämn och lättbedömd kurs.

Enligt Feuk (s. 88) bestämde fadern mot sonens önskan — denne ville bli 
militär — att han skulle studera juridik. Emellertid blev hans vistelse vid Lunds 
akademi mycket kort, endast höstterminen 1829 och vårterminen 1830. 
Visserligen avlade han på höstterminen de prov i teologi och svensk skrivning, 
som var obligatoriska för studerande vid alla fakulteter,6 men mera blev det ej. 
Inskrivningen i den juridiska fakulteten, som skedde den 1 1  februari 18307 
följdes ej av några allvarliga studier i juridiska ämnen.8 Vid vårterminens slut 
gav han upp men begärde först två år senare ett testimonium academicum, 
som vitsordade, att han studerat i två terminer vid universitetet och att han 
gjort det »med försvarlig Flit» (lågt vitsord) och iakttagit »ett oklandradt

3 I Minne a f  Professor Georg Rich. Ahlman, 
1838.
4 Memoarer, 1920, s. 27 f.
5 Utdrag ur protokoll 20/6 1829 (skolarkivet: 
koncept till betyg, B II: 1 , Malmö stadsarkiv).
6 Intyg förvaras i Waldens saml. Om obligato-

riska ämnen se Lunds universitets historia, III, 
19 7 1, s. 224.
7 Inskrifningsbok för examen till rättegångs
verken (jurid. fak:s arkiv, ser. D I nr 1, LUB).
8 Jfr  Blekinge Nations arkiv, ser. B. nr 3, vt. 
1830, LUB.
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uppförande».9 Man kan förmoda, att detta intyg har något sammanhang med 
det faktum, att »studerande» G. L. Sommelius den 25 oktober 1832 blev 
rustmästare vid Älvsborgs regemente.1 Det är alltså en felaktig uppgift, då 
Cecilia Bååth-Holmberg påstår (s. 10), att Beppo avlade en juridisk examen.

Efter att Sommelius hade misslyckats med sina studier i Lund, följde en tid 
på mer än två år, som är relativt okänd. Han tycks ha sökt sig egna vägar men, 
på vad sätt är dunkelt. Det finns två, noga räknat tre, versioner, av vilka två 
på mycket väsentliga punkter är uppenbart oriktiga. Feuk skriver, att Somme
lius »försvann från Lund, och ingen visste hvart han tagit vägen. På skuta från 
Malmö hade han begifvit sig till Stockholm. Der hade han sökt upp en farbror, 
som var anstäld som lektor i lefvande språk vid krigsakademien på Carlberg 
[Sven Sommelius] och genom dennes bemedling hade han erhållit plats som 
frikadett vid akademien» (s. 88). Den senare delen av denna version är 
bevisligen felaktig, då Gustaf Lorenz aldrig gick igenom Karlbergs krigsskola 
utan en helt annan, som vi strax skall se. Det är möjligt, att Gillby* 1 2 kommer 
sanningen närmare, då han skriver, att Sommelius efter sina juridiska studier 
vistades ett år på ett länsmanskontor i Norrland. Denna version är i varje fall 
rimligare än Cecilia Bååth-Holmbergs påstående, att skalden efter sin juridis
ka examen (!) var anställd som notarie hos en domare i Norrland.3

Nu finns det emellertid några säkra uppgifter om att den unge studenten 
inte så helt ägnade sig åt Norrland under de berörda åren. För det första 
skickade han den 20 nov. 18 3 1 ett brev från Nora till prästen och författaren 
G. H. Mellin, som i något oklara ordalag synes handla om distribution av 
dennes noveller,4 och för det andra finns det från det följande året — den 26 
juli — ett brev av Gustaf Lorenz’ farbror Sven Sommelius,5 där denne beskri
ver, hur han är på väg till Nora med sin brorson, utan tvivel Gustaf Lorenz. I 
humoristiska vändningar berättar han, att han inte talat » 12  ord» med bemälte 
brorson, då denne »under samma soufflet snarkade ouphörligt vid sin farbrors 
sida». Då Gustaf Lorenz vistades i Nora i november 18 3 1 , bodde han säkerli
gen hos en annan farbror, provinsialläkaren Daniel Sommelius därstädes,6 och 
på sommaren följande år var han åter på väg dit. Med tanke på Gustaf Lorenz’ 
senare mycket obesvärade vana att slå sig ner hos äldre släktingar, som hade 
det välbeställt, misstänker man, att Norrlandsvistelsen blev ganska kortvarig, 
ja kanske t. o. m. är en myt, som skalden själv förmedlat till traditionen.

Nästa fasta punkt i G. L. Sommelius levnadslopp blev också den första 
anhalten i hans militära bana. Som antytts, konstituerades han den 2 5 oktober 
1832 till rustmästare vid Äivsborgs regemente; det var den lägsta underoffi-

9 Universitets kansliets arkiv, ser. B V nr 4. 
Dat. 20/10 1832 (LUB).
1 Regementsorder 1827-36  (vol. 91 i Älvs- 
borgs reg:s arkiv, KA).
2 Blekinge-bygden 1923, s. 146.
3 A. a., s. 10. Uppgiften går igen i Biografiskt
lex., Ny följd 10, 1907» s. 52.

4 I Ericsbergs autografsamling, RA.
5 Brev till kommerserådet J . Cronius och 
krigsrådet C. D. Forsberg, Ep. S 43, KB.
6 Jfr  J . Fr. Sackfén m. fl., Sveriges läkarehisto
ria, II: 1, 1823, s. 676, och Suppl., 1835, s. 
359-



cersgraden.7 Ingen bevarad arkivhandling ger upplysning om hur länge han 
tjänstgjort vid regementet, innan han fick denna befattning.

I äldre och nyare biografier möter man ofta uppgiften, att Sommelius 
genomgick Karlbergs kadettskola,8 där farbrodern Sven var lektor i tyska. 
Men som nämnts blev han aldrig inskriven i denna läroanstalt, och härutinnan 
utgjorde han ingalunda ett undantag från regeln. Antalet examinerade kadet- 
ter i Karlberg kunde inte fylla behovet av officerare, utan flertalet utgjordes 
av underofficerare, som utbildats och examinerats inom regementena eller 
enskilda krigsskolor för att sedan föreslås till befordran av regementschefen.9 
Sommelius antogs vid en sådan enskild skola, Läroanstalten för Linie-officera- 
re, inrättad 18 3 1 på initiativ av den i Love Almquists biografi bekante kapte
nen Johan August Hazelius.1 Då Sommelius avlagt studentexamen, kunde han 
söka direkt till den militära kursen — det fanns också en preparandkurs — och 
blev antagen efter inträdesprov den 1 oktober 1833. Av de tio unga män som 
prövades samtidigt var det bara två — Sommelius och en till — som utan vidare 
lyckades bli antagna. De övriga inskrevs med förbindelse att inom ett år 
förbättra sina svaga kunskaper i de allmänbildande ämnen (matematik, språk 
etc.), som fordrades för tillträde.2

Som Heckscher påpekat, var det ett ganska blandat klientel, som sökte sig 
till Hazelius krigsskola. Många hade som Sommelius från början inriktat sig på 
ett annat yrke än det militära men misslyckats eller tröttnat. I denna omgiv
ning hävdade sig Sommelius ganska väl, och då han den 13  och 14  maj 1834 
avlade examen jämte 12 kamrater, hörde han till den avgjort bättre delen av 
de examinerade, dock ej till de bästa. I bruket av handgevär, i trigonometri, 
fälttjänst och krigshistoria hade han berömligt.3

Hazelius intresserade sig för sina elever och tog hand om dem på ett 
patriarkaliskt sätt. Det är troligt, att han med sin mycket militanta patriotism 
också påverkade dem. I Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1828 hade 
han några år tidigare polemiserat mot uppfattningen, att krig vore brottsliga 
företag och hjältar vore »rovdjur» (s. 93). Han anslöt sig till den i tysk 
romantik vanliga idén, att krig motverkade materialistisk vällevnad och upp-
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7 Om innebörden i rustmästaretiteln se A. 
Fredenberg, Anteckningar rörande det svenska 
indelta infanteriets uppkomst och utveckling från 
äldsta tider, 1883, s. 145.
8 Uppgiften för första gången i Bååth-Holm- 
berg, a. a., s. 10.
9 Jfr  G. Petri och H. Levin, Kungl. första liv- 
grenadjärregementets historia, IV, 1962, s. 425 
och G. Heckschers uppsats i Verner Söder
berg m. f l Johan August Hazelius, 1936, s. 
2 20 f. Regementschefens befogenhet att före
slå underofficerare till befordran borttogs 
1839. Se Fr. Josephson och W. T. Schultz, 
Svenska underofficerarnas historia, I, 1938, s. 
384.

1 Heckscher skriver i a. upps. om Hazelius pe
dagogiska verksamhet. -  Jag fann i Älvsborgs 
regementes meritförteckning för 1836, att 
Sommelius genomgått denna skola.
2 Om prövningen se manus »Läroanstalten 
för Linie-officerare» i KA. Om praxis se 
Heckscher, upps., s. 224 ff.
3 Se a. manus i KA. I Nordiska museets 
Hazelius-samlingar finns också papper rö
rande denna läroanstalt, bl. a. en hel del brev 
till J. A. Hazelius från fäder till hans elever. 
Tyvärr finns det inga dokument, som belyser 
Sommelius elevtid.
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väckte nationens slumrande krafter och dygder.4 En sådan idealistisk tolkning 
av kriget var ganska vanlig i Sverige under romantiken och efterromantiken, 
t. ex. hos Tegnér och hans epigoner, ofta i intim förening med götiska ton
gångar.

I Beppo-Sommelius poesi skall man ofta finna liknande motiv. Han hade 
icke så mycket sinne för de moraliska aspekterna på kriget, men han skulle 
gärna besjunga detta som kraftens och styrkans livsluft, t. ex. i Grenadieren:

Hvad är kraften väl i friden?
Ej den aktas; blott i striden 
slår dess lagertelning knopp.5

I En tidsbild6 varieras samma tema:

Re’n friden varat har för många år:
All mannakraft aftynat längesedan.
Vår verld behöfver några färska sår,
Tills småningom den vänjer sig vid svedan;

Liknande anslag finns ofta i svensk krigslyrik under 30- och 40-talen, t. ex. hos 
våra kadettpoeter, men utan tvivel har Hazelius gett Sommelius tidiga impul
ser i denna riktning. Det var icke hans skuld, att dessa utvecklades hos 
lärjungen till en mycket regellös och äventyrlig soldatfilosofi.

I Hazelius skola behövde eleverna icke bo i internat utan kunde inackorde
ra sig på olika håll i staden.7 Det är icke bekant, om G. L. Sommelius bodde i 
farbroderns våning på Karlberg.8 Så mycket är emellertid klart, att han under 
denna Stockholmstid umgicks mycket ivrigt med denne. Det framgår av ett 
brev den 1 juni 1834, en kort tid efter att Gustaf Lorenz avlagt sin officers
examen, och det är riktat till kommerserådet Cronius, en av Sven Sommelius 
bästa vänner.9 Han ber här om en hälsning till sin »Hulda Farbror [. . .] utan 
hvilken min lefnad blivit en öken utan en enda grönskande oas». Dessa rader 
har en värme, som är rätt sällsynt i hans bevarade brev. De visar vilket värde 
han satte på sin äldre släkting. Hos denne blev han väl föremål för en 
omvårdnad, som han saknat i hemmet. Farbrodern blev nog ett substitut för 
hans egen far som så nonchalerat sin son.

Materialet rörande Sven Sommelius (f. 1769) är rätt motstridigt. E. G. 
Oxenstierna framställer honom i sina kadettminnen från 1810-talet1 som en 
ganska lättretlig men i grund och botten hygglig lärare, och Wilhelm von 
Braun ger en liknande bild av honom i sin halvt självbiografiska berättelse 
Napoleon. En kadetts äfventyr.2 Men mer privat, i umgängeskretsen, har Sven

4 J. A. Hazelius, Om Krigens moraliska inflytel
se, spec. s. 92 ff., 10 1 , 118 .
5 I Vållmoknoppar, s. 16.
6 Publicerad först i G H T  21/8 1846, därefter i 
Eichhorns edition.
7 Heckscher, a.upps., s. 225.
8 Att denne hade tjänstebostad där framgår av

statskontorets skrivelse till Kungl. M aja 22/9 
1835, RA.
9 Forsbergska saml., KA.
1 Kadetten eller Carlberg för nära trettio år se
dan, 1843, s. 45·
2 I Den namnlöse, poetisk kalender, 1849. Be
tecknas som »minnen från kadettiden».
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Sommelius nog tett sig annorlunda. Professor Fallén (jfr ovan s. 148) beskri
ver i sitt manus »Biografiska anteckningar om i Skåne bosatta personer»3 Sven 
Sommelius som en överlägset kvick person under sin studenttid i Lund. Han 
var rätt fruktad, då han genom sina provokatoriska inlägg eggade upp »dispu- 
tanter». Vid ett sådant tillfälle, då han »föresatte sig att reta ihop oss, efter 
wanan», yttrade Fallén: »Du är en helfvetes eldgaffel, som will röra opp 
elden» (s. 145).

De brev av S. Sommelius, som finns bevarade (Ep. S 43, K  B), är kvicka 
men avgjort mer godmodiga än Falléns karaktäristik ger vid handen. Den 
gamle ungkarlen berättar i humoristiska ordalag t. ex. om en båtfärd 1823 på 
Mälaren, varvid en ung söt flicka spelar en stor roll. Gärna anslår han en lätt 
självironisk ton, då han talar om sitt deltagande i sällskapslivet, där han 
tydligen var en omtyckt gäst. »Tack för igår», skriver han till C. D. Forsberg 
den 28 mars 18 3 1:

Sedan man hela dagen pavanerat sig på mjuka fransyska mattor, bland vackra flickor, 
glas och Bouteller, kostade det wäl något på en utnött kropp, att i trånga stöflar wandra 
hem på liktornar och giktknölar.

När han 1832 befinner sig tillsammans med brorsonen i Nora skriver han 
till vännen i parodisk götisk stil om sina backanaliska utsvävningar: »I alla 
denna ortens bardalekar har jag wid bål och fat ådagalagdt Mandomsprof, 
wärdiga din fana» (2/8 1832).

Han skrev naturligtvis sällskapsvers men också dikter, där han siktade litet 
högre. Fallén berättar, att Sven Sommelius i sin ungdom på 1790-talet diktade 
»i den jollrande burleska tonen, till ex. Sylvaniaden, Balen hos farbror Pär 
osv.» (s. 144). Dessa poem synes icke ha blivit bevarade, men att döma av 
titlarna och den korta beskrivningen tycks de ha tillhört en på 1700-talet 
vanlig genre, den burleska.

Mot bakgrunden av G. L. Sommelius dystra barndomsmiljö måste umgäng
et med farbrodern och hans glada vänner4 ha tett sig befriande. Här rådde en 
livsbejakande stämning med starkt backanalisk anstrykning. Man förstår bätt
re Beppos reflexion i det citerade brevet, att han hos farbrodern upplevt en 
»grönskande oas». Hos Beppo skall man senare finna ett utvecklat sinne för 
livets njutningar, en böjelse, som nog redan stimulerats genom umgänget med 
farbrodern under 30-talets förra hälft. Cecilia Bååth-Holmberg (a. a., s. 1 1)  
antyder med en av G. L. Sommelius officerskamrater som källa,5 att han hos 
farbrodern fick »de många konstiga åsigter, som sedan följde honom genom 
lifvet». Här åsyftas väl främst den hädonism, som synes ha präglat Sven 
Sommelius livssyn. Nästan alla Beppos hjältar bekänner sig till samma njut- 
ningsevangelium, fast betydligt mer hektiskt och hänsynslöst. Men ännu mer 
avslöjande är ett intimt brevutkast i Waldens samling, vartill vi återkommer. I

I Kungi. Vetenskapsakademiens biblio- 4 Att döma av brevet till Cronius tog också 
tek, Frescati. denne väl hand om honom.

5 Sagesmannen har ej spårats.
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När Beppo efter genomgången utbildning inställde sig vid Älvsborgs rege
mente i Borås, var han full av förväntningar, och han kände sig säkerligen 
också sporrad till fosterländska insatser, påverkad som han var av Hazelius 
och av Sven Sommelius, som enligt en minnesdikt vid hans död 18456 »till 
fosterländska dygder manat». Det är föga tvivel om att den unge Sommelius 
var övertygad ro jalist. Det tycks framgå av ett brev 1834 till August Brun- 
nerus i Lund, ett brev som endast är känt genom en artikel av Ada Damm.7 
Han hade i Stockholm ägnat Karl Johan »den livligaste beundran», och 
på grund av kolerans härjningar i Sverige just detta år »gav» han »luft åt 
sina farhågor att något skulle drabba det kungliga huset». I politiskt avseende 
tycks han ännu inte vara påverkad av den liberala oppositionen.

Från Sommelius ankomst till Borås finns det bevarat ett brev den 1 juni 
1834 — förut citerat -  som visar, att han nu i början kände sig väl tillrätta i det 
militära livet och hyste goda förhoppningar om sina framtidsutsikter som 
officer. Han befann sig på Fristads hed, exercisplatsen utanför Borås, där 
militära övningar just pågick. För »några dagar sen» hade han flyttat dit, till 
»Lägret, der jag finner mig förträffligt bland blanka gevär och glada kamra
ter». Inför adressaten, kommerserådet Cronius, ursäktar han sig för att hans 
stil är mindre noggrann, men — skriver han — lägerlivet gynnade inte skrivar
bete, då »en kista är skrifbordet och tankarna skingras af trummor och 
soldatsång». Hans optimism om snar befordran framgår av följande passage: 
»Generaladj. v. Bergholtz, min Chef, har lofvat att den 15  i denna månad 
afsända mitt Officersförslag, hvarpå jag innan korrt blir utnämnd till Fändrik 
med lön och så god tour att jag troligen innom 3 år blir Löjtnant.» Det skulle 
stämma med verkliga förloppet. Den 12 juli 1834 blev Sommelius fänrik och 
den 20 juni 1837 andre löjtnant vid Älvsborgs regemente.8

Den harmoniska sinnesstämning, som Beppo tycks ha befunnit sig i då han 
skrev detta brev, framgår väl också av en annan epistel från 1834. Han ger här 
enligt Ada Damms referat en »festlig skildring» av en färd från Skåne med 
»tokroliga beskrivningar på den tidens gästgivaregårdar».9

Som ung officer genomgick Sommelius en kurs, som icke bara vittnar om 
hans militära ambitioner utan också ligger i linje med en pedagogisk idé, som 
Hazelius utvecklade med stor entusiasm, att gymnastiken var ett viktigt led i 
nationell fostran. Denna tanke som man ofta ventilerade under den patriotiska 
renässansen efter Napoleonkrigens debåcle,1 betonades t. ex. i Hazelius re
cension av Manhemsförbundets handlingar 18 2 1 (»denna stora radicalcur till 
vår tids physiska uppryckning»2), och i hans prisbelönade skrift om officersut
bildningen i Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1824. Sommelius följde

6 Se Dikter av Carl David Forsberg i: Fors- 
bergska saml., bunt 4, KA.
7 A. upps. i Älvsborgs reg:s kamratförening, 
medlemsbl. 1948 nr 4.
8 Se Arméns pensionskassa, meritband vol.
108, nr 566 och 6 12 , KA.

9 A. upps. i Älvsborgs regis kamratföris medlems
blad 1948.
1 Se upps. av H. Olsson i Söderberg m .fl., 

J .  A. Hazelius, s. 100 och 176 ff.
2 H. Olsson, J .  A. Hazelius’ ungdomsutveck
lin g— , Samlaren 1928,5. 195.
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dessa signaler, då han den 1 1  augusti 1835 anhöll hos den nye översten G. J. af 
Dalström att få genomgå utbildning i militärgymnastik och bajonettfäktning 
vid Gymnastiska Centralinstitutet. Det skedde med den motiveringen, att han 
önskade »så mycket som möjligt fullkomna» sig »i Militaira yrken». Denna 
anhållan blev avslagen, förmodligen på grund av skepsis inför Sommelius 
fysiska kapacitet, men när han förnyade sin anhållan den 22 september 18 353 
och nu bifogade ett intyg från Ling — Gymnastiska Centralinstitutets chef — 
om sin förträffliga fysik, bifölls hans önskan.4

Det resultat, som han uppnådde i sitt examensbetyg den 5 april 1836 ,5 var 
dock allt annat än lysande. Ambitionen var det inte något fel på — fliten 
»berömlig» — men av de 15 ämnena hade han »godkänd med beröm» bara i 1; 
i 8 var han »godkänd» och i 6 hade han vitsordet »försvarlig». Man kan 
förmoda, att Sommelius fysiska spänst och styrka knappast höll måttet trots 
Lings förhand sintyg. Han var särskilt svag i sådana ämnen som »apparelj-gym
nastik» (gymnastik med redskap), »sabelföring» och »voltigering» (hopp över 
häst). Mot denna bakgrund synes Sommelius senare fantasier om väldiga 
krigarbragder vara utsprungna ur ett starkt mindervärdeskomplex.

Det finns två dikter av Beppo, som ägnats Älvsborgs regemente och som 
väl kommit till under en tid, då han ännu var entusiastisk över att vara officer 
vid regementet.6 Det är ganska tidstypiska produkter. Tegnér hade visat vägen 
med sin Krigssång för skånska lantvärnet, och många av 30- och 40-talets 
patriotiska diktare — icke minst kadettpoeterna — skrev sådana poem med 
anknytning till sitt landskapsregemente. Ridderstad erbjuder ett exempel,7 
och i C. E. Ekmarcks Samling af fosterländska sånger (1837) finner man flera 
bidrag till genren. Sommelius två dikter, För Elfsborgs Regementes Lifkom- 
pani och Sång för Elfsborgs Regementes Jägare,8 hör också hit. Författaren 
svärmar ännu för regementet, för fosterlandet och kungen, för den »svenska 
äran». Den skicklighet att utdela svärdshugg, som besjunges i dikterna, är 
naturligtvis en schablon, typisk för tidens fosterländska diktning, och den 
verkar lätt komisk, då man tänker på författarens egen bristande skicklighet i 
sabelföring.

Då Sommelius 1839 publicerade sin dikt till regementets livkompani, torde 
han ännu — i stort sett — ha hyst den patriotism och den kärlek till sitt

3 Bägge ansökningarna i Älvsborgs reg:s arkiv, 
inkommande skriv, från regementet = vol. 
359 , KA.
4 Ling hade låtit Sommelius avlägga prov på 
»sin kroppsliga utveckling och styrka» och 
funnit »intet att anmärka, som kunde hindra 
Hr Löjtnanten att deltaga i [. . .] kommende- 
ring för att undervisas i Bajonettering, 
Fält-Gymnasti k och öfriga ämnen» vid institu
tet. Intyget finns i avskrift i Waldenska sam
lingen.
5 I Waldens samling.
6 Dikternas kronologi är överhuvud taget

mycket oklar. Som stödjepunkter har man näs
tan bara deras publicering i olika tidningar och 
kalendrar och i skaldens två diktsamlingar 
1846. Man kan emellertid misstänka av stili
stiska och andra skäl, att vissa — även sent 
tryckta — dikter tillhör hans tidigaste produk
tion.
7 Säng för Kongl. Helsinge regemente i T  ids- och 
Krigsbilder, 1837, s. 66 f.
8 Den första dikten tidigast i Göthen 9/9 1839 
under titeln Säng för Elfsborgs Jägare (sic!), se
dan i Vällmoknoppar (s. 20), den andra dikten 
bara i Vällmoknoppar (s. 28).
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förband, som här kommer till uttryck. Men detta känslokomplex skulle för
svinna och ersättas av en allmän dyrkan av krig och krigshjältar utan nationell 
anknytning. Denna nya inställning hör nog samman med skaldens-löjtnantens 
egna erfarenheter vid regementet, som här närmast blir föremål för under
sökning.

Då Sommelius som officer drömde om stora bataljer, var han född för sent. 
Han kunde ej få sitt lystmäte i den svenska armén, som efter 18 15  fick 
fungera under föga heroiska förhållanden. Icke minst verkade det nedstäm
mande för kompaniofficerarna, att endast en liten del av deras tid åtgick till 
stridsovningar med trupp. Dessa koncentrerades till regementsmötena, som 
pågick under få dagar.9 Kompaniofficerarnas vardag präglades av en mångfald 
triviala bestyr; de var kuggar i ett trögt förvaltningsmaskineri, karaktäriserat 
av naturahushållning. Den indelta armén var »en väldig papperskvarn», skri
ver en militärhistoriker och talar bl. a. om alla de journaler och diarier som 
skulle föras på kompaniexpeditionerna.* 1

Härtill kom att det psykologiska klimatet hade förändrats. De gamla krigis
ka tiderna hade tillfredsställt drömmar om hjälteära, men vilka möjligheter 
fanns nu under fredstid? Besvikelsen i Frankrike var ju särskilt stor, ty där 
hade man ganska nyss upplevt en verkligt heroisk epok. Man kan avlyssna det 
unga släktets reaktion i ett verk som Vignys Servitude et grandeur militaire2 
och kanske ändå tydligare i La confession d’un enfant du siècle (1836) av 
Musset, som var jämngammal med Sommelius. Han låter sin generation av 
unga fransmän uppleva besvikelsen över att denna epok var avslutad:

Tous ces enfants étaient des gouttes d’un sang brûlant qui avait inondé la terre; ils 
étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des 
neiges de Moscou et du soleil des Pyramides.

De kände besvikelse under restaurationen med dess stämning av resigna
tion och tillnyktring:

Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les 
jeunes cœurs. Condamnés au repos [. . .] à l’oisivité et à l’ennui, les jeunes gens 
voyaient se retirer d’eux de vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé 
leurs bras.3

En liknande besvikelse upplevde också unga militärer i Sverige, vilka i sin 
patriotiska iver hoppades på att få göra krigiska insatser, låt vara att de närmast 
föregående krigen ej varit så helt inspirerande. En sådan inställning finns t. ex. 
hos kadettpoeten C. F. Ridderstad, som i sin Helsning från Tummelplatsen4 
talar om sin dröm om att få »bland männer strid» men i den fredliga armén 
bara funnit »småaktighet» och »reglementsmani». En annan f. d. kadett, Wil-

9 Jfr Petri och Levin, a. a., IV, s. 4 31.
1 E. Krumm, Indelt soldat och rotebonde, 1949, 
s. 68 f.

2 1835. Jfr  4:e uppl., 18 4 1, s. 13 .
3 Edition Flammarion, u. à., s. 5 och 1 1 .
4 Ungdomsbilder, 1838, s. 30.



i6o AlfKjellén

helm von Braun, hade icke sådana heroiska förväntningar, då han inträdde i 
den svenska armén, men han kunde också en och annan gång gripas av 
bitterhet över den svenska officerens öde i fredstid. Ett brev från 1834, anfört 
av Ridderstad,5 ger i sin cyniska formulering ett ganska klart besked: »Endast 
på krogar och bordeller kan man nu skörda lagrar och — blessurer [. . .]».

Denna förändring i det psykologiska klimatet belyses mer ingående av O. P. 
Sturzen-Becker, som hade götiska funderingar om att det karlavulna och 
dristiga svenska kynnet nu fick känna av ett bakslag:

Om någonting här i verlden är en gång för alla stöpt i sin gifna form och systematiskt 
enahanda, är det väl detta militärlif i fredstid, och hur litet det också i sjelfva verket 
tillfredsställer vårt svenska kynne [. . .] bevisas tillräckligt af det factum, att hos oss så 
många unga män, som från början egnat sig åt krigarens kall, antingen under det 
nyssnämnda långa väntandet [på krig] tröttna dervid och välja andra banor, eller också 
på främmande jord söka med manlig beslutsamhet den militära verksamhet och den 
omvexling, som icke här hemma stå dem till buds.6

Det är mycket möjligt, att Sturzen-Becker tänkt bl. a. på Sommelius, då han 
omnämner dessa besvikna svenska officerare, som i främmande krigstjänst 
sökte kompensation för sin tristess i hemlandets armé. De stod varandra rätt 
nära i början av 40-talet, som framgår av ett brev från Sommelius till Stur
zen-Becker (RA) och det faktum, att den senare underrättades personligen 
om Beppos död 1848 genom ett brev av den danske överkrigskommissarien J. 
Hjort.7

Sommelius egna arbetsförhållanden i Älvsborgs regemente belyser den grå, 
rätt triviala vardag, som karaktäriserade den svenska officerens liv under 
efterkrigstiden. Beträffande källmaterialet behöver man icke resignera, såsom 
Eichhorn gjorde, då han påstod, att Sommelius hela militära tid vore »insvept i 
mörker» (s. vi). I själva verket ger Älvsborgs regementsarkiv, i synnerhet alla 
regementsorder, rikhaltiga upplysningar om hans arbetsförhållanden. Under 
de tolv år han tjänstgjorde som officer, erhöll han åtskilliga uppgifter, som 
knappast kunde stimulera hans krigiska fantasi. Han fick flera gånger i upp
drag att bevaka fångarna i Karlstens fästning; i andra fall gällde det befäl över 
soldater som arbetade på Trollhätte kanal. Många uppgifter skulle närmast 
passa för intendenturpersonal såsom att besiktiga regementets tält, vapen och 
uniformspersedlar. Vid ett tillfälle fick han t. ex. ta i skärskådande ett nytt 
förråd av ullstrumpor.8

Andra tjänstgöringsmoment hängde samman med indelningsverkets karak
tär av naturahushållning. Sommelius fick förrätta inträdessyner av boställen 
för att inte tala om att han skulle övervaka de indelta soldaternas stängselskyl
dighet m. m. Han tillhörde först Red vägs, sedan Ås kompani, och här togs han 
naturligtvis i anspråk för åtskilliga interna arbeten, icke minst vid skrivbordet.

5 Regnbågen, 1882-83, s. 552. Ragnar Sturzen-Becker, Oscar Patrik Stur-
6 Inledn. till Wilh. v. Braun, Samlade arbeten, I, zen-Becker, I, 1 9 1 1 ,  s. 163.
1867, s. vin. 8 23/5 1844, regementsorder 1839-44=^0-
7 Sturzen-Beckers saml., RA. Publicetat i lym nr 94 i Älvsborgs regementes arkiv, KA.
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Man kan tillägga, att Sommelius fr. o.m. april 1841 t. o. m. mars 1842 
tjänstgjorde som extra adjutant vid Kungl. krigskollegiets utredningsavdel
ning, en kommendering, som nog sammanhänger med hans iver att få vara i 
huvudstaden9 (detta framgår även av hans talrika permissioner för att fara dit 
under årens lopp). Det var under denna tid — föregången av ett halvt år av 
ledighet i Stockholm för »enskilda angelägenheter» — som hans poetiska 
bidrag till de liberala Stockholmstidningarna flödade som rikligast. Säkerligen 
var det också en erotisk förbindelse ute på Molnsätra i Järfälla, som lockade 
honom att stanna kvar i huvudstaden. Jag återkommer härtill.

Som man hade väntat, fann Sommelius föga behag i Boråsgarnisonens rätt 
trista tillvaro. Han gillade mer de arbetsuppgifter i den lantliga omgivningen, 
som erbjöds, än stillasittandet, skrivbordsarbetet på kompaniexpeditionen. 
Det framgår av ett mycket upplysande brev till O. P. Sturzen-Becker den 12 
augusti 1842:

Nu måste jag ut på resor i tjensten för att förrätta torpsyner och dylikt och som allt 
för långt stillasittande förekommer mig förhatligt, är det med glädje jag utbyter den 
qvafva stadsluften mot den landtliga atmosfären, som har ett fördelaktigare inflytande, 
så väl på helsan, som på lynnet.* 1

Vad som framför allt tycks ha varit en stötesten för Sommelius i det militära 
livet var emellertid disciplinen, rangordningen, hela den militära hierarkien 
med dess maktmissbruk och nepotism. Tyvärr är det viktigaste beviset från 
ett ganska sent datum, sedan Sommelius efter ett kritiskt skede tagit tjänstle
dighet. Jag åsyftar ett brevutkast från slutet av 1847, eventuellt även början av 
följande år,2 avsett för någon vän i regementet — vi vet ej om brevet någonsin 
skickades — där han i affekt ger en beskrivning av den motbjudande andan i 
regementet. Han talar om sina memoarer — tyvärr förlorade — som en gång 
skall »rulla opp detta panorama av mannamån, despotism och oduglighet, 
denna väfnad av intriger och nepotism, dessa tekningar(!) af favoriter utan 
egenskaper andra än falska hjertan, smidiga(?)3 lynnen och krypande låga 
karakterer».

Vi vet ej, om den lågande indignation, som präglar Sommelius inställning i 
detta brev, tidigare var lika stark, men hans allmänna hållning mot systemet 
hade länge varit densamma att döma av ett vittnesbörd från en senare repre
sentant för den lojala officerskåren, Carl Otto Mannerfelt (jfr s. 143), och han 
tydde Sommelius uppträdande som tecken på bristande subordination och 
samarbetsvilja:

9 Se Lantförsvarets kommandoexp., koncept, 
huvudserien 18 4 1; 1, nr 14 1 , KA. Kommen- 
deringen hade skett efter »underd. anmälan», 
och säkerligen hade Sven Sommelius ett finger 
med i spelet, då hans gode vän C. D. Forsberg 
var kamrer vid denna utredningsavdelning.
1 Sturzen-Beckers saml., RA.

2 I Waldens saml. I slutet talar han om en 
omedelbar avresa från Nantes, och då hade 
han enligt ett annat dokument inlämnat sin 
avskedsansökan. Denna är daterad i Nantes 
den 30 dec. 1847 (Lantförsvarsdep:s konselj
akter i febr. i 848=E I 159, RA).
3 Sommelius handstil är ofta svårläslig.

1 1 - 7 5 4 2 9 1  Samlaren
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Sommelii f. d. kamrater meddela att han ständigt stod i fiendskap med förmän och 
mot jemnåriga var antingen en hängifven vän eller hätsk fiende. Hvad han i synnerhet 
föraktade hos de senare var om någon visade den uppmärksamhet, heder och aktning 
som underlydande, enligt alla tiders disciplinära begrepp, bör visa en öfverordnad. S. 
kallade detta för kryperi.4

I detta sammanhang är det rätt väsentligt, att översten vid regementet sedan 
1836, Gustaf af Dalström, satte den militära disciplinen och exercisen utom
ordentligt högt.5 Wilhelm von Braun, vilken lika intensivt som Sommelius 
reagerade mot militära regler, tjänstgjorde vid Alvsborgs regemente under en 
kort period i mitten av 30-talet och hade f. ö. livliga förbindelser med rege
mentet under flera besök i Borås under 1840- och 50-talen.6 Han hade alltså 
åtskilligt stoff ur egen erfarenhet och ur lokalkrönikan, då han i några berät
telser om överste Ladugårdsgärdskonsky vid Rommelborgs regemente gav ett 
karikerat porträtt av G. af Dalström.7 Den mycket kortvuxne översten, som 
gråter av förtjusning över en vacker exercis men blir fullkomligt ur gängorna, 
då en officersuppvaktning försenats två minuter, erinrar fysiskt och psykiskt 
om af Dalström. I ett tal till sina officerare kräver Ladugårdsgärdskonsky 
»blind lydnad, okuflig exercislust och minutlig punktlighet» (Berättelser och 
utkast, s. 11) , kanske ej så oresonliga militära krav, men för von Braun och 
Sommelius orimliga fordringar.

Man förvånas över att Sommelius med sin auktoritetsfientliga hållning mot 
överbefäl vid regementet ej blev föremål för överstens disciplinära bestraff
ningar. Faktum är att medan många av Beppos kamrater råkade ut för sådana 
straff — vanligen arrest i bostaden — klarade sig denne från allvarligare 
påföljder att döma av de regementsorder, som finns från Sommelius tid som 
officer. Trots sin omvittnade fränhet mot olika former av »kryperi» tycks han 
försiktigt nog ej ha överskridit gränsen till en disciplinlöshet, som tvingat 
översten till att slå till mot den skyldige. Kanske hade också af Dalström trots 
sin omvittnade hårda disciplin en viss tolerans visavi den obalanserade Som
melius. Det finns vissa passager i brevutkastet, som kan tolkas i den riktning
en. Skribenten måste medge, att den förhatlige mannen hade gjort honom 
»tjenster» — låtit honom undslippa straff? — och att han på sin stora resa 
medfört hans porträtt, som han fått av honom »för ett par år sedan».

Kritiken mot det militära systemet är ett ganska vanligt tema i Sommelius 
dikter, och han hade här ett forum, de liberala tidningarna Aftonbladet och 
Freja, vars läsekretsar gärna lyssnade till hårda satirer av detta slag. Han

4 Brev till Cecilia Bååth-Holmberg 5/12 
1887. Refereras i hennes bok, s. 13.
5 Jfr  Svenskt biograf, lex, X, 19 3 1, s. i i8 f . ,  
Ada Damm, Sjuhäradsbygden, 1927, s. 89 och 
C. Eichhorn, Svenska studier, 1869, s. 240.
6 Se Sv. biogr. lex., VI, 1926, s. 107 och Ada
Damm, B ild er  frå n  det gångna Borås, I, 19 17 ,5 . 
92.

7 Den nya öfversten och E n  k yrkparad  i  Berättel
ser och utkast, 1847, E n  tjenstgörande m ajor i 
Berättelser, reseminnen m. m., Ny samling, 1850. 
Hänsyftningarna på af Dalström har påpekats 
av Ada Damm i K rin g  gamla Fristad  hed {Borås 
T id n in g  16/4 1947).
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publicerade speciellt många rabulistiska dikter i denna genre i Freja 18 4 1, det 
år, då han mest uppehöll sig i Stockholm. Åtminstone två av dem tar upp den 
förhatliga disciplinen, Gardistens aftonmonolog (19/3) och Stadsmajorn 
(11/5), ingendera sedermera omtryckt. De är bägge ganska knaggliga dikter, 
där skalden breder ut sig med en monoton detaljrealism, som dock har ett 
visst kulturhistoriskt intresse. Gardisten är en stackars kuschad soldat, som får 
uppleva, hur en »ilsken kruka» snäser honom för »ett dammkorn på bandtle- 
ret». Stadsmajoren är en självmedveten representant för borgerskapet, som 
tydligen med författarens sympati hatar exercisen och undandrar sig discipli
nen:

Disciplinen dock han skydde, 
som en vattensjuk en elf; 
och alldeles ej han lydde 
någon annan, än sig sjelf.

Ur en tredje synvinkel ses problemet i Hjelten,8 som med utstuderad 
suffisans behandlar sina knektar:

Och knektar jag sätter i spänning 
Från liknöjdhet på en handvänning 
Med munfiskar och tjugufem 
(Småsedlar i krigsvigilansen);
De läras att känna distansen 
Emellan en löjtnant och dem!

Helt cyniskt låter han påskina, att disciplinen, som han själv gärna utövar, är 
ett verk av ondskans makter.

I Waldens samling finns det en dikt, Wolmar,9 som i abstrakta ordalag riktar 
sig mot en despotisk representant för den militära hierarkien. Skalden biktar 
sin avsky för »den blinda lydnaden»:

Jag hatar det wälde, som icke har grund 
i ära, förtjenster och snille, 
som fordrar blind lydnad som utaf en hund 
af hvar och en lägre i rang i hvar stund 
och sätter sig främst i hvart gille,

Kanske har han här tänkt på överste af Dalström liksom i fortsättningen, då 
han berör despotens pedanteri och hans svaghet för militära parader (jfr v. 
Brauns nyssnämnda karikatyr av Ladugård sgärd skonsky):

8 Freja 1 1 / 1  1843. Omtryckt av Eichhorn i 
a. a.
9 Manuskriptet är möjligen identiskt med en 
likalydande dikt, omnämnd i ett brev från 
Sommelius till L. J . Hierta 3/8 1843 som nyli

gen avsänd (Hiertas stiftelse, Stockholm). Den 
blev dock aldrig publicerad i Aftonbladet. — 
Samtliga dikter ur Waldens samling är skrivna 
med Sommelius handstil och antas av yttre och 
inre grunder vara författade av honom.
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Jag vämjs wid pedanten, som isig och kall, 
har sinne för tj enst blott och ordres,

står hänryckt och lyss på trumpeternas skall 
och trummornas ljufva accorder.

Han vänder sig också mot de »slavar», som låter sig förtryckas och »ödmjuka 
sig». Attityden känner man igen från Mannerfelts beskrivning av Sommelius.

Med sin kritiska inställning till det högre befälet, för vilket adelskap ännu 
var en betydande merit,1 anslöt sig Sommelius på en väsentlig punkt till 
liberalismens program, dess antiaristokratism. Från den långa vistelsen i 
Stockholm i början av 40-talet stammar en rad dikter, som tar upp detta tema. 
I Aristokraten 1838 (Freja 19/1 1841) låter han en bornerad adelsman springa 
gatlopp för »mobben» under upploppet detta år; dikten är en tydlig sympati
yttring för folkliga revolutionära rörelser. Andra dikter, t. ex. Supplikanterna 
(Aftonbladet 4/10 1841) och Hjelten, innehåller bittra påminnelser om den 
adliga officerens alla företrädesrättigheter, medan Svanesången (Freja 1/6 
184 1) låter oss ana, att adelsväldet börjar luta mot sitt fall. Dessa ofta grovt 
satiriska bidrag till den liberala oppositionen innehåller åtskilliga konkreta 
detaljer, som är mycket tidstypiska. Men trots denna flitiga publicistiska 
verksamhet i frisinnad anda var Sommelius ej närmare lierad med de liberala 
författarna. Det framgår visserligen av brev, att han kände Sturzen-Becker och 
Mellin, men säkerligen umgicks han inte särdeles mycket med de frisinnade 
litteratörkretsarna i Stockholm. Man söker honom förgäves i den memoar
litteratur och de korrespondenser, som belyser dessa kotterier under 1830- 
och 40-talen.

Kanske fanns det drag hos Sommelius som stötte tillbaka, t. ex. hans stings
lighet och den auktoritära böjelse, som onekligen fanns hos honom och som 
ej så lätt kunde förenas med hans frisinne. Den förståelse för stackars kuscha
de soldater, som man kan utläsa ur Gardistens aftonmonolog, utgör ingalunda 
hela sanningen om Sommelius förhållande till de underlydande. I Mannerfelts 
brev beröres också denna fråga. Mot underordnade var han — heter det — 
mycket »ojemn». »Ömsom misshandlade han dem och ömsom öfveröste han 
dem med gåfvor och smekningar». Som exempel berättar Mannerfelt, hur 
Sommelius sköt på bägge sidor om sin stackars kalfaktor, en historia, som 
finns spridd i flera traditioner (se ovan s. 145), och han omtalar, att Sommelius 
vid ett beväringsmöte grep en bevärings hand och lät den svårt sargas mot 
geväret.2 Man kan ej gå i god för enskildheterna i dessa anklagelser, men de 
pekar dock i en bestämd riktning, att Sommelius kunde uppträda hänsynslöst, 
ja sadistiskt mot sina underlydande. Den psykiska mekanism, som härvid 
utlöstes, är ej svår att genomskåda. Den aggressivitet, som han kände mot de

1 Regementsofficerare var ännu sällan ofrälse. 2 Exemplen återges i Bååth-Holmberg, a. a., s. 
Se Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ständsper- 13  f. 
soner, 1949, s. 88.
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överordnade i den militära hierarkien, kunde ej få sin direkta utlösning. Det 
är ett välkänt faktum i den psykologiska litteraturen, att aggressionen under 
sådana omständigheter ofta förskjutes mot något oskyldigt offer eller mot 
subjektet självt.3 Här har vi att göra med det förra alternativet; det senare 
med dess yttersta konsekvens självmordet har vi också anledning att disku
tera i Sommelius fall och återkommer därtill.

I augusti 1846 tog Sommelius ett steg, som fick en avgörande betydelse för 
honom: han begärde tjänstledighet för en årslång resa till Frankrike. Detta 
tillstånd förlängdes till 1847 års slut, men han ville ej återvända till regemen
tet utan tog definitivt avsked den 30 december 1847 (jfr ovan s. 161). Han 
återkom över huvud taget ej till Sverige utan fann — eller sökte — döden som 
frivillig i danska armén vid Dybbnl den 5 juni 1848.

Redan på ett tidigt stadium av den biografiska forskningen rörande Somme
lius har det antytts, att dessa fakta hade som bakgrund ett krisartat förhållande 
till Älvsborgs regemente, förmodligen också en erotisk upplevelse med svåra 
komplikationer. Redan i Eichhorns framställning finns sådana antydningar 
liksom i Bååth-Holmbergs uppsats om skalden. Som en annan viktig faktor i 
detta sammanhang pekar hon på de konflikter han råkade ut för i sitt 
förhållande till boråsarna.4 Man kunde tillägga Beppos sjuklighet och hans 
dåliga ekonomi, det senare ett faktum, som redan antyddes i Herman Bjur
stens sentimentala dikt vid hans död: »Törnbevuxen war din wäg, men genom 
nödens / tårdränkta dalar lyste dig din sång.»5 Man får väl också antaga, att 
Sommelius oansenliga växt och rätt osköna anletsdrag vållade honom bekym
mer.6

Sommelius sista år i Borås var alltså påfrestande, och detta var säkerligen 
resultatet av en process, som skett så småningom. Det är förmodligen riktigt, 
då Eichhorn talar om »denna ständigt växande disharmoni inom honom» 
(s. X ). Men man kan inte följa denna inre utveckling steg för steg utan bara 
glimtvis blicka in i sammanhanget.

Ett av de viktigaste dokumenten — det finns i Waldens samling — är ett brev 
från en äldre dam, som stod Beppo när? under Boråstiden, doktorinnan 
Sophie Eklund, som var »fostermoder» för hans släkting, auditören Nils Som
melius i staden. Hon hörde till Beppos närmaste vänkrets.7 Då hon kände 
honom väl sedan mitten av 30-talet, måste man tillmäta hennes omdöme 
ett stort värde. Hon skriver till honom den 28 augusti 1846 strax före hans 
Frankrike resa: »Gerna wille jag leva då wår fordom så högt t(r)efliga och glada 
Gösta åter syns bland oss», och hon antyder, att hans sjukdom — han låg på

3 Jfr  Rattner, a. a., s. 55. ström {a. a., s. 224) och Bååth-Holmberg
4 A. a., s. 25 och 40. (s. 9). En liknande beskrivning av Eichhorn
5 Jönköpingsbladet 29/7 1848. (s. x  f.).
6 Det första utförliga beskrivningen av Som- 7 Det framgår av brevutkastet till »Redlige 
melius yttre finns i Crusenstolpes nekrolog i Vän och Broder» (Waldens saml.).
Nordstjernan 1848. Den citeras av Schöld-



i66 A lfK jellén

sjukhus i Göteborg — nog »är en oundwiklig följd af Själslidan(de)». Det är 
angeläget — skriver hon — att han slog bort »allt grubbel af dät förflutna — låt 
Ditt liusa hufvud skapa en ny framtid». Ett senare brev (12/9 1846) präglas av 
samma moderliga omtänksamhet. Hon har fått lugnande besked om Beppos 
hälsotillstånd och tackar Gud för »varie liusstråle på Din ofta törniga lefnads- 
bana».

Också det bevarade brevutkastet från 1847 liksom några daterbara dikter 
från 40-talet vittnar om hans dystra själstillstånd. Det gäller t. ex. om tillfällig
hetsdikten Med H-ies’ klocka — riktad till en ung flicka i omgivningen — 
där han talar om sig själv som livdömd och siar om att han snart »fyller» sitt 
»nummer bland de döde».8 Även i den varmhjärtade gravdikt, som Somme- 
lius 1843 ägnade C. G. Uggla,9 spåras skaldens djupa melankoli. Men fram
förallt vill jag fästa uppmärksamheten vid ett litet diktfragment, som påträf
fats i hans kvarlåtenskap och säkerligen är från senare år.1 1 expressiva ordalag 
återges här den depression, som nu vållade honom så mycket lidande. Alldeles 
som i Sophie Eklunds brev finns det en jämförelse mellan hans själstillstånd 
nu och förr:

Jag wet ej hur det är mig att jag tycker 
att allting emot för(r) förändradt är 
att lifvet som en börda skullran(?) trycker 
och något oförklarligt mig förtär.
Så tom all glädje är, det är liksom 
hvar känslas fiber skulle småningom 
som bågens sena sprängas af och brista.

Han tycker, att han befinner sig bland paddor, drakar och »vittrade skeletter», 
en feberfantasiens skräckvärld, som symboliskt återspeglar hans djupa depres
sion och huvudsakligen fått sina ingredienser från skräckromaner och spökbal- 
lader.

I diktfragmentet antydes, att denna depression har en erotisk bakgrund, ett 
förhållande, som numera kan klarläggas. Skalden hade en erotisk förbindelse 
på Molnsätra, farbror Daniels egendom sedan 1836.2 Denna kärlekshistoria 
utspelades i början av 1840-talet -  kanske redan tidigare -  och antydes i 
dunkla ordalag av Eichhorn (s. X) och Bååth-Holmberg (s. 32 f.). Emellertid 
hade den senare fatt rätt klara besked av rektor G. M. Sommelius i ett brev 
den 5 nov. 1887 (LUB), där det omtalades, att flickan var »hushållsmamsell» 
på Daniel Sommelius egendom Molnsätra, och att frukten av hennes förbin
delse med Beppo blev en dotter, som sedermera gifte sig med häradshövding

8 Vallmoknoppar, s. 45. Denna H -ie har av 
Schöldström (a. a., s. 216) identifierats som
Herminie von Stahl (f. 18 3 1), en Boråsflicka, 
vars faster var gift med den av Sommelius 
mycket uppskattade kaptenen C. G. Uggla i 
Borås. Att döma av Sommelius beskrivning av 
diktens H-ie måste den ha författats vid mit

ten av 40-talet, då flickan kommit upp i ton
åren.
9 KB:s saml. av tillfällighetsdikter.
1 Början: »Gör mig ej bittrare [. . .].»
2 Se Lars Gustafsson, Jä r  fällaboken, 1957, s. 
386.
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Waldén. Men brevskrivaren inskärpte, att denna »sak» var »af så grannlaga 
natur», att den ej borde» upptagas i offentligt tryck». Cecilia Bååth-Holmberg 
avstod också i sin bok från alla upplysningar, som kunde skaka den oscariska 
tidens moral. Dottern namnes ej alls, och om modern heter det med hänvis
ning till något uttalande i Beppos poesi, att hon »antagligen» dött ganska 
snart. Det är som vi skall se en alldeles felaktig uppgift.

Födelse- och dopboken 18 17 - 18 6 1 i Järfälla kyrkoarkiv3 ger full upplys
ning om föräldraskapet. Här finns det antecknat, att Mathilda Christina föddes 
den 14 september 1842 och döptes den 21 i samma månad. Hennes föräldrar 
var löjtnant Laur. Gust. Sommelius och Carolina Wilhelmina Broman. Den 
senare stod i mantalslängderna (RA) upptagen som »piga» bland den rätt 
talrika tjänstepersonalen på Molnsätra gård men avancerade senare, in på 
40-talet, till hushållsmamsell.4 Daniel Sommelius hade ju åtskilliga år varit 
verksam som läkare i Nora men efter sin pensionering flyttat till Järfälla. 
Carolina Broman hade fötts i Nora den 23 september 1820 och var dotter till 
ett trolovningspar, kakelugnsmakargesällen Carl Gustaf Broman och pigan 
Stina Berg.5 Av husförhörsboken i Järfälla framgår det, att Carolina hade en 
viss bildning.6

Den gamle doktorn hade omtanke om sin brorsons dotter, ty han står 
antecknad som fadder vid dopet; samma roll spelade också en ståndsperson i 
grannskapet, majorskan J. G. Gartz. Väsentligare var det, att han tog hand om 
flickan, som saknade »all egen förmögenhet»,7 och genom ett testamente 
förordnade henne — han var själv ogift — till sin universalarvinge och hennes 
mor, som blivit en mycket betrodd person i huset, till förvaltare av förmögen
heten (vid bouppteckningen efter hans död den 1 1  december 1857 visade den 
sig vara obetydlig).8 Daniel Sommelius hade åtta år tidigare sålt Molnsätra 
till fränden, den stormrike grosshandlaren Gustaf Sommelius, och flyttat 
in till Stockholm.9

Efter sin beskyddares död följde Mathilda ej med sin mor, som nu försörjde 
sig som sömmerska i Stockholm och sedan gifte sig med en tapetserare Gustaf 
Widman, som var änkling.1 Dottern fick kvarstanna i en mer ståndsmässig 
miljö, då hon 1858 togs om hand av en annan av faderns släktingar, stadsläka
ren i Norrtälje Nils Jacob Sommelius. I Norrtäljes mantalsregister 1839 
uppges Mathilda vara hans fosterdotter (RA). Sedermera flyttade hon över till

3 I Uppsala landsarkiv.
4 Jfr  nedan om Genrestycke.
5 Födelse- och dopbok 180 6 -18 23 , Nora 
kyrkoarkiv, Uppsala landsarkiv.
6 Husförhörsboken 1830-40 s. 78 (Uppsala 
landsarkiv): hon läste innantill och kunde 
dessutom utantill både stora och lilla kate
kesen.
7 Mantalsuppgifter för Adolf Fredrik 1852 (nr
1338), Stockholms stadsarkiv.

8 Bouppteckning 1858 efter Daniel Somme
lius, Stockholms stadsarkiv.
9 L. Gustafsson, a. a., s. 386.
1 Om hennes yrke se t. ex. mantalsuppg. för 
1859, Stadens södra del, nr 588. Om gifter
målet se lysningsbok i Clara 1862-65; hon 
blev vigd 2 / 1 1 1865. Alla handlingar i Stock
holms stadsarkiv.
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Finland som gift med en kontorist Karl Israel Ekstam. Hon stannade kvar där 
som änka och ingick nytt äktenskap med Walfrid Waldén, som så småningom 
utnämndes till häradshövding.2 En son blev ju general, den från finska frihets
kriget bekante Karl Rudolf Walden.3

Det finns i Waldens papper ett litet Genre-Stycke, som i idyllisk och 
humoristisk stil skildrar vardagslivet ute på Molnsätra. Det måste ha skrivits 
efter mantalsskrivningen i november 1839, då »Gamla Schmidt», en avdan- 
kad och fattig kofferdikapten, som figurerar i dikten, först vid nästa mantals
skrivning, 1840, finns antecknad som boende på Molnsätra. I Genre-Stycke 
skildras olika namngivna pigor i husliga sysselsättningar, vi får höra får bräka, 
ankor snattra etc. Livmedicus Sommelius verkar något komisk, där han »spat- 
serar / för sig sjelf på ägorne / toffelskodd, och calculerar / öfwer hwad de 
kunna ge». Också skalden och hans älskade förekommer i dikten, men de 
deltar ej i sysslorna utan ägnar sig åt dagdriveri:

Kyligt(?) Nordostwindar hwina 
högt i träden. Gösta går 
och slår dank med Carolina, 
som hushållet förestår.

Kanske är det ej en tillfällighet, att kyliga vindar blåser. Det är tänkbart, att 
skalden velat antyda en kyla hos omgivningen i samband med kärleksförhål
landet.

I Borås upplevde Sommelius enligt Ada Damm4 en kärlekshistoria av annat 
slag, då han slog för en flicka ur plutokratien, Maria Kindlund, men avspisades 
av hennes far (tidpunkten är ej känd). I Molnsätra var rollerna ombytta, då ett 
giftermål mellan Sommelius och Carolina Broman utan tvivel skulle ha be
traktats som en mesallians. Varför han ej gjorde allvar av sin förbindelse vet 
man ej, men man kan ana sig till en del med ledning av det intima diktfrag
ment (Waldens saml.) som börjar »Gör mig ej bittrare [...]. Han riktar sig 
här till Maria, ett av de många kvinnonamn, som han använder i sina ero
tiska dikter.

Och vet jag endast drömma kan om dig, 
det enda guldet på min öde stig, 
det enda som jag älskar under solen — 
du war mitt hopp, mitt lif och blev min död, 
och wille älska mig, som hjertat bjöd, 
men ej var skulden din om himlens glöd 
ej smälter isarna vid Norra polen.

2 A. W. Westerlund, Åbo hovrättspresidenter, 
ledamoter och tjänstemän 1 6 2 3 - 1 9 2 3 ,  1923, s. 
635 ·
3 I E. Juvas finskspråkiga arbete R u d o lf W al
den, 1957, finns uppgifter om Mathilda Chris
tinas födelse, hennes vistelse hos Daniel

Sommelius och hennes senare giftermål (s. 
8f.). Utförligare om henne i Juvas förut 
nämnda uppsats (jfr ovan s. 149).
4 Alvsborgs regementes kam rat förenings med
lems bl. 1948:4.
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Den försäkran om den enda stora kärleken, som skalden avger i början, är rätt 
kiichéartad och banal, medan fortsättningen är mer intressant men tyvärr 
ganska dunkel. Vad menas med att skulden ej var kvinnans, »om himlens glöd 
/ ej smälter isarna vid Norra polen»? Observera också orden om att kärleks
historien blivit »min död». Man har ett starkt intryck av att de rätt kryptiska 
orden döljer personliga förhållanden. Beppo kan med versraden om Nordpo
lens isar inte gärna syfta på sina egna känslor, då han längre fram påpekar, att 
diktens jaggestalt brunnit som en vulkan för flickan. Det ligger närmare till 
hands att tänka på omgivningens ogillande av eventuella planer på giftermål. 
Daniel Sommelius välvilliga attityd mot Mathilda kan tyda på en annan inställ
ning, men det är knappast ett avgörande argument. Det förefaller mig viktiga
re att erinra om en tradition, som Birger Schöldström förmedlade 1883, att 
Sommelius olyckliga erotiska förbindelse gjorde slut på hans »i socialt afseen- 
de i Stockholm jämförelsevis lugna lif».5 Detta tyder på att förbindelsen med 
hantverkardottern väckt ovilja i omgivningen, ett antagande, som rätt bra går 
ihop med allusionerna i diktfragmentet om Nordpolens svårsmälta isar och 
påpekandet att kärlekshistorien blev hans »död».

Något säkrare ter sig dock en annan förklaring — av ekonomisk art — till 
det uteblivna giftermålet. Sommelius var en skuldsatt löjtnant med dålig lön. 
Han har måhända detta dystra faktum i tankarna, då han skriver i det citerade 
diktfragmentet på tal om Maria:

Du ej fått skatter, ingen rikedom 
ty merändels (!) soldatens börs är tom

och om du blifvit min, väl ej du fått
mer än ett stackars hjerta blott
som likwäl som vollkanen för dig brunnit.

Strax innan Sommelius begav sig till utlandet, publicerade han dikten Farväl 
(GHT 9/10 1846), riktad till en kvinna, som diktens jaggestalt älskat varmt 
och fortfarande älskar. Men ändå har en brytning skett, oklart av vad för 
skäl, och tydligen vill diktarjaget framställa sig självt i avskräckande dager: 
han erkänner oförbehållsamt för den älskade, att han levat ett lastfyllt 
liv — en exhibitionism, som man känner igen från Byron och hans efter
följare:

Min själ är giftig liksom bolmörtsknoppen,
Förstörelse jag känner blott och död.

I detta sammanhang sägs det, att Amanda — så heter kvinnan i stil med 
Stagnelius sångmö — utövat ett välgörande inflytande på »jaget»:

Ditt minne, qvinna, lidelserna kufvat,
Din tjusning lastens mellantid förljufvat:
Min sista njutning var din sista kyss.

5 A. a., s. 2 14 .



170 AlfKjellén

Bekännelsen att Amanda förljuvat »lastens mellantid» borde väl ej ha varit 
oblandat uppbygglig för den ädla kvinnan. Men raderna belyser ett moraliskt 
dilemma, som säkert var aktuellt emellanåt för skalden själv med hans ut
svävande liv.6 Skalden kände nog stundom sin förpliktelse mot den kvinna, 
som måste ha haft ett annat moraliskt värde än de tillfälliga könsobjekten. 
Denna tolkning får stöd i det nyssnämnda diktfragmentet, omedelbart efter 
antydningarna om att äktenskapet ej blivit av på grund av skaldens-solda- 
tens fattigdom. Hur skulle det ha blivit om de två fått varandra?

Hwad jag då skulle blifwit ädel, god 
mitt lynne mildt och stillare mitt blod.

Man har ett intryck av att skalden även i dessa moraliska reflexioner kretsar 
kring minnet av flickan i Molnsätra, men bevisas kan det ej. Om detta 
minne i realiteten utövat något förmildrande inflytande på Sommelius vilda 
liv under senare år vare osagt. Men man kan förmoda, att det kvarlämnat 
en tagg i hans sinne. Det framgår måhända indirekt av den omständigheten, 
att de frigjorda krigarna i hans senare diktning så ivrigt polemiserar mot tro
het och hemliv. Det gäller redan om Rodrik, som publicerades strax före 
Mathildas födelse:7

Ack, väl är det ljuft att, i skuggan af linden,
Få kyssa en flicka med rosor på kinden

Men att så i evighet sitta, vi tvenne,
Hon ledsnar vid mig -  och jag tröttnar vid henne,
Och luften i stugan blir instängd och varm.

En annan omständighet, som betraktats som en viktig orsak till att Somme
lius 1846 lämnade Sverige, var en skandaldikt, som han skrivit över Borås 
hedervärda borgare. Cecilia Bååth-Holmberg upptäckte detta sammanhang 
tack vare det förut omnämnda brevet av Mannerfelt. Denne talar om »den 
grofva och sårande visa», som Sommelius diktat om »en del av stadens mera 
betydande innevånare». Följden blev enligt Mannerfelt, att »nästan alla hans 
bekanta upphörde att umgås med honom och kort derefter lemnade han 
regementet och fäderneslandet». Författarinnan identifierade denna »visa» 
med den diktsamling som utgavs under namnet Silhouetter klipta i papp, 
samlade av doktor Dulcamara (1846).8 Den hade tidigare uppfattats som 
riktad mot förhållandena i Göteborg (Eichhorn, s. V II), men hennes identifi
kation accepterades sedermera av Hasselberg9 och Olle Holmberg.* 1

Det är dock apriori ganska tvivelaktigt, om Sommelius Betraktelser skulle

6 Redan hos Eichhorn (s. xm) finns antyd
ningar om skaldens utsvävande levnadssätt, låt 
vara beslöjade med kritikerns »delikata gamla 
stilkonst» (Olle Holmberg, a. a., s. 186 f.).
1 Aftonbladet 31/8 1842. Omtryckt i Vallmo
knoppar, s. 1 16 .

8 Hon åsyftar väl närmast den långa satiren 
Betraktelser v id  ett kasernfönster a f  en gam m al 
uhlan, som fyller nästan hela häftet.
9 A. a., s. 172.
1 A . a., s. 18 1.
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vara identiska med den av Mannerfelt omnämnda visan. Betraktelser har 
knappast några personliga anspelningar utan riktar sig mot olika kategorier av 
människor: blåstrumpor, läsarpräster, fabrikörer etc. Det finns allusioner på 
förhållanden både i Borås och i Göteborg. Från två håll har också den 
Bååth-Holmbergska uppgiften korrigerats, av bibliofilen C. M. Carlander och 
kännaren av Boråstraditionerna, Ada Damm. De presenterar två varianter av 
samma dikt, Figurteckning från en Kille-Bal behandlad fritt efter naturen, som 
verkligen är en grov satir, riktad mot lätt identifierade personer i Borås. Det 
var utan tvivel detta verk, som Mannerfelt åsyftade i sitt nyssnämnda brev.

Carlanders version, som återfinnes i en volym med avskrifter m. m. på 
Kungl. Biblioteket (sign. R  53), skall härstamma från Boråsprosten J. Siberg 
(1798-1863), som säges ha varit närvarande vid festen, en kombination av 
spelparti och bal. Han förekommer också, lätt förhånad för sin torrhet, bland 
de personer, som uppträder i dikten. Det är av viss betydelse för proveniens
frågan, att den som förmedlat avskriften till Carlander, västgötaprästen C. 
Friberg (1853-1930), var befryntad med dennes familj.

Ada Damm gav redan i Bilder från det gångna Borås (19 17 -18 )  vissa 
smakprov ur paskillen,2 men först i en senare tidningsartikel3 ägnade hon 
dikten ett utförligare referat med insprängda citat och med personhistoriska 
kommentarer. Det heter här, att den spritts i avskrifter, som nu skulle vara 
svåra »att uppbringa». Tyvärr synes den avskrift, som varit tillgänglig för Ada 
Damm, ha gått förlorad, då hennes ägodelar skingrades efter hennes död (jfr 
ovan s. 146).

Dikten har icke något litterärt värde men är intressant icke bara som ett 
personligt dokument, som belyser skaldens aggressioner mot en del folk i 
Borås, utan också som ett bidrag till socialhistorien: den visar spänningen 
mellan en fattig subaltern och en allt rikare och mäktigare plutokrati.4 I 
Wilheln von Brauns diktning spåras samma konfliktsituation.

En jämförelse mellan Carlanders och Ada Damms versioner måste bli 
ganska haltande, då den senare huvudsakligen är ett referat, men så mycket 
framgår otvetydigt, att de flesta stroferna i stort sett är desamma men att vissa 
personliga angrepp endast finns i endera versionen. Särskilt anmärkningsvärd 
är den självironiska skildringen av skalden själv, som får ganska stort utrymme 
i den Carlanderska avskriften men helt saknas hos Ada Damm. Tekniken i 
dikten är mycket enkel med en uppradande hånfulla beskrivning av diverse 
boråsare, som enligt den sibergska traditionen — återgiven i inledningen till 
den Carlanderska avskriften -  samlats hos den nyrike grosshandlaren Hans 
Nellson. En hel del förmögna köpmän passerar revy och deras identitet blir

2 T. ex. I, s. 153 och II, s. 82 och 1 1 3 .
3 Bords Tidning 9/1 1948.
4 Om förmögenhetstillväxten i Borås se N. 
Forssell, Borås stads historia, II, i953> s· 288. 
— Förekomsten av Sommelius paskill ger yt

terligare tyngd åt V. Svanbergs påstående, att 
Borås borgare blev »hudflängda av Somme
lius » (Medelklassrealism, I, i Samlaren 1943, 
s. 133):
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mer eller mindre avslöjad. Främst av dem är värden själv, gemenligen kallad 
Lord Nellson.5 Han bestås den utförligaste presentationen (citat nedan från 
Carlander):

In i saln en Lord syns stiga 
Djerfva mummel tysta dig,
Se hur alla damer niga.
Alla knallar bocka sig.

Han förresten ej om annat 
än om penningen sig »brur»,
Dertill rik och se’n förbannadt 
Dum och tjock till sin natur.

Men med grannlåt vill han »lusa»
Och på rullgardin den f-n 
Visar »vuer» som förtjusa 
Alla borgare i stan.

Eljest är hans härkomst bonde 
Och hans handtverk suga blod,
Och för smuggleri den onde 
Ar han skyldig ärestod.

I Danielsons uppsats om Nellson återfinnes de flesta fakta, karriären från 
fattig torpare till den främste affärsmannen i staden, den praktfulla våningen, 
rikedomen och de glänsande festerna. Men det subjektiva, illvilliga framställ
ningssättet härrör från den fattige men ändå så överlägsne skalden-löjtnanten. 
Han skrattar åt Nellsons dialekt, åt alla ödmjuka bugningar och nigningar, 
som bestås honom, och han är full av indignation över hans utsugarfasoner. 
Liknande idéer om plutokratien — fast i mer generell form — finns också i 
hans Betraktelser vid ett kasernfönster.

Sommelius för fram en hel del figurer ur samma köpmannaklass.6 Att bara 
en officer utom Sommelius finns i sällskapet kan ha berott på officerskårens 
ovilja mot en uppkomling som »lord» Nellson.7 Däremot finns det elaka 
porträtt av präster i staden och av rådmän — de flesta illitterata — och 
därjämte av en något högre representant för rättvisan, auditören och vice 
häradshövdingen Nils Göran Sommelius. Han beskylles för att vara lagvräng- 
are (»kryssar lagen rätt och vint») och att visa stort intresse för fala kvinnor 
(»öfverstepräst i Venus tempel»). Detta angrepp kan synas förvånande med 
tanke på författarens egna erotiska böjelser, för att ej tala om släktskapen och

5 Jfr  H. N. Danielson, T ill Hans Nellsons bio
grafi i: Från Borås och de sju häraderna, 1950, s. 
25 ff.
6 Hit hör Brn, enligt Damm handlanden
Christian Bäfverman, »den ankan», som sätter 
sig vid ett spelbord för att »förtjena ännu 
mer», och affärsmannen A. M. Salmenius, som

av Ada Damm identiferats som mannen med 
korpfysionomi, vilken blivit rik på »procen- 
teri».
7 Denna förklaring är dock osäker, då Nell
son faktiskt hade lysande fester för »spetsar
na» (jfr Danielson, a. upps., s. 35).
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de mycket vänskapliga relationer, som Beppo hade till hans »fostermor», fru 
Eklund (se ovan s. 165). Beppo häftade faktiskt också i skuld till Nils 
Göran Sommelius.8 Man kan spekulera över varför skalden riskerade att stöta 
sig med honom. Kanske vägde det dock tyngre, att auditören var känd för att i 
sina affärer vara »brutal och hänsynslös»9 och alltså tillhörde en kategori 
beräknande individer, som var honom mycket förhatlig.

Som redan antytts spelar skalden själv en bedrövlig roll i paskillen. Han är 
så svårt berusad, att han vacklar på sina ben och tar sin tillflykt till en plats 
under bordet. Hans uppträdande väcker allmän förtrytelse:

»Kör ut den pojken», ropa alla,
»Ej större svin man nån’sin såg»,
Och samma rop skall ännu skalla
Om hit han görer återtåg (Carlanders version).

Det skulle vara lättare att klargöra bakgrunden till denna hänsynslösa pas- 
kill, om man säkert kunde datera den. Endast en hållpunkt tycks man ha: den 
som »slö och sinnessjuk» (Damms version) karaktäriserade prästen var upp
enbart kyrkoherde F. Åhgren, och han dog den 3 mars 1846. Det skulle ha 
varit för makabert, om Sommelius skrivit dikten senare. De övriga identi
fierade personerna levde betydligt längre. De som förmedlat traditionen har 
olika uppfattning om denna dateringsfråga. Enligt Ada Damms uppgift i 
tidningsartikeln var Sommelius ännu ej 30 år, då han skrev satiren (alltså 1840 
eller tidigare), medan den sibergska traditionen gör gällande, att dikten »var 
nu Beppos sortie ur Boråssocieteten», vilket väl innebär, att tillkomsten 
förlägges till en senare tidpunkt, 1845-46. Denna uppfattning delades som 
synes av Mannerfelt, Cecilia Bååth-Holmbergs sagesman. Delvis på grund av 
dessa dateringssvårigheter kan man icke utreda vilka komplikationer som 
skalden råkat ut för i sitt förhållande till stadens borgare. Bara resultatet kan 
man avläsa i paskillen: han visste, att han betraktades som alkoholiserad, och 
han såg själv på stadens borgare — det är nästan bara män i dikten — med 
indignation och förakt. Herman Bjursten, som själv var son till en präst i 
Borås, tog väl fasta på detta verk, då han i sin gravdikt (jfr s. 165) framhöll 
Sommelius isolering och hans motsättning till stadens affärsmän:

Du ensam gick ibland krämarsjälar 
Som wäga menskowärde blott med gull;
Du log -  du skämtade med mammons trälar 
Satiriskt och af bitter sälta full;

I det ofta citerade brevutkastet karaktäriserade Beppo Borås som »ett 
fördömdt ställe, som inger leda för natur och menniskor». Men man observe
rar, att han dock gör vissa undantag, utom adressaten »kammarherrinnan

8 Det framgår av ett brev den 21 febr. 1848 9 Ada Damm, Bilder------, II, s. 83.
från rektor G. M. Sommelius i Waldens sam
ling.



Uggla, doktorinnan Eklund, Stiernefelt och Swedmark».1 Det fanns alltså 
ljuspunkter i den mörka tavlan.

Även på en annan front försämrades läget i hög grad under 1840-talet — i 
regementet. Tack vare alla handlingar i Älvsborgs regementes arkiv (KA) kan 
man mera ingående följa med det yttre förloppet.

En utgångspunkt för skildringen måste vara den sjukdom eller sjuklighet, 
som drabbade Sommelius i maj 1845 och praktiskt taget höll honom borta 
från arbetet ända till slutet av augusti 1846, då hans tjänstledighet för Frankri- 
keresan började.1 2 Om denna sjukdom vet man föga utom beträffande slutske
det, juli-oktober 1846, men man kan som doktorinnan Eklund gör (jfr s. 166) 
misstänka, att den djupast sett var av själslig natur. Modern psykologi talar om 
»flykt in i sjukdomen» från vedervärdiga yttre förhållanden, och frågan är, om 
ej detta tillstånd passar in på Sommelius situation.

Vid vissa tillfällen synes han ha varit tvungen att lämna läkareintyg som i 
september 1845, då han styrkte sin sjuklighet för att slippa kommendering till 
Karlstens fästning,3 vilket väl var mindre angenämt i höstrusket. Så fortsatte 
sjukligheten fram till juni 1846, då det drog ihop sig till den stora general
mönstringen, som försiggick i början av juli vart femte eller vart tredje år och 
då det naturligtvis var allvarligt att utebli utan vägande skäl.

En kris i förhållandet till regementets ledning uppstod, då Sommelius icke 
bara begärde ledighet från tjänsten under en månad från den 9 juli för att 
sköta sin hälsa i Göteborg4 utan i en senare permissionsansökan5 utökade sin 
anhållan till att omfatta generalmönstringens dagar i början av månaden. Man 
förstår, att han icke minst vände sig mot det uppstyltat paradmässiga i till
dragelsen. Men den tjänstgörande majoren, överstelöjtnant E. N. Norden- 
felt, reagerade skarpt, då han i skrivelse till regementschefen den 28 juni 
avstyrkte Sommelius senare anhållan. Visserligen hade kompanichefen till
styrkt den,

men som General Mönstring tillstundar och Löjtnant Sommelii helsotillstånd ej 
synes wara swårare än att hans tillämnade begagnande af salta bad bör kunna uppskju
tas till mönstringen är förrättad, så kan jag inte tillstyrka att han erhåller tjenstledighet 
före den 8 juli (vol. 375).

Trots de officiella ordalagen är den ironiska tonen påfallande. Det framgår 
dels att Nordenfelt ej trodde på Sommelius sjukdom dels att han inte hyste 
några hjärtliga känslor mot honom. Det omdöme, som överste af Dalström 
fällde samma dag i sitt tjänsteutlåtande (jfr regementsorder 28/6 i vol. 97), 
karaktäriseras nog mer av en ämbetsmannamässig kyla:
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1 Över fru Ugglas make, kaptenen C. G. 
Uggla, hade han skrivit en gravdikt (jfr s. 166); 
C. F. Stiernefelt var officer vid regementet 
och J. Swedmark läkare vid detsamma.
2 Se rapporter från Ås kompani, regements-
arkivet vol. nr i i 52.

3 Regementsorder 1839-47, vol. 95 i rege- 
mentsarkivet. Läkareintyget är förkommet.
4 Utgångna skrivelser från militäravdelningen 
(vol. 45).

Inkomna handlingar till militäravdelningen 
(vol. 375).
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Till Löjtnant G. Sommelius. Som någon begriplig mening icke kan fattas ur den 
handling som med Löjtnantens underskrift försedd till Expeditionen inkommit tillika 
med ansökningar om tjenstledighet, så får jag densamma återsända och åligger det Hr 
Löjtnanten att skyndsamt häröfver afgifva förklaring kommande permissions ansök
ningarna at hvila till dess frågavarande Förklaring inkommit, i den händelse handlingen 
skulle hafva något sammanhang med Permissionsansökningen.

Den skrivelse, som den oförstående översten kallade obegriplig, är för
svunnen liksom det brev den 29 juni, vilket Sommelius skrev till översten 
som svar. Däremot har vi i behåll6 en skrivelse den 2 juli, där denne förklarar 
varför han förvägrat Sommelius den begärda permissionen på 8 dagar. Han 
ansåg »Hr Lieutenanten kunna och böra dervid [vid generalmönstringen] 
inställa sig, då Sjukbetyget blott innehåller att Hr Lieutenanten icke kan 
uthärda större ansträngningar i tjensten». Han slutar sin skrivelse med att ge 
Sommelius uttrycklig order om att inställa sig vid mönstringen. Liksom Nor- 
denfelt hade han ej större tilltro till Sommelius sjukdom. Översten yttrar här 
inte ett ord om den obegripliga handling, som omnämndes i regementsordern 
den 28 juni. I kanten på denna står det emellertid skrivet med blyerts: 
»förklaradt af Kapten Swedenborg» (kompanichefen). Vad denna förklaring 
gått ut på kan man bara gissa sig till.

Beppo gav icke vika i denna konflikt. Han kom aldrig till generalmön
stringen. Enligt en rapport från Nordenfelt till regementschefen den 5 juli7 
var Sommelius förhindrad av sjukdom från att infinna sig; sjukdomen var 
styrkt av en »sjukattest», som ej återfunnits.

Ganska snart efter sin ankomst till Göteborg, där en bror var bosatt, togs 
Sommelius in på Sahlgrenska sjukhuset. Nu visade sig hans sjukdom vara 
relativt allvarlig. Han rapporterade själv till majorsexpeditionen, att han länge 
(sic) besvärats av en fistel i perinaeum (bäckenbotten), som kunde bli »oläk- 
lig», om den inte opererades, och att han befann sig under läkarvård och 
»mellan lakan». Sjukdomstillståndet styrktes av ett läkarintyg från samma 
tidpunkt.8 Man undrar, varför dessa omständigheter inte beaktats redan i 
slutet av juni månad, då Sommelius skickade in sina permissionsansök
ningar. Men skalden var knappast öppenhjärtig beträffande sina personliga 
förhållanden, och den sjukdom han led av var nog ett obehagligt kapitel.

Vad som vägde tyngst för Sommelius, konflikten med och försmädelserna 
från regementsledningen, schismen med Borås borgare, utvecklingen av den 
olyckliga kärlekshistorien eller en allmän sjuklighet, vet man ej, men hos 
honom mognade under sjukdomsperioden planer på att begära tjänstledighet 
under ett år. För honom var det naturligt att åter taga sin tillflykt till en 
välbärgad äldre släkting, farbrodern Karl Sommelius i Nan tes. Kanske sökte 
han åter ett substitut för den fadersgestalt, som han aldrig riktigt fått uppleva. 
Redan den 4 augusti insände han en ansökan om tjänstledighet från den 1

6 Waldens samling. 8 I vol. 375 (Älvsborgs reg:s arkiv).
7 Älvsborgs reg:s arkiv: vol. nr 375.
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september under ett år för att »till enskilda angelägenheters bewakande wistas 
i Frankrike».9 Denna ansökan beviljades av Kungl. Maj:t den 22 augusti 
1846.1

På grund av sin långa sjukdom i Göteborg* 1 2 — där han hade liberala vänner i 
Handelstidningen (C. M. Ekbohrn och C. J. Lindskog) — kom han först den 
1 1  oktober i väg med den trälastade briggen Ceres till Nan tes, dit han anlände 
den 22 november.3 Under vistelsen i den franska hamnstaden blev det nya 
konflikter, då Sommelius ville ha förlängd tjänstledighet. Denna avstyrktes av 
översten enligt en skrivelse till Kungl. Maj:t den 15 maj 1847 med de bistra 
orden, att »Löjtnant Sommelii angelägenheter å utrikes ort synes mig kunnat 
blifva vederbörligen bevakade och uppgjorde».4 Fyra månader senare gick 
Sommelius direkt till Kungl. Maj:t med en anhållan om uppskov och precise
rade då som skäl »arfsangelägenheter».5 Det lyckades — kanske på grund 
av försänkningar hos krigsminister P. Peyron6 — och den 29 september be
viljades Sommelius förlängd tjänstledighet till den 1 januari 1848.7

Dessa mellanhavanden med regementets ledning har behandlats så utför
ligt, därför att de uppenbart betytt så mycket för Sommelius bristande balans. 
Det finns ej belägg på hans fortlöpande reaktioner under den här skildrade 
kritiska tiden utan bara några dokument från slutskedet, senare hälften av
1847. Av särskilt intresse är det utförliga brevutkast till »Redlige vän», som 
till större delen tydligen skrivits, sedan han fått avslag på sin ansökan den 10 
februari om förlängd tjänstledighet och innan han erhållit Kungl. Maj:ts 
tillstånd till förlängd ledighet, men vars senare del ju alluderar på en omedel
bar avresa från Nantes, en avfärd, som skett först efter den 30 december, då 
hans avskedsansökan ju är daterad denna dag i Nantes (se ovan s. 16 1). Av 
skäl som jag återkommer till, inträffade avresan förmodligen först i februari
1848. Detta brev, som spyr etter och galla, ger ett klart bevis på den misstänk
samhet och den aggressivitet, som Beppo riktade framför allt mot af Dalström 
och Nordenfelt. Förr hade översten gjort honom tjänster — skriver Somme
lius — men nu kunde han inte längre hysa någon tacksamhet då denne av 
»skadelystnad» gjort det omöjligt för honom »att upfylla en af mensklighe- 
tens dyraste pligter, inlösandet af gifven ledighet(!), som bestämd t blifvit 
bifallen, utom hans och Tit. Nordenfelts vidriga åtgärder». Man kan förstå

9 Lantförsvarets kommandoexped., huvud- 
serien av inkommande handl. 1846, nr 1782 
(KA).
1 Inkommande handlingar till majorsexpedi- 
tionen 1846, Alvsborgs reg. arkiv vol. 1022.
2 Han utskrevs efter sin sjukdom (fistula 
urinaria) som »frisk» från Sahlgrenska sjuk
huset den 1 1  oktober 1846 (nr 269 i intag
nings journalen 1846, i Göteborgs sjukvårds
styrelses journalarkiv, Göteborg).
3 Rapport till majorsexpeditionen i vol. 1022.
-  Notis om Ceres i G H T  19/10  1846.

4 Lantförsvarets kommandoexp. Huvudserien 
av inkommande handl. 1847 nr 1080. Somme
lius ansökan om förlängd tjänstledighet är da
terad den 10  februari 1847.
5 Samma serie och år nr 1996.
6 I ett brev till Beppo 5/5 1848 från gross
handlare Gustaf Sommelius (Waldens saml.), 
som för släktingens räkning underhandlade 
med lantförsvarsdepartementet, beklagade 
denne, att Peyron ej längre var krigsminister.
7 Lantförsvarets kommandoexped., koncept 
huvudserien 1847: 3 ^generalorder 670), KA.
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Sommelius besvikelse, då han tydligen räknat med att med hjälp av Karl 
Sommelius »arfslott»8 i en avliden systers egendom kunna betala sina 
gäldenärer, men det var knappast normal reaktion, då han med så uppskruvad 
indignation beskyllde af Dalström för skadelystnad, när denne vägrat honom 
förlängd permission. Det är lika egendomligt, att han talade om sin tjänstle
dighet som en »af mensklighetens dyraste pligter». Sommelius hade utsatts 
för en allvarlig frustration, och i sin besvikelse och misstänksamhet reagerade 
han på samma obehärskade sätt som hans fader en gång gjort i liknande 
situationer.

När det gällde af Dalström, tillkom andra orsaker till Sommelius förbitt
ring. I ett utkast till brev till denne, daterat Nantes i december 1847,9 12 talar 
han om ett falskt rykte, att han ej tillåtits tjänstgöra under 1836 års »möten». 
Sommelius ber nu adressaten om att dementera detta rykte. I annat fall tvingas
han »att åwägabringa en förklaring------som, jag hoppas det, skall rentwätta
mig från både denna och andra beskyllningar af samma råämne, som man 
under min frånwaro så äkta ridderligt behagat besudla mig med». Det höga 
befälets handlingssätt karaktäriseras något krystat som den »krypande för 
egen fördel bugtande intrigen på sina räfaktiga slingrande banor». Den hotful
la tonen antyder, att Sommelius egentligen vill utpeka af Dalström som 
ryktesspridare. Om han hade skäl för sina misstankar vet man ej. Man kan 
emellertid förmoda, att Sommelius själv gav spridning åt de rykten om af 
Dalströms intriger mot honom, som går igen hos Eichhorn (s. VIII) och 
Cecilia Bååth-Holmberg (s. 68). Denna utpräglade misstänksamhet karaktäri
serade Beppo liksom hans far. Man har andra bevis på denna egenskap, t. ex. 
en notis av Birger Schöldström1 om ett intermezzo i Göteborg. Den gången 
riktade sig misstänksamheten mot en okänd person, som på en restaurang 
ägnade Beppo alltför stor uppmärksamhet. Den irriterade skalden formligen 
jagade den andre ut på gatan.

Det finns gott om kränkande utgjutelser och hotelser i det citerade brevut
kastet. af Dalströms porträtt, som han fört med sig på resan, hade han använt 
för att torka sig i »ändalykten». Hans hämndlystnad kommer också fram, då 
han nämner, att hans memoarer skulle »innehålla ämnen, som säkert herrar 
Dalström, Nordenfelt, Utfall / en major/ m. fl. anse ewigt gömda i glömskans 
mörka natt».2 Men hans hämndlystnad skulle fira sin största triumf, om han 
ögonblickligen kunde inställa sig vid regementet »för att häda och bespotta 
packet några dagar och sedan, mätt af trötts, skulle jag lägga in om mitt 
afsked».

Sommelius hade genom en rad av besvikelser kommit på kant med männi
skor i sin närhet — framför allt överordnade — och han hyste mot dem, som vi

8 Härom finns det flera brev från G. Somme
lius till Beppo i Waldens saml.
9 I Waldens samling.
1 A. a., s. 218.

2 Också på ett annat ställe i brevutkastet talas 
om dessa memoarer: de skulle i nästan färdigt 
skick ha sänts till Sverige. Ingenting är bekant 
om deras öde. Jfr  s. 16 1.

12  — 754291  Samlaren
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sett ett oförsonligt hat. Trots sitt misslyckande i arbetet och i det sociala livet 
intog han en attityd av överlägsenhet, trots och hån, en överkompensation av 
det egna mindervärdeskomplexet.3 Man är dock ej så säker på om Sommelius 
öga mot öga med sina antagonister skulle utveckla samma spotskhet, samma 
stridslystnad, som han uttrycker i brevet. Han anslår den tonen i ett brev till 
en tredje person, vilket f. ö. kanske aldrig avsändes. Sommelius rör sig här 
halvt om halvt i en känsloladdad fiktionsvärld, där han icke behöver vara 
ansvarig för sina desperata aggressioner. Trots attityden av överlägsenhet 
fanns det hos Sommelius en ömhudad överkänslighet, som icke sällan drev 
honom till att vika undan inför tryck utifrån. Så var han mycket mån om att 
Vallmoknoppar ej skulle publiceras, förrän han lämnat Sverige. »Jag var lite 
ömtålig för kritikens gissel», skriver han i ett numera förkommet brev före 
avresan från Göteborg till Nantes (Eichhorn, s. V II).

Då Sommelius uppträdde så hätskt och hånfullt, var avståndet ej långt till 
de övermodiga krigshjältar och banditer, som han under senare år gärna dik
tade om (de har dock en stridsduglighet som Beppo själv saknade). I desperat 
verklighetsflykt, i önskan att realisera i poetisk form sina innersta drömmar4 
har han tecknat dessa gestalter, som vanligen återger sina upplevelser i mono
logform.

Det har ofta sagts, att de är i släkt med de byronska hjältarna. Tack vare en 
obeaktad källa kan man konstatera, att de ytterst vuxit fram ur ungdomsårens 
fantasiliv, förmodligen som en flykt undan en vedervärdig omgivning. Feuk5 
berättar, att Sommelius som ung gärna spelade rollen som Byronhjälte. Jag 
refererar till en förut omnämnd episod i Oppmanna, som tilldrog sig 18 3 1 (jfr 
s. 150). Enligt Feuk använde Sommelius redan nu Byronnamnet Beppo. Han 
reciterade den engelske skaldens dikter Mazeppa och Korsåren och satte sig i 
spetsen för en »beduinkohort» till häst för att uppsöka ett obebott slott i 
närheten, Karsholm.

Man man taga för givet, att skildringen av Mazeppas halsbrytande färd, 
bunden som han var vid en vild häst, gjort ett starkt intryck på Beppo. Han 
alluderar på episoden i sin dikt Anselmo (Vallmoknoppar, s. 62). Men hans 
intresse för Byron fick en vidare psykologisk syftning, och det hade som 
bakgrund en bekantskap, som sätter in denna Byronfascination i ett litteratur
historiskt perspektiv.

J. H. Thomander, som under somrarna 18 16 -18 2 7  var informator i Mör- 
rum och spelade en viss roll för Sommelius skolgång (jfr s. 15 1) , var som 
bekant en stor beundrare av den engelska poeten och översatte Manfred 
(1826), ett namn som Sommelius sedermera ibland begagnade som signatur. 
Med kännedom om hans allmänna läggning kan man förmoda, att Thoman- 
ders personlighet gjorde ett starkt intryck på honom som ung. Thomander var

3 Jfr  Rattner, a. a., s. 93, 1 15 .  qvalda hjerta». Liknande omdöme hos
4 Jfr  Eichhorn (s. xi): vi får i Sommelius dik- Bååth-Holmberg (s. 23). 
ter den bästa bilden av hans själsliv utan att de 5 A. st., s. 89.
därför ger »den omedelbara inblicken i hans
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en okonventionell och självständig natur, som gärna trotsade och chockerade 
den konservativa opinionen; han tillhörde ju romantikens vänsterflygel.6 Han 
hade — skriver H. Rosengren7 — en utpräglad lust att slå ned »allt falskt patos 
med skarpsinnets, ironiens och skämtets vapen». Med denna läggning sympti- 
serade han med Byrons revoltidéer i t. ex. Don Juan,8 liksom han sedermera 
skulle ha förståelse för Det går an.9 Tyvärr finns det ej bevarat något uttalande 
från Thomanders eller Sommelius sida om deras förbindelser med varandra, 
men man kan med rätt stor sannolikhet förutsätta, att Thomander haft ett visst 
inflytande på Sommelius utveckling mot frigjordhet och radikalism liksom 
hans anammande av byronismens trotsattityd.1

Det finns ännu inte så mycket av dessa drag i Korsårens afsked, det första 
stycke, som Sommelius tycks ha publicerat.2 Här är gråtmildheten mer fram
trädande än trotset och frigjordheten i Byrons anda, och dikten slutar i en 
stämning av sentimental spökballad. Mycket intressantare ur vår synpunkt är 
en rad senare publicerade dikter, som har det vilda krigare- och fribytarelivet 
till huvudmotiv och som en gång väckte den unge Viktor Rydbergs uppmärk
samhet.3 Hos de manliga huvudpersonerna finns det åtskilliga av Byronhjäl
tarnas karaktäristica: den mörka lidelsefullheten, trotset, självhävdelsen, men 
egocentriciteten och föraktet för omgivningen är nog ändå mer påfallande än 
hos Byrongestalterna. Dessa har en större medmänsklighet för att ej tala om 
deras metafysiska grubbel, som alldeles saknas hos Sommelius hjältar.4

Det är svårt att kronologiskt fixera hithörande dikter av Beppo; vad man — 
med ett undantag5 — kan fastställa är den första tidpunkten för deras publice
ring. Till ett förstadium hör förmodligen Veteranen (Freja 30/4 1841), en 
dikt med relativt jovialisk grundton, och Rodrik (Aftonbladet 30/8 1842) 
med sina frihetssymboler från Tegnér och Geijer. Men i dikter, publicerade 
under de följande åren, utvecklas en furiös stil. Jag erinrar om Daemonerna 
(Aftonbladet 3/2 1843), Piraten (Aftonbladet 20/11 1844), Conrad (GHT 
18/5 1844), Grenadieren (GHT 3/7 1844). Först 1846 trycktes några andra 
poem i samma stil: Hussaren Riego (GHT 4/6 1846), Ney (Vallmoknop
par), Bravon (Vallmoknoppar) och Svärdsång (Vallmoknoppar), till sist De 
svarta Jägarne, som kom ut posthumt i Nordstjernan 1848. Man vet alltså 
ingenting om den verkliga tillkomsttiden för Sommelius vilda krigs- och pirat
dikter, men publiceringen av dem synes sammanfalla med den period i hans

6 Jfr L. Österlin, a. a., 1960, s. 14.
7 Karlshamns historia, III, 1949, s. 48.
8 Jfr Österlin, a. a., s. 1 1 .
9 Österlin, a. a., s. 18.
1 En primärkälla berör Thomanders relationer 
till församlingslivet i Mörrum, protokollet 
från prostvisitationen i socknen 18/8 1822 
(landsarkivet i Lund). Enligt detta biträdde 
Thomander vid förhöret av nattvard sungdo
men.

2 G H T  7/7 1838. Sommelius gode vän C. M. 
Ekbohrn var ju verksam i denna tidning.
3 Se K. Warburg, Viktor Rydberg, I, 1900, s. 
4 7 9 ·
4 I G. Billers a. upps. om Byroninflytandet i 
Sverige påpekas vissa allmänna likheter mellan 
Byrons och Sommelius diktning utan att för
fattaren gör några försök till närmare distink
tioner.
5 Wallenstein föreligger endast i handskrift 
(Waldens saml.).
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liv, då situationen på Molnsätra, på regementet och i staden Borås började 
bli allt svårare. Cynismen och desperationen i hans senare diktning är sanno
likt en reaktion mot det starka tryck han upplevde.

Den götiska dyrkan av det kraftfulla och krigiska, som delvis kan härledas 
från Sommelius tid i Hazelius militärskola, fanns förvisso kvar, men den 
nationella förankringen hade i stort sett försvunnit i den vilda poesin, publi
cerad 1843-48.6 Han låter t. ex. huvudpersonen i Grenadieren utropa:

Lefve Kriget! Må dess flamma 
Evigt brinna, jemnt densamma!
Och dess aldrig släckta bloss:
Tvedrägtslågan uppå jorden,
Klart, som Norrskenet i Norden 
Ständigt fladdra öfver oss!7

Det är som redan antytts av O. Sylwan8 en landsknektsmentalitet, som man 
ständigt och jämt möter i dessa dikter. Tonnerre, en av de Napoleonkrigare, 
som Sommelius förälskat sig i, konstaterar med bitterhet, att ett krig någon 
gång måste ta slut:

Ack! de Italienska krigen!
Om de räckt evinnerligen!
Rakt igenom paradis
Bar durchmarchen, segerleden;
Den Campagnen var ett eden,
Ljuft på alla sätt och vis.9

Eggande strider, mat i överflöd och vin i strömmar, lättfångade kvinnor — 
det är sådant som gör kampagnen ljuvlig. Conrad, en annan av Sommelius 
hjältar, omger sig betecknande nog med »hetlefrade sällar med tygellöst 
mod / 1 lidelser råa, som Ligans soldater» .11 Daemonerna är motivet likadant. 
Sommelius har utgått från ett kapitel i G. W. Beckers Napoleon (II, 1842), 
som beskriver, hur denne samlar omkring sig i Italien en skara äventyrare, 
ofta rena banditer, för att få ett regemente av hängivna vapendragare.

Napoleon gillar tillfullo »daemonernas» framfart; han talar med förtjusning 
till dem som sina »enfants perdus» och lever sig in i deras krassa förhopp
ningar inför den väntande drabbningen. Den vardagliga och grova vokabulä
ren är ej ovanlig hos Sommelius:

När I sen min klinga doppas
Djupt i blod, skall det, jag hoppas!
Vattnas er i munnarna.2

6 Patriotismen finns mest i dedikationsdikten i 
Vallmoknoppar, vilken riktar sig till kronprin
sen.
7 Vallmoknoppar, s. 16.

8 Svenska litteraturens historia, II, 19 19 ,5 .4 3 5
9 Vallmoknoppar, s. 123 .
1 A. a., s. 4.
2 A. a., s. 154.
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Wallenstein blir i Sommelius dikt om denne en fältherre av ungefär samma 
typ, en krigshjälte utan nationellt patos, som använder sig av landsknektar 
med mycket tvivelaktig moral men med odisputabel tapperhet och oför- 
vägenhet. Han bekänner öppenhjärtigt, att han ej fordrar någon moral av sina 
soldater utom på två punkter:

Som brott jag täljt olydnad blott mot mig 
och feghet — alla andra öfwerskyldes —
Ogerningar för mig ej funnes till 
såwidt mitt högmod icke blef förnärmadt.

Han ger en motivering, som vittnar om förståelse för den rotlösa soldateskens 
livssituation:

Ej blind försakelse och borgarns dygder, 
ej stilla frid ibland soldater trifs.

Sommelius fantasi har kommit långt bort från de svenska indelta soldaterna 
med deras fasta band med fosterland, hembygd och hem. Hans senare krigsly- 
rik är i så måtto en isolerad företeelse icke bara i förhållande till våra nationa
listiska skalder från nyromantikens glansdagar utan också i relation till de 
samtida patriotiska diktarna i Sverige, Adlersparre, Ridderstad, Strandberg 
och andra. De besjunger ofta kriget och revanschen men med ett starkt 
nationalistiskt och moraliskt patos. Beppos krigare har som Conrad »hela 
verlden den vida till fosterland».3

I Sommelius senare krigslyrik finns det i legohärar nas anda en lojalitet 
mellan soldaten och krigsherren. Denna lojalitet är starkt bemängd med 
egoism av 1700-talstyp, som framgår t. ex. av följande karaktäristiska utlägg
ning om plikten:

Och pligten är en lackfernissa blott 
Att hölja egoismen: Bayadéren 
För guldet dansar, Franska Grenadiéren 
För Kejsarn, ej för folket klädde skott.4

Sommelius dyrkar den överlägsne hjälten, som leder härskarorna, t. ex. 
Wallenstein och Napoleon — denna hjältedyrkan var ett arv från romantiken 
— men man undrar, hur den låter sig förenas med det trots och det revoltlyn
ne, som hans soldater och sjörövare har gemensamt med författaren själv 
liksom med många radikala poeter under liberalismens dagar. Man kan lyssna 
till Conrad, en av de många upproriska gestalter, som Sommelius diktat om 
under senare år:

Min åtrå är trottsa och vingarne stäcka 
På jordens heroer, mitt högmod att bräcka 
Och krossa de bålstora högdjurens magt;
Ej fjättras min ande, som hunden vid kojan:
Den splittrar sin kedja och sönderslår bojan 
Och trampar sin bödel med hädiskt förakt.5

3 A. a., s. 6.
4 Ney i a. a., s. 174.

5 A. a., s. 3.
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Sommelius undviker att låta någon gestalt av denna kaliber dyka upp vid 
sidan av en Napoleon, en Wallenstein och utmana dem. Han ställer ej detta 
problem. De som omger de beundrade härskargestalterna är osvikligt lojala i 
medvetande om att de har stort svängrum för sina begär och lustar.

I denna emotionella sfär är strävan efter makt — i den adlerska psykologiens 
bemärkelse — alltid väsentlig. Hos alla dessa krigare och banditer i Beppos 
värld finns det en stark tendens att bringa andra varelser till underkastelse 
(dock ej de stora överlägsna, genierna). Man läser t. ex. i Conrad:

Den skyggaste jagtfalk blir spak som en dufva 
Och lyder min pipa: — min lust är att kufva!
Som Gud piskar seglen med hagel — om qvällen 
Jag gisslar med kulor den fläckiga fållen 
På flåsande panthern i flämtande flygt.6

Från denna maktsträvan med sin ofta hätska utformning är steget icke långt 
till destruktion av de fientliga elementen.7 Förintelsetemat var långt ifrån 
främmande för vår krigslyrik under högromantiken, t. ex. hos Tegnér. Hjälten 
i hans dikt med samma namn jämför sig med örnen, som tar sitt rov, och 
stormen, som bryter liljan, men förintelsen är ett led i en högre världsplan. 
Detsamma gäller i stort sett om den patriotiska lyriken både under denna 
period och under efterklangstiden: grymheten får tjäna ett högre ändamål. 
Hos Sommelius kan ibland an t iborgerliga och antiklerikala synpunkter spela 
in,8 då destruktionsmotivet utvecklas, men ofta nog får brutaliteten en psyko
logisk motivering: den eggar lustkänslorna. I de detaljerade lustbetonade 
skildringarna finns ett inslag av sadism, något som också spårades i författarens 
egen behandling av underordnade (jfr s. 164). Hans hjältar känner en ren 
njutning i att utöva brutala handlingar, i krig eller piratliv. »På känslosmärtan / 
Verka sabeleggena, / såsom kylande pastiller», säger talesmannen för Daemo- 
nerna,9 och sjörövaren i Piraten känner fysisk och psykisk tillfredsställelse, 
då en båt sprängs i luften:

Sinnets nerver öfverspännas,
Kropp och själ af tjusning brännas,
H jer tat slår af djefvulska 
Känslor, klappar högt af gamman,1

Ännu omänskligare är Wallensteins reaktion:
I mina ögon af upbrända städer 
den heta röken slog i swarta massor 
huldt doftande för mig, som balsamångor.
Skönt plymen swajade ifrån min hjessa 
på skullran ned, liksom ett plågoris 
dränkt i en åm af blod, wid månans skimmer 
den hwirflade så purpurröd och hemsk.

6 A . a., s. 4. 8 Se t. ex. N ordstjernan  1848, s. 40 f. (De svar-
7 Sommelius »river ner», Runeberg »står ta Jägarn e).
stadig och vårdar ideal», skriver Bertil Wider- 9 Vallmoknoppar, s. 146.
berg i en jämförelse mellan de två skalderna 1 A. a., s. 163.
Sydsvenska Dagbladet 2 1 / 1 1  1954).



B epp o-S om meli us 183

Den röda plymen är en estetisk fårgklick men även en symbol för grymhetens 
vällust. På något sätt sammanhänger väl den här behandlade destruktionsten- 
densen med skaldens egen dödsdrift, men hur den psykiska processen funge
rat kan icke utredas.

I dessa 40-talsfantasier erinrar Sommelius mest om den nya »Fransyska 
litteraturen», som i en artikel av Palmblad -  ett exempel bland många 
liknande -  ansågs ha förvandlats till »ett stort slagtarhus, eller rättare till ett 
slagtfält, fullt af ohyggligheter, marter, dödsqval och förruttnelser».2 I Victor 
Hugos roman Han dlslande och diktsamling Les Orientales, i Gautiers tidiga
re poesi och i Sues sjöromaner -  för att bara nämna några mer kända exempel 
-  kunde Beppo studera den dragning till ett brutalt och skräckfyllt stoff, som 
är ett så väsentligt inslag i Frankrikes 1830- och 40-talslitteratur.3 1 den övriga 
svenska litteraturen är denna tendens icke så påfallande.4 Den sadistiskt 
färgade litteratur, som hade anor från 1700-talets Frankrike (de Sade m. fl.), 
sköt nya skott under den franska romantiken för att slutligen få sin hektiska 
blomning i sekelskiftets dekadansdiktning. Det är en strömning, som ägnats 
en ganska stor uppmärksamhet i modern litteraturhistorisk forskning.5

Som framgår av denna redogörelse var Sommelius ingalunda någon okomp
licerad soldattyp utan hade en nervös belastning av ganska speciellt slag. 
Redan i Johan Mortensens essä om skalden i Från Aftonbladet till Röda 
rummet6 skymtar denna synpunkt, då han sammanställer Sommelius’ och 
Baudelaires författarskap. Men framför allt har J. Gillby uppmärksammat det 
dekadenta draget hos den svenska skalden. Med någon överdrift gör han gäl
lande, att Sommelius frånsett i viss mån Stagnelius vore »skräckromantikens 
och dekadansens enda verkliga företrädare i Sverige».7 Gillby exemplifierar 
sitt påstående med morbida erotiska skildringar. Det kan vara lämpligt att 
återvända till dessa i annat sammanhang.

Då den skandinaviske politikern Frederik Barfod i en tidskriftsartikel8 skrev 
om sina sammanträffanden med Sommelius i Köpenhamn på våren 1848, 
uppgav han, att denne rest till Frankrike för att studera nya vapen och landets 
nyaste befåstningssystem. Barfod har naturligtvis kunnat missminna sig — 32 
år hade förflutit sedan den svenska löjtnantens besök — men om han verkli
gen fått uppgiften, är det sannolikt Sommelius själv som var sagesmannen. 
Det finns emellertid ingenting i de officiella papperen, som tyder på att Beppo 
hade ett sådant uppdrag. Han fabulerade väl för att förgylla sin allt annat än 
avundsvärda situation. Allt pekar på att han rest till Frankrike för att förbättra 
sin prekära ekonomi, och som tidigare nämnts tog han sin tillflykt till en äldre

2 Swenska Litteratur-Föreningens T id n in g  
1 8 3 7 ,sp. 581.
3 Hasselberg påpekar {a. a., s. i8qf.) detta in
slag hos Sommelius.
4 Ett annat undantag är J . G. Indebetou, en av 
kadettpoeterna.
5 Jfr  speciellt M. Praz, The romantic agony (2:a

uppl. 1956) och A. E. Carter, The idea o f  deca
dence in french literature 1 8 3 0 - 1 9 0 0 ,  1958.
6 1905, s. 254.
7 A . upps. i Aftonbladet 29/6 1948.
8 L0venskjold, Leijonhufvud og Sommelius, i 
Danebrog 1880, nr 4.
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välbärgad släkting, farbrodern Karl Sommelius (f. 1774), som i många år varit 
verksam som skeppsmäklare i Nan tes, ej svensk-norsk konsul, som uppgi- 
vits.9 Hans examina vid Lunds universitet hade närmast visat hän mot en 
akademisk levnadsbana, men han hade i stället blivit bokhållare i Uddevalla 
med många spännande uppdrag i den bohuslänska skärgården och sedan 
skeppsmäklare i Nantes.1 Denna utveckling tyder på en äventyrlig läggning, 
ett drag, som även belyses av en del anekdoter, som återgetts av R. W. Torén 
i en minnesbok.* 1 2 Karl Sommelius var känd för sin styrka, »starke Sommelius», 
och invecklades i sin ungdom i åtskilliga bataljer. Av en sådan anledning 
blev han en gång relegerad från Lunds universitet, och i Bohuslän tycks han 
tack vare sin styrka ha imponerat på råa sällar. Icke minst på grund av dessa 
antecedentia var väl Beppo intresserad av att få träffa honom.

Eichhorn refererar ett brev (s. V III), som ger vid handen att Sommelius 
hade ekonomiska syften med sin resa till farbrodern, och han tillägger, att 
skaldens »väntan blef sviken, och han återvände, än mer svårmodig, till 
fäderneslandet». Cecilia Bååth-Holmberg konstaterar samma faktum och 
återger ett rykte, att Sommelius misslyckande skulle bero på »inflytande af 
hans chef» (s. 68). Det senare har ej bekräftats.

Om man går till de få bevarade primära källorna, finner man, att de otvety
digt vittnar om det ekonomiska ändamålet med resan. I Sommelius inlaga den 
16 augusti 1847 (se ovan s. 176) talar han om arvsangelägenheter, och i 
brevutkastet 1847 framlägger han sin bekymmersamma finansiella situation: 
»Till min permissionstids utgång kan jag inte ordna min Ekonomiska ställ
ning.» Men med tre månaders ytterligare ledighet skulle han ha kunnat få de 
medel, »som erfordras för att betäcka gäldenärernas fordringar och igensopat 
spåren af mina skulder. Utom min arfslott skulle jag i mitt hemland skaffat 
utwägar för att utplåna min debet, dessa utwägar äro afskurna och genom 
hvilka?» Sommelius ger själv svaret: översten och hans närmaste man hade 
motarbetat honom genom att motsätta sig förlängd tjänstledighet (jfr ovan 
s. 176).

Några anspråk på arv efter Karl Sommelius kunde G. L. Sommelius givetvis 
inte ha, då denne utom makan Marie Gabriel hade en gift adoptivdotter, som 
enligt bevarade bouppteckningshandlingar i departementsarkivet i Nantes 
skulle ärva adoptivföräldrarnas hela förmögenhet.3 Nu förhöll det sig emeller
tid så, att en syster till Karl Sommelius, ogifta Ebba Sommelius i Lund, hade 
avlidit 1846 och efterlämnat som arv en fastighet. Det framgår av flera 
skrivelser i den Waldenska samlingen,4 att Beppo förmådde sin farbror i

9 Schöldström, a. a., s. 210.
1 Ny svensk släktbok, 1906, utg. av K. Leijon- 
hufvud, s. 604.
2 Småsaker ur en gammal Medikofilares minnen, 
1882, s. 16.
3 Rörelsen var värderad till 60 000 francs och
bohaget till 2 300 francs. K. Sommelius dog

den 12 december 1848. Handlingarna är föl
jande: 1) acte par décès, 2) déclaration de mu
tation par décès, 3) inventaire après décès. 
4 Se spec. en odaterad och ofullständig överlå
telsehandling från G. L. Sommelius till Gustaf 
Sommelius, hans fordringsägare.
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Nantes att avstå till honom sin arvslott efter systern. Det lyckades inte på en 
gång utan i två etapper, först den 26 november 1846, sedan så sent som den 
16 februari 1848. Ännu vid denna tid synes Beppo alltså ha dröjt kvar i 
Nantes för att försöka få så mycket ekonomiskt utbyte som möjligt av sin 
släktskap med Karl Sommelius.5

Man kan misstänka, att Marie Sommelius, Karls maka, såg med ovilja på 
Beppos anspråk och bidrog till att förhandlingarna blev så segslitna. I ett brev 
den 15  februari 1849 från henne till »monsieur Sommelius» (antagligen 
grosshandlare G. Sommelius) talar hon med bitterhet om de förluster, som 
hennes avlidne make fått vidkännas. Orsaken vore främst hans godhet och 
hans förtroendefulla inställning till människor; han hade blivit »victime de son 
bon cœur».6 I sin skildring av de uppkomna ekonomiska svårigheterna — som 
ter sig något överdrivna i belysning av bouppteckningen -  kommer hon in på 
Gustaf Lorenz’ vistelse i Nantes. Han hade varit dyrbar:

Pendant tout son séjour nous lui avons donné la pension et le logement. Mon Mari 
lui donna de plus la part qui revenait dans l’heritage d’une sœur. Le jeune homme est 
parti en Novembre 1847(1), débiteur envers mon mari d’une somme assez forte, qu’il 
devait rembourser aussitôt son arrivée a Götheborg. Il a de plus laissé d’autres dettes 
chez un tailleur.

Helt torrt konstaterar hon till sist, att han gått i dansk krigstjänst och stupat. 
Man kan inte utläsa någon välvillig inställning till Beppo ur detta dokument. 
Farbrodern — det sista substitutet för fadersdrömmen i hans undermed
vetna — hade nog varit mer välsinnad och givmild. Mot slutet av brevutkastet 
kallar skalden honom »min hedersman till Farbror som jag innerligt älskar», 
men han konstaterar också med viss besvikelse: »Jag har ingenting mera att 
vänta af min Farbror härstädes.» Det är möjligt, att Beppo, då han skrev 
dessa rader, ej träffat sin sista uppgörelse med farbrodern, som skedde i 
februari 1848.

Beppo hade inte stor glädje av sina arvslotter. Redan i slutet av sin vistelse 
i Nantes fick han överlåta till den avlägsne släktingen grosshandlare Gustaf 
Sommelius icke bara sin nyförvärvade arvslott utan även sitt eget arv från 
fastern (jfr s. 184); hans skulder till denna släkting skulle gottgöras. Utan 
tvivel var hans ekonomiska situation nu på våren 1848 mycket prekär, då han 
helt saknade anställning. Enligt G. M. Sommelius brev till Cecilia Bååth- 
Holmberg den 5 november 1887 (LUB) var Gustal Sommelius »mycket 
rik och hjelpsam mot fattiga anhöriga, hjelpte ofta Beppo». Som det framgår

5 Han tycks dock ha lämnat Frankrike före 
februarirevolutionens utbrott 24/2. Han skri
ver nämligen i brev till Ekbohrn i april 1848, 
att i »Frankrike passerade ingenting serdeles 
under min dervaro». Brevet och medföljan
de artikel finns i LUB och är tryckta i tidskrif
ten Biografen 19 14 , s. 84 ff. Citatet å s. 84. -  
Dateringen den 16 febr. 1848 framgår av över
låtelsehandlingen, nämnd i föreg. not. Först

efter att denna inlämnats till verkställaren av 
arvskiftet efter Ebba Sommelius, kunde detta 
ske. Det framgår av flera skrivelser till gross
handlare G. Sommelius från G. M. Sommelius 
i Lund. Enligt dennes brev 24/3 hade arvskiftet 
skett. Alla dessa skrivelser finns i Waldens 
saml.
6 I Waldens saml.



i86 AlfKjellén

av en del brev från skaldens sista levnadsår, bistod han honom också i 
allehanda ting -  jag återkommer härtill -  men i ekonomiska angelägenheter 
synes han ej ha varit så värst oegennyttig. Han var den störste fordringsägaren 
bland släktingarna, då det gällde Beppos arv, och han förstod att driva in sina 
fordringar.7 Den karaktäristik han får i C. F. Lindahls Svenska millionärer (del 
5, 1900) förefaller lite hård men innehåller förmodligen någon sanning. Han 
beskrives här som en brutal och smart affärsman, vilken genom procenteri och 
pantlånerörelse skaffat sig en avsevärd förmögenhet, ung. 1/2 miljon riksda
ler riksmynt, när han dog.8

På en väsentlig punkt har jag sökt belysa G. L. Sommelius vistelse i 
Frankrike. Han hade en viss förmåga att utvinna ekonomiska fördelar av en 
välvilligt inställd farbror. Men man får icke glömma bort, att hans situation var 
besvärlig och att det föll sig ganska naturligt för honom att utnyttja solidarite
ten inom den närmaste släkten.

På ett mer personligt plan kan man också klarlägga hans förhållanden under 
Frankriketiden. Den sensualism, som otvivelaktigt var karakteristisk för ho
nom, fick en stark eggelse genom ett besök i Paris. Därom ger det ofta 
citerade brevutkastet besked.

Det var ej första gången, som Beppo anlade ett hädonistiskt perspektiv på 
stora städer. När han befann sig i sin enligt egen åsikt tråkiga landsända, 
hägrade Stockholm som en metropol för nöjen och njutningar. Ett förut 
citerat brev från Beppo till O. P. Sturzen-Becker den 12 augusti 1842 (jfr s. 
16 1) belyser på ett utmärkt sätt hans speciella längtan till huvudstaden:

Ifrån Wästergöthlands steniga, sterila, tråkiga ängder gör undertecknad [. . .] sig 
påmind hos vännen, som vandrar omkring bland Djurgårdens villor och Brunsvikens 
städade(?) osterior och inandas de balsamiska dofterna från Rosendals och Rosen
blads blomsterfyllda trädgårdar, sugande musten ur Herr Labattes välångande cigarrer, 
der du sitter omgifven af Ganymeder med boucles d’amour och judiska anleten 
emellan grönskande pyramidpopplar och med satiriska blickar följer de sarcasmupfyll- 
da rader, hvarmed Aftonbladets och Frejas »Rédacteurs en Chef» möta hvarandra

Denna känsla av samstämmighet med adressaten var icke någon tillfällighet. 
Sturzen-Becker hade en ganska epikureisk läggning och sågs vid denna tid 
ofta på Stockholms kaféer och restauranger. Han har f. ö. skrivit en dikt 
ungefär vid den tid, då brevet tillkom, I maj,9 där han i samma anda talar om 
en njutningsrik stund hos Davidssons på Djurgårdsslätten med en god cigarr 
och ett toddyglas. Wilhelm von Braun, som företer många likheter med 
Sommelius — dock ej i svärmeri för äventyrligt krigarliv — klagade på samma 
sätt över garnisonsorternas tråkighet och längtade till Stockholms nöjesliv.1

7 I ett brev från G. M. Sommelius till Gustaf 
Sommelius 24/3 48 uppräknas Beppos skulder 
till släkten: till Gustaf Sommelius 1 000 riksd. 
banco, till Daniel Sommelius 460 r. b., till Nils 
Sommelius 300 r. b. Hans sammanlagda arv 
belöpte sig till ung. 2 850 r. b.
8 Bouppteckningar 1862 (vol. I, s. 12 1) ,
Stockholms stadsarkiv.

9 I V in t erblommor för 1843, omtryckt i Min 
fattiga sångmö, 1844.
1 Jfr  t. ex. brev till Crusenstolpe 5/5 1838, 
tryckt i T. Nerman, Wilhelm von Braun, I, 
1937, s. 182.
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Upplevelsen av Stockholm var för Sommelius bara ett förspel till hans 
överväldigande intryck av Paris. Han har i sitt brevutkast en utförlig skildring 
av Palais Royal, som ännu var det mondäna Paris centrum. Den inledes med 
en allmän betraktelse över den franska huvudstaden som samlingspunkt för 
alla idéer, ambitioner, dygder och laster, en kontrastbetonad, opulent fram
ställning, som icke så litet erinrar om liknande reflexioner om Paris i Balzacs 
romaner. Härefter följer en mer konkret skildring, som vittnar både om 
Sommelius iakttagelseförmåga och om hans hädonistiska läggning:

»Palais Royal» ensamt är en verld för sig och dertill en verld som ej saknar 
tjusningskraft, man skulle utan att tröttna kunna lefva hela sin tid i Palais Royal utan att 
aflägsna sig utom dess omgifning. Dinera hos »Very», taga sitt té i rotundan, se 
Levassor [en känd skådespelare] på dess Theater, promenera i dess trädgård, förlusta 
sig i dess galleries, förse sig med alla möjliga luxartiklar i dess butiquer[!], bada i dess 
bassiner, smeka de sväfvande skönheterna, som skymta fram mellan kolonnerna, 
mellan marmorn, förbi statyerna, längs dammarna, vid bruset af wattenkonster, wid 
skenet af tusende gaslampor, i skuggan af vaser fulla af de ljufvaste ångande blommor; 
äfventyra en intrig med någon rosenknopp af de högre klasserna, som smugit ut från 
boudoiren i månskenet, följd af en medgörlig duenna, eller förfölja en tvetydig välwäxt 
fru med en kropp som är skapad endast för midnattens nöjen eller jaga en näpen 
grisett, som en hind i folkhvimlet eller om man är antingen för trött eller för lefnads- 
mätt för att genera sin beqvämlighet älskande lekamen besöker man helt makligt små 
alltför täcka kabinetter der man kan trolofva sig genast och sedan gifta sig när man 
lyster och utan allsköns formaliteter.

Detta frossande i ljuva och pikanta sinnesintryck av alla slag var mycket 
karaktäristiskt för 40-talets Sommelius. Han låter gärna sina krigshjältar upp
leva orgier mellan drabbningarna, låt vara att dessa skildringar ofta blir ganska 
klichémässigt utformade.

Som det framgår av den följande framställningen i brevutkastet var det de 
erotiska upplevelserna — delvis nog fantasiupplevelser — som var det centrala 
för skalden under hans Parisvistelse. Han ägnar stort intresse åt att skildra 
miljön i flotta bordeller, de lätta damernas eleganta dräkter och kroppsliga 
behag och det våldsamma sinnesruset.

De tryckta dikterna av Sommelius ger ej full inblick i hans nakna erotiska 
fantasiliv. Med sitt huvudverk Vallmoknoppar riktade han sig ju till en kung
lig person och detta blev därför i viss mån arrangerat ad usum delphini. Men 
bland manuskripten i Waldens samling finns en del dikter, som kännetecknas 
av det avslöjande skildringssätt, som man påträffar i brevutkastet. Hit hör 
t. ex. Pour Memoire — en för författaren betydelsefull titel? — som med 
inlevelse återger en erotisk scen, där den manliga parten först har vissa 
fysiologiska bekymmer, innan svårigheterna övervunnits och föreningen kan 
fullbordas:

Deras läppar sammanblandas 
som två flammor och inandas 
skiftvis lifsluft från hvarann 
de hvarandra tätt omsluta 
darrande af fröjd de njuta 
wällustsiuka(P) hon och han
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Denna dikt kan ej dateras. Man har något fler hållpunkter beträffande Till 
Julius, som riktar sig till en Göteborgsbekant, matematikern och journalisten 
Julius Åstrand, en mångsidig begåvning och utpräglad bohem,2 som var lierad 
med C. M. Ekbohrn. Denna skabrösa dikt har tillkommit under ett Göte
borgsbesök, kanske det sista på hösten 1846. Då Beppo nämner, att Julius 
flicka har som hemvist Masthugget — hon är »din Armida» och »Masthugget 
hennes förtrollade ö» — får man en ironisk vink om vilken sorts kvinna det är 
fråga om. Man får en inblick i samma bohemiska miljö — litteratörer och lätta 
damer i Göteborg — som några år senare återspeglas i ett bekant brev från 
Viktor Rydberg till Herman Bjursten (jfr Lönborg, a. a., s. 38 f.).

En tredje dikt, Arrangeuren — med signaturen Dulcamara, som ofta använ
des av Sommelius — anspelar på Boråstrakten. Diktens jag-person uppträder 
som arrangör av en tvetydig fest, ja som kopplare och vänder sig till »alla de 
knallar» han känt. Skalden har här mycket bekymmer beträffande oskulden 
hos något äldre ogifta kvinnor, ett tema, som han utvecklar i flera diktfrag
ment. Ett av dessa börjar med versraden »Precis som för oss, ljög för dem 
Almanackan», och det innehåller en hårdhänt drift med en puritansk och 
religiös ungmö, Elise:

Du vet att det menlösa verbumet älska 
betyder att synda, om ej, något värre, 
tror kärleken är synonym med spetälska 
och viges vid ingen, om ej vid vår Herre.

Någon gång hade väl Sommelius en känsla av att det flyktiga erotiska 
begäret hos mannen kunde skapa svåra problem för den älskande kvinnan. 
Om detta ämne handlar en annan opublicerad och icke daterad dikt, Hilma (av 
G. S-i). Hilmas tant varnar henne för den soldat hon älskar. Hon förstår 
visserligen hennes känslor,

Men så wildt hans ögon brinna, 
stormar rasa i hans själ, 
och hos evigt samma qvinna 
trifves han ej länge wäl; —
Nej för wäxling är han danad —
Mellan oro, strider, qval 
är hans dystra gångstig banad 
genom jordens jemmerdal.

Det är ett stiliserat självporträtt ungefär som många av de krigargestalter man 
finner i Vallmoknoppar, men det betraktas i diktfragmentet från den borgerli
ga världens synvinkel och den ombytlige mannen uppfattas som en fara för 
unga flickor med oskuldsfullt sinne. Det är ett av få exempel på att den 
flyktiga erotikens negativa sidor dryftas i Sommelius diktning. Det medvetan
de om synd och förkrosselse efter sexuella försyndelser, som man finner hos

2 Se S. E. Lönborg, Frän Viktor Rydbergs Göte- samhälles handlingar, Ser. A, Band 4, nr 2, 
borgstid (Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets- *934, s. 25).



religiösa romantiska diktare, t. ex. Stagnelius, fungerade ej så ofta hos Somme- 
lius (jfr ovan s. 170).

Också ett annat drag är betecknande för erotiken i Sommelius 40-talsdikt- 
ning, dödsperspektivet. Ett typiskt exempel är huvudpersonen i Piraten, som 
kröner sitt stormiga liv med en hetsig kärleksscen, vilken utspelas på samma 
gång, som han håller på att gå under med både flicka och fartyg. Det är ett 
gammalt romantiskt motiv, men det får ett patologiskt inslag genom att flickan 
plötsligt blir lik en vampyr:

Vackra brud i likornaten!
Suga fast dig vid piraten,
Som vampyrn vid pulsarna!3

Ungefär samma kombination av död och vällust finner man i en annan 40-tals- 
dikt, Daemonerna, där de vilda sällarna i Napoleons armé bedriver sexuellt 
umgänge på en kyrkogård bland kistor och kranier. Det är en blasfemisk scen, 
som vittnar om Sommelius böjelse för perversa sensationer.4 Samma omdöme 
kan man fälla om början av dikten, som bygger på kontrasten mellan den 
sköna Lauretta — Manfreds älskarinna — och det ruttnande liket av henne. 
Vällustigt fördjupar sig skalden i alla de ohyggliga detaljerna, samtidigt som 
han påpekar den nyss levande kvinnans skönhet:

Ve! du gråter ju förgäfves!
Hennes fulla barm ej häfves 
Mera af vällustiga 
Suckar; i den lägga stygga 
Grodor sina ägg — der bygga 
ödlor — kräla maskarna!5

Denna med perversiteter kryddade erotik leder åter tankarna till fransk 
efterromantik, t. ex. Gautiers, Barbiers och Borels diktning, där man ofta 
finner samma förening av död och vällust, av skönhet och skrämmande 
förintelse. Som särskilt Praz (a. a., s. 28, 45) påpekat, dragés dekadansens 
diktare gärna till sådana motiv, och i fransk efterromantik finns det många 
företrädare för denna linje, särskilt bland de s. k. bousingos — Borel, Gautier 
och andra — som efter borgardömets seger på 1830-talet gav uttryck åt sin 
världsleda, sina destruktionstendenser, sin smak för morbid erotik och skräck
injagande dödsmotiv.6 Man kan icke konstatera ett direkt samband mellan 
Sommelius och denna krets, men deras livsinställning, motivkrets och sam
hällskritik företer en parallellism, icke minst tendensen att provocera och 
chockera borgerligheten. Jag återkommer till detta sista problem.

Men man bör framför allt se motivet vällust-död ur psykologisk synvinkel.
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3 Vallmoknoppar, s. 170.
4 Scenen erinrar om en situation i Lewis
skräckroman T h e M onk  (jfr sv. övers. M unken, 
IV, 1804, s. 93 ff.). Lewis stod under påverkan
från de Sades riktning (jfr Praz, a. a., s. 1 1 1 ) .

5 Vallmoknoppar, s. 143.
6 Jfr P. Moreau, Le romantisme, 1957, s. 172 f., 
302 ff. et passim. En god sammanfattning om 
les bousingos av P. Nykrog i Litteraturens 
världshistoria, Realismen, 1973» s. 39 ff·
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På grund av sin fysiska sjuklighet och själsliga depression sysslade Sommelius 
gärna med dödstanken. Det blev naturligt för honom att se det sexuella livet i 
detta perspektiv. I det ofta citerade brevutkastet från 1847 finns det flera 
exempel. Det är betecknande, att då han skall beskriva sina besök hos glädje
flickorna i Paris det blir just föreningen av vällust och dödskänslor som blir 
det väsentliga:

Ja g  har aldrig njutit så som der, det är en uplösning a f både kropp och själ i den aldra 
sinligaste wällust, det är dödsryckningar a f tjusning, det är som om man samm på w ågor 
a f salighet i kärlekens Eden, det mystiska, det hem lighetsfulla.

När han i en annan passage vill ge uttryck för sin njutningsrika Parisvistelse, 
få han ordet »sjelfmord» ur pennan:

I Paris skulle man kunna förkorta det mest fullblodiga kraftfulla lif  på 14  dagar, med 
idel nöjen -  Och detta vore w isserligen ett njutningsrikt, ett angenämt sjelfm ord , men 
som säkert ej och lika lite, som de öfriga förde till Paradiset.

Sommelius tankar kretsar nu gärna kring döden; man kan tala om en 
dödsdrift, en självförbränning hos honom. Det problemet skulle få ännu 
större aktualitet under det sista halvåret av hans liv.

Sommelius död vid Dybbel den 5 juni 1848 omstrålades snabbt av legendens 
skimmer. Han blev mycket snart framställd som den ädle kämpen för skandi
navismens rättvisa sak. I det brev den 8 juni, i vilket Sturzen-Becker fick med
delandet från J. Hjort om Sommelius död, hette det, att han dött i »den 
hellige, retfaerdige Kamp imod det tydske Reverpak», och att han utandats 
»sit Helteliv med de Ord: ’jeg der for det kjaer  ̂ Danmark’».7 Lättrörda 
liberala och skandinavistiska skalder strängade sina lyror till minnet av den 
fallne hjälten. En av de första var C. F. Ridderstad, som i Östgötha Corres- 
pondenten den 21 juni införde en dikt, där Sommelius hyllades i sin dubbla 
roll som skald och hjälte:

Tappert stred du, m odigt föll du, skald och hjelte på en gång.
D u  har stupat, som du lefde — handling, poesi och sång.

Något senare — den 29 juli — kom Herman Bjurstens minnesdikt i Jönkö- 
pingsbladet, där Sommelius framställdes som en svensk Tyrtaeus, vilken »med 
swärd och lyra» i »striden drog». Också den lättrörde Nybom bidrog till 
hyllningskören;8 han och en dansk poet, Fr. Hammerich, besjöng i samma 
skandinavistiska anda tre unga män, Sommelius, Leijonhufvud och Leven- 
skjold, som ungefär samtidigt fallit i danskarnas krig. Med en lätt allusion på 
Tegnérs Karl X II hette det i Hammerichs dikt om dessa »dyrbare Helte»:

A 11 Svaerdet drog fra Belte
Og til Deden trofast stred;9

7 RA.TrycktiR. Sturzen-Beckers,a.a.,s. 163. 9 Slesvigske Digte, 1848,5 .59.
8 D öds-Runor i Sam lade dikter, IV, 1848, s.
1 18  f.
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Även i de vanliga nekrologerna tog man fasta på skandinavismen och 
hjältedraget. Detta gäller alldeles särskilt om Emil Keys bidrag i Dagligt 
Allehanda den 2 1 juni 1848 och i kalendern Skandia för 1849 (tr. 1848); Key 
var som bekant ivrig skandinav. I den förra nekrologen heter det med oför
neklig överdrift, att Sommelius och Leijonhufvuds död »får sin plats på det 
främsta bladet af den nordiska framtidens häfder». I den andra och utförligare 
dödsrunan söker Key ge en urskuldande förklaring till att Sommelius liv blev 
alltmer »oregelbundet och svindlande». Han hade som Theodor Körner velat 
sjunga och strida för en stor idé, men den omgivande verkligheten — Sveriges 
fredliga förhållanden — kunde ej ge honom inspiration. Så diktade han sin 
vilda och sönderslitna poesi och i ett slags samklang härmed hängav han sig åt 
ett utsvävande liv. Hans sista krigiska insatser och hans död innebar emellertid 
en försoning: »Det var endast p2.det sättet en stråle ljus numera kunde bryta in 
i det chaos, som bodde derinnom [i Sommelius huvud].» Detta ljus »kom ur 
evigheten och lyste den frigjorda anden uppåt». Man har en stark känsla av att 
denne mot Sommelius sympatiske skribent mycket besvärades av det faktum, 
att Beppo levt ett utsvävande liv, men han fann en utväg ur sitt dilemma 
genom att låta förirringarna bli försonade genom skaldens död — liksom 
upplösningen i en klassisk tragedi.

I Crusenstolpes nekrolog i Nordstjernan 1848 finner man en liknande 
räddningsaktion i romantisk stil. Han talar om skaldens »rena glödande själ», 
där det fanns »en urbild, efter hvilken han mätte och bedömde de yttre 
tingen». Då dessa ej motsvarade de höga krav han ställde, uppstod den 
»feber-vrede», de »våldsamma sprången» i hans diktning. Ödet förunnade 
honom dock den hjältedöd han »eftersträfvat och besjungit» (s. 35 f.).

Ett visst korrektiv mot dessa högstämda utläggningar kom i Eichhorns 
levnadsteckning, där äventyrslystnad och levnadströtthet blir den enda förkla
ringen till Sommelius deltagande i kriget (s. V III). Levnadströttheten som 
motiv återfinns också hos Birger Schöldström och Cecilia Bååth-Holmberg. 
Sommelius var — skriver den förre — »troligen öfvermätt på ett lif, som för 
honom ej var stort annat, än en kedja af bittra qval och bekymmer, omvexlan- 
de med vilda förströelseförsök» (a. a., s. 220). På samma sätt skildrar 
Bååth-Holmberg Sommelius krigsdeltagande som ett medel att befrias från 
»ett lif, hvilket var honom en plåga» (s. 69).

Emellertid driver de sistnämnda två författarna inte ensidigt tesen om 
Sommelius depression som den egentliga orsaken till det sista händelseför
loppet. Cecilia Bååth-Holmberg kände väl till — och Schöldström förmodli
gen också — den uppsats om Sommelius och två andra frivilliga i det 
dansk-tyska kriget 1848, som Barfod publicerat i Danebrog 1880. Här skild
ras, hur Sommelius besökt den för skandinavismen entusiastiske Barfod i 
Köpenhamn och först efter dennes noggranna redogörelse för Danmarks 
moraliska rätt i det pågående kriget känt sig övertygad om att han borde 
inträda i den danska armén. Schöldström hade troligen läst denna uppsats, då 
han skrev, att Sommelius tillhörde de kända män, som »lika hänryckt fört 
svärdet i strid för hvad de ansett stort och ädelt, som de rört lyran till detta
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storas och ädlas förherrligande och befordrande» (s. 209 f.)· Cecilia Bååth- 
Holmberg gjorde en noggrannare avvägning av Beppos motiv, de mer 
krasst personliga och de mer idealistiska. Huvudsaken för Beppo var »egent
ligen att få slåss», men »han gick ej ut i kriget, förr än han förvissat sig om, att 
han gick att kämpa för en rättvis sak» (s. 29). Längre fram utvecklade författa
rinnan den senare synpunkten i nära anknytning till Barfods uppsats. Det sker 
i anslutning till det idealistiska och liberala synsätt, som karaktäriserar hela 
hennes bok Frihetens sångarätt.1

Nu finns det lyckligtvis en del samtida dokument, som gör det möjligt att 
tränga in i Sommelius egentliga planer, ja, hans allmänna förhållanden under 
de sista fem månaderna av hans korta liv.

Som tidigare (jfr s. 176) framhållits, vet man ej exakt, när han lämnade 
Nantes och icke heller, om han kom till det romantiska Venedig, som han 
enligt brevutkastet ville fara till i likhet med många poeter vid denna tid. 
Cecilia Bååth-Holmberg uppger, att han på sin stora resa besökte Italien (s. 
68), men det finns inte något klart bevis.1 2 Det första dokument, som ger fasta 
hållpunkter om hans vistelseort, är ett brev från grosshandlare Gustaf Somme
lius i Stockholm den 24 mars 1848 till Beppo, som nu vistas i Köpenhamn 
(Waldens samling). Brevskrivaren uppehåller sig ganska mycket vid »arfsfrå- 
gan i Lund» (jfr ovan s. 184) men kommer också in på mer personliga för
hållanden:

Ditt afsked är som Du troligen sett beviljadt med tillstånd att qvarståi Arméen. Från 
Löwenhjelm i Paris [den svenske ministern] har ej ingått svar och hans inflytande der 
lärer efter sidsta händelserna vara temmeligen nedsatt. I Danmark skall efter uppgift 
rustas starkt och Du kan möjligen fa någon employ där.

Konselj akterna den 1 1  februari 1848 ger ju vid handen, att G. L. Sommeli
us denna dag beviljats avsked. Att släktingen först 5 veckor senare meddelar 
honom detta faktum tyder på att han under denna tid ej kunnat komma i 
förbindelse med Beppo, förmodligen därför att denne befunnit sig på resa. Då 
Beppo nu vistas i Köpenhamn, passar Gustaf Sommelius alltså på att ge 
honom en vink om militär anställning i Danmark inför den väntade kampen 
mellan detta land och Preussen. Antydningarna om Löwenhielm ger vid 
handen, att Gustaf Sommelius, som hade fastare position i samhället än 
Beppo, bett ministern om en tjänst; det var fråga om dennes inflytande hos de 
franska myndigheterna. På goda grunder kan man antaga, att det gällde 
rekommendationer för att Beppo skulle bli antagen i den franska armén.3

1 Ellen Key är inne på denna tendens i boken i 
ett brev till författarinnan 1 7/ 1 1  1889: den 
betraktas som »väckelserop till samtiden, som 
nickas i reaktionens sömn, medan man passar 
på att stjäla vårt fria ord, det talade lika väl som 
det skrifna» (LUB).
2 Under rubriken P.M. finns det i Waldens 
samling en veneziansk fantasi på prosa, som
möjligen kan sättas i samband med ett besök i 
Venedig.

3 Många människor utnyttjade minister G. C. 
F. Löwenhielms stora hjälpsamhet och hans 
goda förbindelser i Paris för olika ändamål. Jfr  
S. Klemming, Gustaf Carl Vredrik Löwenhielm, 
1956, s. 196. De stora samlingar av brev till 
Löwenhielm som finns på RA och i U UB in
nehåller ej någon skrivelse från Gustaf Som
melius eller Beppo.
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När G. L. Sommelius i nästa månad vistades i Bremen — orsaken är okänd 
— och därifrån skickade ett brev till vännen Ekbohrn,4 berörde han själv idén 
om att deltaga i det danska kriget. Den 9 april hade det försiggått strider 
mellan danska och tyska trupper i närheten av Flensburg, och med hänvisning 
till dessa skriver han: »Om danskarna emottagit främmande off. hade jag väl 
nu redan stupat vid Flensburg» (s. 84). Formuleringen tyder på att han gjort 
vissa sonderingar om att bli officer i den danska armén men fått negativt 
besked. Det är frapperande, att detta engagemang förknippas med den nu så 
aktuella dödstanken.

Man frågar sig, om detta intresse för det dansk-tyska kriget hängde samman 
med skandinavistiska sympatier. Samtidigt som Sommelius skickade det cite
rade brevet till Ekbohrn, sände han till denne en lång politisk artikel — 
skriven i mycket svulstig stil — som väl var avsedd för Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning men såvitt jag kan finna aldrig publicerades. Denna artikel 
innehåller bl. a. ett reportage av det berömda folkmötet på Casino i Köpen
hamn den 20 mars, en framställning, som med sina livliga detaljer vittnar om 
att Beppo själv kanske varit närvarande. Men man observerar, att den utrikes
politiska aspekten under mötet — det skandinavistiska kravet på en närmare 
förening av Danmark och Slesvig — ej beröres. Artikeln domineras helt av 
den inrikespolitiska idén om liberalisering av den danska författningen. Som
melius berömmer starkt de liberala danska folktribunerna, en Monrad, en 
Lehmann, en Hvidt, på bekostnad av svenska liberaler som »sekter Key» och 
»magister Bagge»; han tror ej, att de senare är »utrustade med egenskaper 
som berättiga dem att såsom nationens män ställa sig i spetsen för avantgardet 
af ett stort folk» (a. a., s. 13 1) . Det är anmärkningsvärt, att Sommelius trots att 
han befunnit sig i händelsernas centrum ej tagit fasta på de skandinavistiska 
idéerna utan håller sig kvar på liberalismens allmänning med utfall mot despo
tismen, mot adelns och prästerskapets förtryck av folkmenigheten. Det är de 
liberala strömningarna i Europa med utgångspunkt från juli- och februarirevo
lutionerna, som fångat hans intresse och sympati. Till komplettering av bilden 
kan nämnas, att Sommelius i sin tryckta diktning endast en gång i förbigående 
nämner skandinavismen, låt vara att det sker med viss sympati.5

Efter den 24 mars är det ett uppehåll på ungefär 1 1/2 månad i de bevarade 
breven från Gustaf Sommelius i Waldens samling. Av nästa epistel — den 5 
maj 1848 — framgår det, att Beppo kommit närmare ett beslut att anmäla sig i 
den danska armén: »Som jag ser att Du önskar tillåtelse att gå i Dansk tjenst 
har jag sökt skaffa en sådan att kunna sända Dig den med nästa post.» Men 
anmärkningsvärt nog har Beppo också tänkt sig ett annat alternativ. »Hvad 
anbudet att gå i Rysk tjenst beträffar så bör jag säga Dig att Tit. af D. var med 
derom, innan han reste härifrån för några veckor.» Det är uppseendeväckan
de, att den rabulistiske Sommelius kunde tänka sig en befattning i den ryska

4 Sommelius har daterat brevet (jfr ovan s. 5 Silhoutter, s. 7 f. 
185) Bremen »April 1848». Se tidskriften 
Biografen  19 14 , s. 84.

1 3 - 7 5 4 2 9 1  Samlaren
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armén — för den konservative Stagnelius var den tanken 25 år tidigare 
naturligare — och det är även egendomligt, att Beppos gamle vederdeloman af 
Dalström tillfrågats i ärendet.

Förklaringen kommer i viss mån i Gustaf Sommelius brev ett par dagar 
senare, den 9 maj 1848, då han mottagit Beppos formella ansökan om rättig
het att gå i utländsk krigstjänst och ordnat det så att ärendet snabbt handlagts i 
lantförsvarets kommandoexpedition, där tillstånd blev beviljat den 6 maj.6 
Han anspelar i detta brev på Beppos tvehågsenhet inför det danska engage
manget, på samma gång som han på allt sätt söker övertyga honom om det 
lämpliga i att träda i dansk och ej i rysk krigstjänst. Jag återger passagen i sin 
helhet:

Jag kan ej säga huru det numera kan bli att få komma i Rysk tjenst; der fordrades ock 
snart svar såsom vilkor. Jag tycker att Du gjorde bäst hålla Dig qvar i Danmark, när du 
kommer väl in i Arméen der; litet får man väl tåla; för hastig lycka, makt, inflytande ger 
öfvermod, det är gammalt. I Ditt ställe skulle jag tåla och svärja mycket för att rätt 
komma in i Dansk tjenst och slippa gå i Rysk.

Tydligen hade de danska myndigheterna varit ganska tveksamma beträffan
de Beppos lämplighet. Den antydes ju, att underhandlingarna gått trögt (jfr 
»hastig lycka — ») och att han varit utsatt för kritik (han hade fått »tåla och 
svälja mycket»). Man skulle gärna vilja veta något mer om denna kritik, som 
retade Beppo med hans stingslighet till den grad att han länge lät det ryska 
alternativet stå öppet. Men på denna punkt lämnar oss dokumenten i sticket. 
Det finns visserligen en skrivelse från de danska myndigheterna till den 
svenska ministern i Köpenhamn, där dessa i allmänna ordalag redogör för de 
fordringar, som ställdes på främmande officerare, vilka sökte sig till den 
danska krigsmakten.7 Men med utgångspunkt från dessa krav på god hälsa, 
god utbildning och god vandel kan man bara gissa vad som i Beppos fall gjorde 
vederbörande tveksamma.

Mot bakgrund av Gustaf Sommelius brev till Beppo ställer man sig skeptisk 
till teorin, att skandinavistiska idéer betytt så mycket för denne, då han gick i 
dansk krigstjänst, en teori, som fick ett kraftigt stöd genom Barfods skildring 
(jfr s. 191). Det finns även en hel del andra omständigheter, som gör, att man 
är tveksam. För det första förefaller det ganska överraskande, att Sommelius 
med sin hetsiga natur inlät sig i ingående resonemang för att övertygas om 
Danmarks rättvisa sak.8 Men det finns andra påståenden i Barfods uppsats, 
som verkar ännu mer tvivelaktiga. Jag gör här en resumé av dennes fram
ställning för att klarlägga sammanhanget.

6 Se Landtforsvarsdepartementets Commando 
Expedition 1848 nr 333 (Rigsarkivet, Köpen
hamn).
7 Inkomna depescher till Kabinettet för ut
rikes brefvexling från Köpenhamn april 1848. 
Hör till en apostill den 20 april (RA).

8 Denna invändning är redan framställd av K. 
Warburg i en otryckt föreläsning 1890 vid Gö
teborgs högskola om Sommelius (R34: 169, 
KB).
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Sommelius kom enligt Barfod sjuk till Köpenhamn och lades in på Frede- 
riks hospital. Under hans vistelse där utbröt det dansk-ty ska kriget — alltså 
i början av april — och Sommelius fick lust att ansluta sig som frivillig till 
danskarna. Så fort han blivit så pass bra, att han för några timmar fick lämna 
sjukhuset, uppsökte han Barfod i det ärende, som redan nämnts. Hans besök 
fortsatte dagligen under växande »Utaalmodighed efter at komme til Haeren» 
(a. a., s. 59). Den 2 juni hade han äntligen blivit utskriven från sjukhuset och 
fått krigsministerns tillstånd att gå med i kriget. Glädjestrålande tog han denna 
dag avsked av Barfod. Denne kommenterar situationen med en romantisk 
vändning; »naar Glaeden har en hnjere Kilde, foraedler den selv de mindre 
smukke Traek, o g i dette 0 j eblik forekom han mig virkelig smuk» (s. 60).

Nu saknas emellertid alldeles Sommelius namn i Frederiks hospitals pap
per, såväl i journalen över »inkomne Syge» som i journalerna från den 
kirurgiska och den medicinska avdelningen för den berörda tiden.9 Man 
observerar också, att Gustaf Sommelius i sina tre brev inte gör några som helst 
anspelningar på att Beppo vore sjuk; i ett brev (5/5) anger han f. ö. en privat
adress för denne i Köpenhamn och förutsätter i ett annat (9/5), att Beppo 
bott i Helsingör. Av brevet till Ekbohrn framgick det, att Beppo i april var 
i Bremen. Troligen förhöll det sig så, att han vid besök hos Barfod meddelade 
denne, att han låg på sjukhuset för att därigenom förklara, varför det dröjde 
med hans antagande hos de danska militärmyndigheterna. Som vi sett gjorde 
dessa förmodligen svårigheter vid hans försök att få inträde i den danska 
armén.

Den uppfattning om Sommelius man får vid ett försök att rekonstruera hans 
mellanhavande med Barfod inbjuder knappast till glorifiering men väl till 
medkänsla. Han tycks ha farit med osanning om sin franska resa för att dölja 
sin nödsituation, och han ljög väl om en sjukhusvistelse för att Barfod ej 
skulle få insyn i hans trassel med de danska militärmyndigheterna. Barfod, 
som var en föga objektiv natur,1 drog säkerligen för vittgående slutsatser 
av Sommelius yttranden. För denne var det väsentliga i den situation vari 
han befann sig på våren 1848 att komma i verklig krigstjänst, dansk, rysk 
eller fransk. Ideologiska betänkligheter hade han knappast. Han tedde sig 
alltmer lik de egocentriska landsknektar han tecknat i sin diktsamling Vall
moknoppar.

Den 13  maj hade Sommelius skriftligen anhållit om att bli antagen i dansk 
krigstjänst, och denna anhållan, som hade som stöd tillståndet från Sverige att 
inträda i utländsk krigstjänst, expedierades redan följande dag. Sommelius 
fick order redan dagen därpå, den 15 maj, att inställa sig hos general von 
Hedemann vid armékåren på Fyen.2 Situationen hade börjat bli kritisk för den 
danska armén.

9 Rigsarkivet, Köbenhamn. 2 Krigsministeriets kopibog 1848, Haerens ar-
1 Se Fredr. Nergaards biografi i D an sk biogra- kiv, Rigsarkivet, Köpenhamn. 
f is k  leksikon, 2, 19 33 , s. 155 .



Sommelius finns antecknad som svensk frivillig i »5te liniebataillon» 
fr. o.m. den 30 maj t. o. m. den 5 juni 1848.3 Då hade han förflyttat sig till 
trakten kring Dybbul i östra Jylland mittemot ön Als. Här utkämpades den 3 
juni en drabbning, den enda vari han synes ha deltagit,4 och han ljöt döden.

Den första rapporten om Sommelius deltagande i striderna den 5 juni 
kommer från ett ögonvittne, kaptenen A. Fugl vid det kompani, dit Somme
lius var kommenderad. Här anges ganska kort omständigheterna kring hans 
död:

Omtrent midt i byen [Vest-Dybbol] bemerkede jeg at Fienden meget lenge holdt 
nogle Gjerder, og traengte derfor under hurrande frem derimod og fik ogsaa fjenden til 
at forlade dem men han samlede sig snart paa kort Afstand og fortsatte en meget 
lefvende Ild, hvorved jeg led Tab, nemligen faldt her den ved Compagniet ansatte 
Lieutenant Somelius [sic], der fik en dodelig Kugle i hovedet.5
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Den första mer utförliga skildringen av Sommelius död härrör från Barfod 
och finns i den uppsats från 1880 som tidigare behandlats. Enligt hans fram
ställning utvecklades händelseförloppet ganska dramatiskt: »Det blev en vild 
og voldsom Gadekamp i de krogede Gyder med Diger og lefvende Hegn paa 
begge Sider». Emellertid uppstod det en viss motsättning mellan den djärve 
svenske löjtnanten och hans folk. De »vilde hellere staa daekkede bag Diger 
och Gaerder, end de vilde springe over dem. [. . .] Sommelius sprang da selv 
op pa Gjaerdet for at vise dem Vejen, trak sin Sabel, svingede den over 
Hovedet og kommanderede: ’Framåt! Hurr —’» (s. 60 f.). Detta hurra blev 
aldrig fullt uttalat, då en kula från tyskarna träffade hans huvud.

Det som är nytt i denna skildring är kontrasten mellan soldaternas försiktiga 
och Sommelius dödsföraktande agerande och den konsekvens som detta fick 
för hans vidkommande. Helt allmänt far Barfods version ett visst stöd i den 
nekrolog, som ägnas Sommelius i den danska generalstabens stora arbete från 
1870-talet om kriget. Det säges här, att han blev dödligt sårad, då han med 
»Kjaekhed» förde sitt folk mot ett av fienden besatt »Hegn». Härtill fogas ett 
omdöme, som är förvånansvärt kritiskt: Sommelius »Aandsretning var af en 
hej st egen Natur, og hans hele Lif og Personlighed bare tydelige Spor deraf i 
den Uro og Mangel paa Ligevaegt, der charakteriserede dem» (a. a., 1:2:3, s. 
1328). Den anonyme skribenten säger ej direkt, att Sommelius kommende- 
ring av sina soldater vid tillfället var otaktisk och hans personliga uppträdande 
dumdristigt, men man kan av karaktäris tiken »Mangel paa Ligevaegt» draga 
den slutsatsen, att hans eftermäle bland vissa militära skribenter ej var så 
positivt som senare hos Barfod. Men omdömet tyder också på att dennes

3 Svenske og Norske Frivillige 1848, 1849 i: 
Haerens arkiv.
4 I den danska generalstabens verk Den
dansk-tydske K rig  i  Aarene 1848-50, 1 :2 :3 , 
18 7 1, s. 1328, uppges, att han deltog i strider

na den 28 maj vid Dybbel, men denna uppgift 
bestyrkes ej av andra källor.
5 Nerrejyske Armecorps. Berettningerne om 
Faegtningerne (Haerens arkiv, Köpenhamn).
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framställning i  sak torde vara riktig: trots fiendens »meget lefvende Ild» 
utsatte sig Sommelius för stora risker.

Sommelius sista handling var en utomordentligt konsekvent yttring av hans 
hela syn på krigarkallet. Det ger hans diktning klart vid handen. I och för sig 
är det starka betonandet av dristigheten betecknande för nästan all krigslyrik, 
speciellt under romantikens hjälted yrkande tid. Denna egenskap blir lätt 
klichéartad, då ej en utomordentlig stilkonst som Tegnérs eller en konkret 
personkaraktäristik som Runebergs präglar skildringen av krigarens dödsför
akt. Sommelius ägnar stort intresse åt att framställa situationen så hisnande 
farlig för att starkare kunna markera hjältens oerhörda dristighet. Man kan 
nämna som exempel en episod i Rudolf von Wildheim,6 den dikt där 
skalden kanske bäst gett uttryck åt sitt patos för hjältelivet. Jaggestalten och 
hans brud (svärdet) är instängda liksom i en kula med de hotande kanonerna 
kring hela synkretsen:

I dofva ackorder kring hela 
vår synkrets kanonerna spela 
och stängda vi äro här; — men 
der hetaste blodsregnen dugga, 
som hjeltar vi skola oss hugga 
en stråkväg ur kulan igen; —

Och fast våra tinningar glöda — 
och tusen blessurer förblöda 
och kindren bli bleka, som snö, 
finns ej någon återgång mera — 
vi måste vårt anfall doublera, 
igenom oss slå — eller dö!

Att vilja kämpa mot en överlägsen fiende med en oerhörd dödsrisk — det är 
den attityd, som Sommelius åter och åter igen tecknar i sin diktning och som 
han omedelbart omsatte i verkligheten, då han fick tillfälle att strida.

Svärdet har för Rudolf von Wildheim blivit den evigt älskade bruden; 
alldeles som i R. Körners Schwertlied — utan tvivel en förebild för Sommelius 
dikt7 — är denna brudsymbol ett uttryck för skaldens passionerade syn på det 
krigiska hjältelivet. Men i motsats till Körner och den nationella romantikens 
övriga diktare ger Sommelius i Rudoll von Wildheim inga prov på patriotiska 
känslor (jfr ovan s. 181). Det företag som hjälten och hans sköldmö ger sig ut 
på karaktäriseras som »vår hämnande jagt», och i sitt begär att förgöra 
framställes hon som en vampyr, som dricker »sjudande menniskoblod» ur

6 I N ordstjernan  för 1848, s. 46. använt samma symbol i Krigaren (T ids- och
7 Jfr Bååth-Holmberg, a. a., s. 29. Tidigare K rigs-Bilder, 1837, s. 45). Han beundrade 
hade en av kadettpoeterna, C. F. Ridderstad, uppenbart Körner, som ägnats en dikt (s. 94).



»splittrade skallar» (s. 45). Denna hämndlystnad har väl som bakgrund Som- 
melius besvikelser och hans hatfulla inställning till dem som han betraktade 
som sina fiender. Detta egocentriska, negativa drag i dikten sammansmälter ej 
naturligt med den kult av äran, som skalden i krigslyrikens vanliga stil ägnar 
sig åt och som även kommer fram i Rudolf von Wildheim:

------Om någon, I unga!
af eder blir öfver i dag;
så hem till min fosterbygd helsa:
Att lifvet jag kunde ej frelsa;
Men äran, den räddade jag (s. 47).

Döden spelar stor roll i Sommelius senare krigslyrik. Hans inställning är 
ambivalent, då han blottar en stark längtan efter döden, ja förintelsen, och 
ändå fördjupar han sig i en frånstötande skildring av dödskvalen, t. ex. i den 
nyssnämnda dikten, och av den hemska förvandling, som kroppen genomgår 
efter döden. Det senare sker åtskilliga gånger, t. ex. i Rodrik, Ney och 
Sjelfmördaren, alla först i Vallmoknoppar. Det kan räcka med ett exempel, ur 
dikten om Ney. Marskalken fördjupar sig i makabra detaljer med tanke på sin 
förestående avrättning:

Om några timmar(!) Elchingen är mull,
En stelnad kropp, ett stinkande, förskräckligt 
Exempel på förintelsen, ett äckligt,
Ihåligt lik, en klump af maskar full.8

Som tidigare framhållits (jfr s. 183) har Sommelius nog tagit intryck av den 
moderna franska litteraturen, som kännetecknades av samma smak för det 
skräckinjagande och makabra. Fr. Strich har i en intressant uppsats9 belyst 
samma tendens i fransk och tysk senromantik liksom den för samma ström
ning karaktäristiska dragningen till det grymma och lidelsefulla och satt allt 
detta i samband med en reaktion mot »die Mittelmässigkeit und tote Stille des 
bürgerlichen Daseins» (s. 55). Sommelius utmanande dödsskildringar kan nog 
betraktas ur samma synvinkel, som en yttring av en lust att chockera det 
borgerliga samhället, som förorättat honom så grymt. Hans smak för det 
makabra liksom hans destruktionstendens (jfr s. 182) chockerade också de 
flesta kritikerna, -d- i Aftonbladet (Ridderstad?) skrev den 9 februari 1847 om 
Vallmoknoppar, att Beppo föreföll nästan »som en vilde eller vildbasare, som 
stormat in genom den obevakade parnassens portal» och en recensent i det 
akademiska organet Frey (-rl=F.F. Carlsson?) talar om en »öfverspänd kraft, 
som springer öfver till det vilda och gräsliga, något kannibaliskt-hyeniskt» (s. 
102). Denna kritik av det vilda, ociviliserade draget hos Sommelius kombine
ras gärna med anmärkningar om det disharmoniska, kaotiska och regellösa i
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8 Vallmoknoppar, s. 180.
9 D ie  Rom antik als europäische Bewegung i 
Festschrift H einrich  W ölfflin, 1924, s. 54 f.
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hans författarskap. Utan tvivel är hans plats i den samtida svenska litteraturen 
ungefär densamma som den som les bousingos hade i den franska, alltså som 
provocerande och chockerande outsider (jfr ovan s. 189). När Viktor Ryd
berg 20 år senare skrev om Beppos dikter, visade han en större uppskattning 
än de flesta tidigare recensenterna, kanske därför att han med sitt stormiga 
förflutna kände sig befryndad med den antiborgerliga skalden.1

Sommelius inställning till döden var som nämnts ambivalent. Trots sin 
känsla av dess hemska och brutala karaktär drogs han till den och hyste en allt 
starkare längtan efter förintelsen — ty livet efter döden sysselsatte honom 
föga.1 2 Denna starka dödsdrift blir ett tema i många dikter. Flera av hans 
hjältar, som för en mer eller mindre äventyrlig tillvaro på havet — huvudper
sonerna i Örlogsmannen (1841), Piraten (1844), Matrosen och Rodrik (Vall
moknoppar) — vill sluta sitt liv i vågorna, men samma känsloläge finner man 
t. ex. hos Ney, som föredrar avrättningen framför att stå i Ludvig XVIII:s 
tjänst, eller Conrad, vilken liksom sina kamrater levt ett stormigt äventyrarliv 
och nu inför utsikterna att få en vardaglig tillvaro längtar efter döden. För »de 
svarta jägarne» blir döden på samma sätt en tillflykt undan ett trivialt liv, då 
»slafven förutan all ära / I anletssvetten» förtär »sitt bröd, under mödorna 
böjd».3 Man finner ofta en sådan kritik av den slitsamma borgerliga tillvaro, 
som Sommelius upplevde som så avskyvärd. Det riktiga livet skulle vara 
»stormarnas vällust» (De svarta Jägarne), en genomskinlig symbol för Som
melius livsfilosofi och det skulle helst avslutas abrupt med döden:

Som bäst vi i fullheten njuta 
af lifvet ock lifvet vi sluta, 
allt går på en enda minut.
Som luftsken, när klarast de brinna, 
vi också som dessa försvinna — 
och dö i ett ögonblick ut! (s. 43)

Men det är ej bara jordelivets trälarbete som Sommelius hjältar vill undfly 
genom döden utan de söker också befrielse från dess fruktansvärda plågor. 
Conrad är ej rädd för helvetesglöden i Lucifers salar, dit han väntar sig komma 
som hjälten i Stagnelius Albert och Julia:

Ej fruktar jag fasan, ty helvetesglöden 
Mig bränner i lifvet mer het än i döden.4

Det är tidstypisk pessimism, men icke desto mindre återspeglar alla dessa 
symtom en djup otillfredsställelse med livet hos skalden själv. I hans gravdikt 
över Uggla, daterad den 29 december 1843, finner man samma förintelseläng
tan med samma motivering:

1 Rec. i G H T  14/12  1867. Delvis citerad i K. 3 De svarta Jägarne i Nordstjernan 18 4 8 ,5 .4 3 .
Warburg, a. a., s. 479 f. 4 Vallmoknoppar, s. 8.
2 Jfr dock Conrad (anspelningar på helvetet)
och Sjelfmördaren (uppståndelsen antydes).
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Men — hvi sörjer lifvet då de döda?
Der marter slutat opp, ej blöda 
Läkta sår, ej någon smärta tär 
Isad känsla, själlös kropp ej lider,
Brustet hjerta icke mera svider,
Orm ej stinger, som förtrampad är.

Den sista dikt, som Sommelius publicerade under sin livstid, Farväl, vilken 
ger uttryck åt så mycket lidande, har som slutvinjett en längtan efter förintel
sen:

Förintelse jag ber blott om och önskar.
Låt mig försjunka, död, uti din famn!

Med kännedom om den inställning, som Sommelius hade till döden i sin 
senare poesi och i andra uttalanden, frågar man sig, om inte hans deltagande i 
det dansk-tyska kriget innebar en direkt strävan efter döden. Var inte hans 
uppträdande under striderna i Dybbol den 5 juni ett slags självmord? Eller 
ville han genom att blottställa sig för fienden bara visa sin likgiltighet för 
dödsfaran? På dessa frågor kan man inte få något svar, man far nöja sig med att 
konstatera, att en stark dödsdrift ingår som väsentligt drag i Sommelius själsliv 
under senare år och att detta drag växt fram ur hans djupa depression. Denna 
fanns ej under hans första Boråstid men blev ett faktum på grund av omstän
digheter, som ju till stor del kan klarläggas.

Låt oss till sist sammanfattningsvis ta fasta på Sommelius psykiska typ! Tack 
vare den moderna psykologien har man möjlighet att belysa de själsliga 
grundkonflikter, som döljer sig under det bizarreri, den excentricitet och den 
Byronimitation i beteendet, som Beppo-Sommelius samtida funnit hos ho
nom. Han tillhörde av allt att döma det slags människor, som måste avreagera 
sin frustration på andra. Föremålen för de aggressiva, ja, sadistiska tendenser
na är först och främst de som misstänks vara motståndare, fiender, men det 
kan också vara oskyldiga, som av olika anledningar blir ersättningsobjekt för 
aggressiviteten. Tidigare har vi skärskådat olika yttringar, både biografiska och 
litterära, av denna inställning. Men som ofta påpekats5 avreagerar sig den 
frustrerade människan ofta — framför allt på ett senare stadium — på sig själv, 
hon önskar utplåning av sitt eget jag. I Sommelius liv och diktning kan man 
studera sambandet mellan dessa två reaktionsformer. Lika hätska och aggres
siva som han och hans hjältar kan vara mot den oförstående omvärlden, lika 
benägna är de — särskilt i hans senaste poesi — att försjunka i en längtan efter 
döden, som förintar jaget med dess starka självhävdelse. Det finns kanske 
ingen annan svensk författare, som passar så väl för ett studium av de stora 
besvikelserna och dessa ödesdigra dubbla konsekvenser.

5 Jfr  Rattner, a. a., s. 58.


