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Miscellanea

Till ytterligare belysning 
av Beppo-figuren
Av JOHANNES GILLBY

Fragan om soldatskalden Beppo-Sommelius’ utseende är väl inte av första angelägen- 
hetsgraden. Han är dock ett fascinerande unicum i den svenska dikten, en ansats av 
ovanliga mått, och påkallar därför alltjämt vår hågkomst och vårt intresse.

Man har givetvis ingen orsak att polemisera mot professor Alf Kjellén med anled
ning av hans grundliga undersökning och analys av Beppos ikonografi i Samlaren 1976. 
Men då han till utgångspunkt har ett mitt inlägg i Samlaren 1942, finner jag det nödvän
digt att anhålla om plats för en sen men viktig komplettering.

Ifråga om ett par av skaldens närmaste anfränder i följande andra generationen -  
sonsöner till Beppos yngre bror -  kan vid jämförelse med Svea-porträttet 1874 
iakttagas en likhet på gränsen till identitet. Ett sådant omedelbart intryck kan ju 
etiketteras som subjektivism, utan egentligt bevisvärde. Porträtt av dessa Beppo-frän- 
der -  helst ungdomsporträtt -  torde dock inte vara svårt att uppbringa för den som 
eventuellt finner det besväret värt -  jag uppsökte dem båda i Kristianstad och Räppe 
1944.

När jag för en kvinnlig medlem av släkten -  om jag minns rätt de två brödernas 
syster -  anmärkte att porträttet i Svea inte ansetts vara äkta, utbrast hon förvånad: Jaså 
inte, det är då så sommeliskt som nånting kan vara! På alldeles samma sätt reagerade en 
äldre släktmedlem, de nyssnämndas faster och Beppos yngsta brorsbarn, bosatt i 
Simrishamn.

Kamrer Torsten Sommelius uppgav att Beppo-bilden i Cardons litografi i folkka
lendern Svea 1849 är tecknad efter en dagerrotypi.

Främst av dessa skäl är jag för min del övertygad om att åtminstone porträttet i Svea 
1874 ger rätt antydan om den martialiska skaldens gestaltning i sinnevärlden. I det 
andra porträttet, Illustreradt Magasin 1854, hämtat från den av professor Kjellén 
beskrivna Arseniuslitografin har jag inte funnit något som dementerar den första. 
Skägg är nästan alltid en mask. Men jämför särskilt haka och underläpp på bilderna 1 
och 2 till professor Kjelléns artikel om Sommelius-porträtt i Samlaren 1976!

Arsenii tecknade bild av stridskamraten Leijonhufvud (bild 3 vid nämnda uppsats) är 
verkligen förbryllande och skulle kunna ge anledning till diverse mer eller mindre 
meningslösa spekulationer. Med detta må det vara som det kan. Det räcker med att vi 
har en auktoritativ bild av den legendariske poetiske vildbasaren. En sådan vågar jag 
alltså hävda att vi har i ungdomsporträttet i Svea-antologin 1874. Dess äkthet har 
motsägelsefritt vitsordats av inte mindre än fem Beppo-fränder, bland dem skaldens 
brorsdotter (som nått vuxen ålder då hennes far dog).

Jag är dock inte övertygad om att Svea-porträttet har samband med gruppbilden i 
Svea Folkkalender (bild 4 till Kjelléns artikel), men det kan ha samma ursprungliga 
förlaga, gissningsvis en tidig dagerrotypi. Attityden är en annan.

För att ett ögonblick återvända till bilden i Illustreradt Magasin: det redigerades av 
vittra personer med anknytning till Handelstidningens redaktion och kretsen kring 
Beppos vän doktor C. M. Ekbohrn, med vilken han korresponderade under utlandsre-
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san. Man kan svårligen tänka sig annat än att de accepterat bilden i den danska 
litografin -  vid återgivningen inte bara spegelvänd utan också starkt retuscherad -  som 
i stort sett autentisk, när de lät reproducera den för sin lokalt betonade tidskrift.

Professor Kjellén medger att Svea-bilden av 1874 skulle kunna godtagas fast C. 
Eichhorns och Cecilia Bååth-Holmbergs negativa utsagor gjort honom tveksam. I sin 
inledning har han emellertid refererat doktor Eichhorns redogörelse för sitt förfarande 
med skaldeporträtten i Svea, andra upplagan. En deklaration som »i sak» innebär ett 
åtminstone halvt återtagande av det kategoriskt negativa påståendet från 1867 i inled
ningen till Sommelii Samlade dikter. Skaldens bild har annars alltid saknats i antolo
gier, i biografiska och litteraturhistoriska verk. Jag tror, främst med stöd av släkt
porträtt och nära anfränders samstämda utsagor, att sådan skepsis inte längre är av 
nöden.


