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Miscellanea
Om några Sommelius-porträtt
Av ALF KJELLÉN

Sommelius — signaturen Beppos -  samtida har ej mer att berätta om hans utseende än 
att hans anletsdrag var ganska osköna — frånsett de djupblå ögonen — och att han var 
liten och oansenlig till växten.1 Men fanns det inget porträtt av honom, som kunde 
återge den äventyrlige skaldens drag för eftervärlden? Denna fråga utgör ett problem, 
som sysselsatt flera skribenter.

Då C. Eichhorn 1867 gav den första framställningen av Beppos liv och författar
skap, förklarade han1 2 att det ej existerade någon bild av honom, men redan 1874 lät 
han en litografi (fig. 1), som skulle föreställa Beppo, inflyta i Svea, Poetiskt album, nå
got som gällde samtliga här reproducerade skalder. Eichhorn lade tydligen en ganska 
stor vikt vid denna fullständiga porträttsamling, ty den påpekades särskilt i inledningen 
som f. ö. ej funnits i den tidigare upplagan av antologien. Han framhöll, att han för 
ännu levande författare hade begagnat fotografier, för äldre diktare var »originalen 
valda med största möjliga omsorg». Man får besked om utgivarens nit, men formule
ringen vittnar onekligen om en viss reservation i fråga om det uppnådda resultatet.

Då Cecilia Bååth-Holmberg gav en utförligare biografisk teckning av Sommelius i 
Frihetens sångarätt i Sverige på 1840-talet (1889), underkände hon utan vidare den 
bild, som Eichhorn lanserat i Svea 1874. Enligt »en af Sommelii ännu lefvande nära 
bekanta» var det »en fantasibild tecknad af en person som aldrig kände honom» (s. 9). 
Hon framhöll också det anmärkningsvärda i att flera publikationer från tiden närmast 
efter Sommelius död vid Dybbøl 5/6 1848, vilka kommenterat händelsen, ej kunde 
uppvisa någon bild av honom.3

Problemet kom i ett annat läge genom en uppsats av J. Gillby, Beppo-porträtt i 
Samlaren 1942 (s. i38 f.). Han hävdade, att det i själva verket fanns två autentiska 
porträtt av skalden, dels ett av honom funnet träsnitt (fig. 2) i Illustreradt Magasin 
1854 nr 15, dels den förut nämnda litografien i Svea 1874. Det främsta beviset på den 
förra bildens äkthet skulle vara, att tidningen utkom i Göteborg, där skalden flera 
gånger vistats, senast 1846. Han hade flera vänner i staden, och av den anledningen 
kunde publikationen ej gärna presentera en falsk bild av honom efter bara åtta års 
förlopp. Det andra porträttets äkthet skulle närmast framgå av dess likhet med det 
föregående. »Redan ett flyktigt ögonkast ger vid handen» — skriver Gillby — att det 
föreställer samma person: han pekar på »pannans välvning, det lätt krusade håret, den 
raka, något spetsiga näsan». En objektiv iakttagare känner sig inte helt övertygad om 
denna påstådda likhet, och härtill kommer ett avgörande argument, som eliminerar 
hypotesen om bilden i Illustreradt Magasin som ett porträtt av Sommelius. Den åter
går i själva verket på en litografi (fig. 3) — ett exemplar finns i KB:s porträttsamling 
(P 3) — som föreställer Knut Otto Leijonhufvud, en annan svensk frivillig, som också 
stupade vid Dybbøl den 5 juni 1848. På denna litografi star det angivet, att den gjorts

1 Se min uppsats Beppo-Sommelius i Samlaren 3 Skandia, Nordisk national-kalender för 1849,
1975, s. 142 ff. 1848, Nords tjernan 1848, och Portföljen, Nytt
2 Inledn. till G. L. Sommelius, Samlade dikter, illustreradt Skillings-Magasin, 18 5 1, nr 45.
1867, s. XI.
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Fig. i. Svea. Poetiskt album, 1874.

fisstaf hmmtz Sommeiins. 

Fig. 2. Illustreradt Magasin nr 15 , 1854.
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F  tg. 3. Kungl. Bibliotekets planschavdelning.

efter en teckning av J. G. Arsenius, en känd svensk konstnär ( 18 18 -19 0 3) med militä
ra modeller som specialitet,4 och litograferats av ett danskt företag, E. Bærentzen. I 
den underliggande texten heter det på danska att Leijonhufvud fallit »for den danske 
Sag ved Dyppel den 5 Juni 1848». Denna litografi, som har formatet av en plansch, till
kom säkert vid en tidpunkt, då en bild av en svensk frivillig 1848 ännu var ett populärt 
försäljningsobjekt hos dansk och svensk publik. Leijonhufvuds identitet framgår vid 
jämförelse med andra bilder av honom, dels i KB:s porträttsamling, dels i kalendern 
Skandia för 1849 (1848). Den oäkta Sommelius-bilden 1854 är en spegelvänd kopia av 
den danska litografien.

4 Svenskt konstnärslexikon I, 1952,5.94.
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Fig. 4. Svea. Folkkalender 
för 1849.

Vad det andra föregivna porträttet beträffar (i Svea 1874), tycks ingen ha observe
rat, att det återgår på en gruppbild 1848 av Beppo, Leijonhufvud och L. Løvenskiold, 
en norsk frivillig, som stupade vid samma tillfälle. Den lilla och mycket skissartade 
gruppbilden (fig. 4), som finns i Svea, Folkkalender för 1849 (1848, s. 232), är med sin 
arrangerade uppställning av de tre krigarna framför ett knippe fanor en mycket tids
typisk produkt.5 Den har som original en litografi av den kände svenske litografen 
O. Cardon (18 12 -18 9 9 );6 ett exemplar finns i KB:s porträttsamling (Sn). Detta är det 
enda exemplet från denna tid på en bild, som utger sig föreställa Sommelius. Leijon- 
hufvuds och Løvenskiolds men ej hans autenticitet kan bestyrkas genom andra sam
tida bilder.7

Emellertid skulle man nog med tanke på den välkände litografen kunna godtaga 
denna bild av Sommelius, om inte Eichhorns och Bååth-Holmbergs ovannämnda vitt
nesmål funnits, vartill kommer, att den skandinavistiske politikern P. F. Barfod, som 
stiftade bekantskap med Sommelius i Köpenhamn under våren 1848,8 gjort ett utta

5 Jfr t. ex. en plansch Fostbroderskab fra 1848, Løvenskiold i Skandinavisk Nationalkalender,
i KB:s planschsamling (FIP, O I, B.5). 1848, s. 29.
6 Se SV. konstnärslex. I, s. 275. 8 Se min framställning i a.upps., s. 19 1.
7 Det existerar en överensstämmande bild av
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lande, som synes förpassa den till fantasibildernas värld. I Danebrog 1880 (s. 61) skri
ver han om ett »stentryck» (= litografi) för 30 år sedan, som bara gav en »fantasi
bild» av Beppo. Det är högst sannolikt, att han här syftade på Cardons litografi 
eller den osignerade kopian i Svea för 1849. Helt säkert kan man väl ej lita på Bar- 
fods minne efter 30 år, men han har i varje fall gjort denna återstående »Somme- 
liusbild» ganska tvivelaktig.


