
Jac. Berzelius och hans kvinnliga umgänge – Giftermål - Testamente 

 
Berzelius fick som ung gymnasist i Linköping kondition hos änkefru Kristina Maria Elgerus i 

Linköping med uppgift att undervisa hennes två söner Daniel och Carl. Hennes övriga barn var Nils 

Petter, Gustava (f. 1775) och Eva Charlotta. I november 1795 skriver Berzelius i sin dagbok att 

”Den drift som naturen nedlagt hos ungdomen hade gort M. Gustava och mig til vänner utan at vi 

uppenbarade något för hvarandra derom. Jag var kär, hon ock”. I början av december återkommer han 

om sina relationer till Gustava: ”Jag roade mig med M. G-a, tog bröstet på henne. O! Liuft är det nöie 

som kärleken skänker”. Några dagar senare skriver han ”Jag var en god stund hos M. G-a i brygghuset 

och roade mig dock alt på anständigt sätt” och fortsätter ”Då feck jag en kyss av M. G-a, hvars tjusning 

jag ej kan beskrifva. Hon lofvade ock at sy mig nattkappor”. Den 16 december 1795 var Gustava uppe 

hos Berzelius och ”jag lagade up en penna åt henne, hvarföre jag fick en kyss af henne”. Gustava gifte 

sig 1796 med karduansmakaren i Linköping Johan Peter Dahlberg.  

 

Berzelius hade inte bara tjänstgjort som brunnsläkare i Medevi utan också vid den Wernerska 

brunnsinrättningen i Stockholm. Han tycks ha varit omtyckt, inte minst av de kvinnliga 

patienterna, då en mademoiselle Molander (signaturen I.C.M.) hade författat några rader till honom 

på Jacobs dag den 25 juli 1803: 

 
 Förlåt en liten Tärna  Passera lyckligt Wåhren 

 Som intet har at ge  Och Eder Blomstrings tid 

 Som född vid dunkel stjerna  Så blir i manna åren 

 Får blott på storverk se Er Lefnad lugn och blid 

 Som endast offer gifver  Och vördnadsvärd mot grafven 

 Af sann uprigtighet Så rak i Ryggen än 

Och tänker hvad hon skrifver  Ni kastar muntert Stafven 

 Uti sin Enslighet  Och ler mot Himmelen! 

 

Berzelius hade många gånger under sina resor bland släkt och vänner i sin hembygd blivit anmodad 

att gifta sig för att på ålderdomen slippa vara ”ensam och utan omgivning av närmare anhörigas 

omvårdnad under en intresselös livets afton”. Dessa välmenta råd mötte dock ingen förståelse, ty 

han hade redan vid ett besök (1812) hos sin gode vän Alexander Marcet i London hört hur denne 

såg på att en vetenskapsman inträdde i det äkta ståndet. Denne kunde varken till- eller avstyrka, 

men ”aktadt jag är så lycklig, som en familjefar kan vara, och förlusten af min älskade maka skulle vara 

en olycka, som jag knappast skulle förmå uthärda, tror jag dock, att om jag nu vore ogift och hade den 

erfarenhet af äktenskapets omsorger och bestyr, som jag nu har, så skulle jag visserligen icke utan att 

därtill föranledas af en oemotståndlig passion gifta mig”. Detta uttalande av Marcet fick Berzelius att 

för lång tid avhålla sig från alla tankar på äktenskap. På flera ställen i hans korrespondens framgår 

dock att han hade haft åtskilliga beundrarinnor under årens lopp. 

 

 Bland kvinnorna i Berzelius närmaste omgivning har nog hans hushållerska och laboratoriebiträde 

Anna ”die gestrenge Anna” Sundström blivit den mest omtalade. Berzelius såg i henne en idealisk 

hushållerska, ty ”hon är ordentlig, ärlig, rask och ful, egenskaper som alla bör förenas hos en 

ungkarls piga.” Då Berzelius var på sin franska resa 1818 fick Carl Palmstedt i uppdrag att ordna 

med Annas framtida anställningsförhållanden. Härvid gavs följande råd från Paris: 
Tag derföre det partiet at låta henne följa dig up på mina rum, liksom för at hemta något. Skulle då den 

gamle Adam falla på dig så at du af pur vänskap för mig ville sätta en liten kupp på min til äfventyrs 

tilkommande piga, så föga retande hon än är, så gör ej barn på henne, ty då är jag af med henne när hon 

bäst behövs. (Berzelius till Palmstedt den 4 december 1818). 

 



 
 

Berzelii hushållerska Anna ”die gestrenge Anna” Sundström (1785-1871) 

 

Under våren 1835 fick Berzelius besök av en fransk officersänka vid namn A. V. Gros eller enbart 

”madame Gros”. Hon försökte upprepade gånger i brev och vid privata besök förmå Berzelius att 

gifta sig med henne. Berzelius mötte sin beundrarinna med uppenbart lugn, vilket framgår av ett 

till greve Trolle Wachtmeister skrivet brev, där denna episod är skildrad under titeln ”Apostille för 

E. Exc. enskilta skrattmuskler”. Ett utdrag lyder: 
Dagen derpå kom en betjent med et bref på 4 fulla sidor, charmant skrifvet, utmerkande en öfvad stilist 

och mycken delicatesse i tournurerna. Hon förklarade at hon ville hvarje Lördag så länge hon var quar i 

Stockholm passera et par angenäma timmar hos mig. – Jag skickade genast bud på Wetterstedt och bad 

honom dra åt fanders med den fördömda fransyskan, som jag icke har tid med. – Dagen derpå en ny lika 

lång epistel, lika väl författad, hvari hon förklarade at hennes intresse för vetenskapsmannen hade kommit 

henne at glömma dyrbarheten af hans tid och hon ville komma endast hvarannan Lördag, men dertill 

utbad hon sig nu min skriftligt meddelade tillåtelse. (Berzelius till H. G. Trolle Wachtmeister den 28 april 

1835). 

 

Att Berzelius hade börjat fundera på giftermål framgår av 

ett brev från 1834 till den tyske kemisten Gustaf Magnus, 

där Berzelius menar att hans levnadsstil var naturstridig, 

men att man i hans fall skulle akta sig för att hoppa i galen 

tunna. Efter långa funderingar och inhämtade råd från 

Excellensen Trolle Wachtmeister kunde den 56-årige Berze-

lius ingå äktenskap den 19 december 1835 med den 24-åriga 

Elisabeth (Betty) Poppius. Redan efter en vecka kunde 

Berzelius summera sina intryck av giftermålet: 
Det är rätt kuriöst at vara gift. Jag är i det hela högst nöjd 

dermed. Mit hvardagsliv är oändligt trefligt. Detta är också 

hufvudsaken, de oundvikliga kotterierna äro deremot litet 

besvärliga; men jag vänjer mig väl småningom vid den idéen 

att icke få öfverge dem på hvad tid och timma jag vill, hvilket 

är et annars dyrbart ungkarls-privilegium. Betty synes trifvas 

väl i sina nya förhållanden. Hon har et ypperligt förstånd, vida 

öfverträffande hvad quinnor i allmänhet äga. Detta är en 

ovärderlig skatt. I öfvrigt som ordspråket säger: Ölet är nytt 

och litet afrucket. – Jag gör mig den förhoppning, att det ligger 

till sig. (Berzelius till C. Hochschild den 26 december 1835). 

Både svenska och utländska vänner hyllade Berzelius. Den            Elisabeth Berzelius, f. Poppius 

tyske kemisten A. W. Otto anspelar på den friherrliga upp-                          (1811-1884) 

höjelsen från konung Carl XIV Johans sida i samband med  

Berzelius inträde i det äkta ståndet: 



Wenn wir Männer heirathen, so höhren wir auf Freiherren zu sein; so ist die Regel, von der Du aber eine 

Ausnahme machst, indem Du grade am Hochzeitstag ein Freiherr geworden bist. (A. W. Otto till Berzeli-   

us den 19 januari 1836).    

                                    

***** 
 

 

Testamente för Jacob och Elisabeth Berzelius 

1884 protokoll 2 april/juni  

Svea hovrätt, huvudarkivet, A I a 1:593 
1884 den 2 April 

Stora rummet 

Närvarande: 

Herr HofRättsRådet och Riddaren C. H. Munthe 

Herr HofRättsRådet och Riddaren C. A. Geijer 

Adjungerade ledamöterne: 

Fiskalen J. O. Ramstedt  

vice Häradshöfdingen O. Scherdin 

 

§1 

S.D. Föredrogs och lästes en till Kongl. HofRätten ingifven, så lydande skrift: 

”Till Kongl. Majts och Rikets Svea HofRätt. 

För bevakning efter Professoren, En af de Aderton i Svenska Akademien, Kommendören med Stora 

Korset af Kongl. Vasaorden m.m. Friherre Jakob Berzelii enka Fru Friherrinnan Elisabeth 

Berzelius, född Poppius, hvilken afled den 27 sistlidne Februari, få wi härmed i original och afskrifter 

uppvisa: 

1o ett af bemälda makar den 29 Juni 1844 upprättadt inbördes testamente; 

2do ett af Enkefru Friherrinnan Berzelius den 4 December 1877 upprättadt testmente; och 

3io en den 26 April 1881 af bemälda Enkefru Friherrinna upprättad testamentshandling eller 

gåfvobref; 

Och bevakas det inbördes testamentet af oss samtelige samt öfrige under mom. 2 och 3 omnämnda 

2ne testamentshandlingar af undertecknade Fredrika Gustafva Poppius och Augusta Charlotta 

Poppius. Stockholm den 31 Mars 1884. 

Fredrika Gustafva Poppius  Augusta Charlotta Poppius 

 C. Skogman   E. G. Poppius 

Såsom målsman för min hustru genom 

 Agnes F. G. Poppius  C. A. Braun” 

Härvid funnos fogade dels den af Braun åberopade fullmagt i bestyrkt afskrift, dels i hufvudskrift 

och bestyrkt afskrift tre så lydande handlingar: 

1o ”Till Kongl. Svea HofRätt ingif. den 26 September 1848 – Upl. ut in Prot. den 29 Septemb. 1848. 

Upvist hos Stockholms KämnersRätts Fjerde Afdelning den 19de September 1848; betygar Ex officio  

F. Öhnell. 

 

 

 

 

 

 



Undertecknade äkta makar förklara detta vara vår yttersta vilja och inbördes testamente: 

 

 1o Hvilkendera af oss, som öfverlefver den andra, skall intill sin död, eller, om den efterlefvande 

skulle ingå i nytt gifte, intill dess sådant inträffar, förblifva i full och orubbad besittning och 

disposition af hela boet, med allt havd dertill hörer, af hvad namn och beskaffenhet det vara må, 

dock med iakttagande af hvad här nedan i 3dje punkten stadgadt; och må någon borgen, eller annan 

säkerhet för boet icke kunna den efterlefvande affordras. 

 2o Vid den efterlefvande makans död eller inträde i nytt gifte, skall boet, i det skick det då befinnes, 

får delas till hälften emellan den först aflednes då varande arfvingar och den efterlefvande eller dess 

arfvingar, dock att, i allt fall, från delningen undantages och dess förinnan afsättas, hvad en hvar 

af oss må kunna hafva före och under äktenskapet eller efter dess uplösning, bekommit genom arf å 

sin sida, eller genom enskildt till den ena makan gordt testamente, skolande beloppet häraf, utom 

skifte, tilldelas den maka, hvilken sådant arf eller testamente tillfallit, eller om samma maka är död, 

dess vid delningstiden varande närmaste arfvingar. 

 3o I allt fall skall vid min, J. Berzelii, inträffade död, Kongl. VetenskapsAkademien till full ägo 

bekomma mina efterlemnade kemiska och fysiska instrumenter och præparatsamlingar, min 

mineralsamling, och hafva att, genom utsedda deputerade uti min boksamling för Akademiens 

räkning utvälja och uttaga de verk och böcker, som äro för K. Academiens Bibliothek behöflige. 

Till yttermera visso hafva vi det i tillkallade vittnens närvaro egenhändigt undertecknat och med 

våra sigiller bekräftat, som skedde i Stockholm d. 29 Juni 1844. 

 Elisabeth Berzelius  Jac. Berzelius 

 född Poppius 

 (Sköldemärke)  (Sköldemärke) 

Att Herr Baron och Commendeuren Jacob Berzelius och Dess Fru Friherrinnan Elisabeth Berzelius, 

född Poppius, med fullt och sundt förstånd och af fri vilja förklarat förestående handling, hvilken 

är oss till innehållet okänd, innefatta desse makars yttersta vilja och inbördes testamente, samt 

derunder egenhändigt tecknat sine namn och sine Sigill aftryckt, intygas af undertecknade för 

sådant ändamål tillkallade på en och samma gång närvarande vittnen. Stockholm d. 29 Junii 1844. 

 Carl H. Boheman  Carl J. Sundevall 

 Professor   Professor” 

 (Sigill)   (Sigill) 

 

2o Härmed förordnar jag såsom min yttersta vilja och testamente att min qvarlåtenskap, utgörande 

på grund af det utaf mig och min framlidne man Professoren och Commendeuren Friherre Jöns 

Jacob Berzelius i lifstiden d. 29 Junii 1844 upprättade Testamente, hälften af hvad i mitt bo vid 

mitt dödsfall finnes, skall tillfalla mina Systrar Fredrika Gustafva och Augusta Charlotta Poppius, 

eller, derest endera af dem då skulle vara afliden, den af dem som efterlefver. Skulle båda mina 

Systrar före mig aflida, delas qvarlåtenskapen emellan mina öfriga arfvingar efter lag. 

Till yttermera visso har jag detta i tillkallade vittnens närvaro, egenhändigt undertecknadt och med 

mitt sigill bekräftadt, som skedde i Stockholm d. 4 December 1877. 

    Elisabeth Berzelius 

    född Poppius 

    (Sköldemärke) 

 

Att Fru Friherrinnan Elisabeth Berzelius, född Poppius, hvilken vi personligen känna, vid sundt 

och fullt förstånd och af fri vilja förklarat ofvanstående handling innefatta hennes yttersta vilja och 

testamente intygar undertecknade för testamentets bevittnande särskildt tillkallade och på en gång 

närvarande vittnen. Stockholm som ofvan. 

A. E. Wirsén   Gustaf d’Albedyhll 

Major, Grefve   Kapten, Friherre 

 (Sköldemärke)  (Sköldemärke) 

 



1877 den 6 December blef detta testamente härstädes företedt och testaments vittnen afhörde på 

sätt protokollet närmare utvisar, betygar Stockholms RådstufvuRätts Fjerde Afdelning den 6 

December 1877. 

    Ex officio 

    Frans Hjortsberg” 

Lösen 1 krona 

ant. å exp. 

 

3o  ”Stockholm d. 26 April 1881  

 

Uppvist vid vittnesförhör inför Stockholms RådstufvuRätts Första Afdelning den 10 Mars 1884 

betygar 

    Ex officio 

    Otto Salmonsson 

Lösen 1 krona 

ant. å exp.  

 

Till mina älskade, goda, kära Systrar Fredrika Gustafva och Augusta Charlotta Poppius, skänker 

jag denna dag hela mitt lösörebo, inbegripande utan undantag, allt som finnes i den våning jag 

bebor, ifrån köket till och med tamburen, dessutom allt som finnes i källare, handkammare, 

garderober, skänkar, diverse större och mindre skåp, chiffonier, skrifbord, bokhylla med böcker, 

Toilettes-bord med tillhörande Toilette-silfver. Öfver allt detta ega de att efter mitt frånfälle, efter 

godtfinnande förfoga. 

 

Om de så tycka, så föreslår jag att de till våra bröder Lieutnant Fredrik Poppius och 

Häradshöfdingen Carl Poppius, lemna hvad de möjligen icke behöfva, och till famillen Normelli, 

hvad som sedermera kan möjligen befinnas onödigt att behålla. 

 

Jag ber mina goda Systrar med uppmärksamhet genomläsa alla bref i mitt skrifbord, på det att 

hvart och ett af dem som angå Berzelius måtte blifva förvaradt där det bäst passar. 

 

Jag tackar mina älskade kära Systrar för all deras ömma, goda vård alltid, och serskildt under de 

många sjukdomar, den ihållande sjuklighet hvaraf jag ständigt lidit. Af hela mitt hjerta omfamnar 

jag dem, och ber dem förlåta att jag ofta öfverilat mig, varit vid dåligt lynne, otålig, ofördragsam, 

ofta nog under plågor och lidanden hvarom de ej ega någon kännedom.  

 

Och nu ske Guds Vilja! Snart råka vi med alla våra kära hos Gud i Himmelen! 

 

    Elisabeth Berzelius 

 

Att Enkefru Friherrinnan Elisabeth Berzelius erkänt sig hafva undertecknat förestående handling, 

betyga  

 

 Lina Richter   F. Richter” 

 

och resolverades. 

 

Ofvanstående såsom testamenten bevakade handlingar kommuniceras Friherrinnan Elisabeth 

Berzelius’ närmaste arfvingar. 

 

 

 


