
Jac. Berzelius och H. G. Trolle Wachtmeister – en vänskap skildrad i en 

korrespondens av över 700 brev under 30 års tid 
 

 

Hans Gabriel (Trolle) Wachtmeister, ende son av riksdrotset Carl Axel Wachtmeister och hans 

hustru Ulrika Lovisa Maria, f. Sparre, föddes den 11 september 1782. Den unge greven växte upp 

under ensamma och allvarsamma förhållanden i nästan uteslutande äldre personers sällskap, vilket 

också kom att prägla hans sinne. Man kan tidigt spåra ett naturvetenskapligt intresse hos den unge 

mannen, men det var juridiken som en man av börd borde satsa sin framtid på. Han kunde under 

slutet av höstterminen 1800 avlägga sin juridiska examen vid Uppsala universitet. Hans juridiska 

karriär blev förvånansvärt snabb och redan 1809 utsågs han till justitiekansler. 

  Greve Trolle Wachtmeister – Trolle tillagt efter faderns död 1810 – blev egentligen inte någon 

politisk profil i Sverige, utan snarare en god iakttagare av de politiska händelserna. Han skötte sitt 

ämbete med glans men undvek i största möjliga utsträckning att offentligen engagera sig i politiska 

frågor. Han blev känd för sin stränga rättskänsla och för sitt mod – egenskaper som sedermera gav 

honom en rangplats bland Karl XIV Johans män. Med sitt liberala och frisinnade tänkesätt kom 

dock Trolle Wachtmeister i flera sammandrabbningar med den konservative konungen. Den 

juridiska banan har behandlats av bl.a. Elof Tegnér i "Anteckningar och Minnen af H G Trolle 

Wachtmeister" (1889). 

  Jacob Berzelius (1779-1848) å sin sida var uppvuxen bland östgötska bönder och präster. Dessa 

till synes helt skilda världar formade båda till kunskapstörstande och naturälskande män. 

  Berzelius' lysande insatser inom den kemiska vetenskapen har analyserats i en mångfald 

avhandlingar och artiklar genom åren. Framgångarna var stora, men byggda på hårda prövningar av 

de vetenskapliga visionerna. 

  Berzelius tog på sig en enorm arbetsbörda. Vid sidan av sin ordinarie lärarverksamhet vid Mediko-

kirurgiska institutet, sedermera Karolinska institutet, fick Berzelius anledning att förmedla 

undervisning åt olika håll. Under senhösten 1816 anordnades en föreläsningsserie av Berzelius och 

hans adjunkt Nils Gabriel Sefström för ett glansfullt sällskap bestående av justitiekanslern Hans 

Gabriel Trolle Wachtmeister med hustru Catharina Charlotta (f. Leijonhufvud) och styvdotter 

(Gustava Hedvig Maria Möllersvärd), grevinnan Caroline Lewenhaupt, baron Gustaf Fredrik 

Åkerhielm med hustru Helena Charlotta (f. af Ugglas), greve Carl Gyldenstolpe, justitierådet 

Gabriel Poppius m.fl.  

  På laboratoriet var aktiviteten livlig och här var Berzelius allvarlig och koncentrerad, men med 

glimten i ögat. Ironin förekommer ofta i brevväxlingarna till hans närmaste vänner. 

  I början av december 1816 kunde Berzelius inräkna inte mindre än fem laboranter i sina trånga 

lokaler. En av dessa laboranter var Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Berzelius hade varit 

misstänksam på grevens kunskaper och mottog honom "höfligt men kallt". Trolle Wachtmeister 

hade emellertid omgående fått tillstånd att börja med laborativa studier, men eftersom Berzelius var 

så strängt upptagen blev justitiekanslern främst hänvisad till Berzelius lärobok och övriga laboranter 

för sin handledning. Han inköpte också en liten mineralsamling av Berzelius nära vän 

övermasmästaren Erik T. Swedenstierna. 

  Berzelius fick snart anledning att omvärdera sin syn på greve Trolle Wachtmeisters 

naturvetenskapliga kunskaper och allvar med studierna. Han skrev till vännen Johan Gottlieb Gahn 

den 16 december 1816: 

 

 Har jag nämnt at Justitiae Cantzlern alla förmiddagar arbetar på mit laboratorium med en flit, 

upmerksamhet och riktig framgång, som verkligen förvånar mig. Han blir en rigtig 

professionalist i chemie och mineralogie, liksom han är en berömd naturalhistoricus; han har 

nemligen uptäckt ej mindre än 3 nya, inhemska foglar.  

 

Greve Trolle Wachtmeister fortsatte att laborera på Berzelius laboratorium fram till sin flytt från 

Stockholm till Årup i juni 1817, då han samtidigt utsågs av Konungen till En av Rikets Herrar.  



 

 
 

Den unge greven H. G. (Trolle) Wachtmeister (1782-1871) 

 Av K. F. von Breda 1804. Trolle-Ljungby 

 

Där satte han omgående igång laborerandet i hönshuset för att sedan i en särskild byggnad 

inrätta ett kemiskt laboratorium, ”Berzeleion”. Under sin tid i Stockholm bodde familjen 

Trolle Wachtmeister mestadels på Hallunda, en gård som fadern Carl Axel hade inköpt redan 1786. 

  Den unge grevens studier i Uppsala hade skett under överinseende av prästsonen Gustaf 

Thomée. Denne skrev en dikt, då greven Trolle Wachtmeister tog avsked från 

justitiekanslerämbetet och samtidigt blev en av Rikets Herrar. 

 

Obeveklig i Din föresats 

Öfvergaf Du lugn och kall den plats, 

Dit förtjenstens kraft Dig tidigt lyfte 

Och der Rätt och Sanning var Ditt syfte. 

Dygder, sällan sporda, följde Dig 

Från sitt rätta rum, att göma sig 

Och blott återfinnas vid Ditt möte 

Inom tysta dalens lugna sköte. 

 

Dock ej utför oanvända fall 

Tidens ström för den förrinna skall, 

Som af ödet till en vinning ämnats  

För hvad krets som hälst hvaråt den lemnats. 

 

Så vi sett en Ek, vid klippans fot 

Som väl stod beredd på stormens hot, 

Men ej säker att den skulle skona 

Höstens natt dess vördnadsvärda krona, 

Flyttad undan till en bättre plats, 

Pryda som Kolonn ett skönt Palats, 

Och på bytet riktad, blott förlora 

Vådan af det upphöjda och stora. 

 

 

 



Jacob Berzelius hade redan som ung 

vetenskapsman funnit en vän och rådgivare i 

Johan Gottlieb Gahn, bland vännerna kallad 

Kalotteus. När denne avled under Berzelius 

utlandsvistelse 1818-19 blev den yngre men 

mera världserfarne Trolle Wachtmeister den 

bland vännerna som kom att stå honom 

närmast. Excellensen såg i gengäld Berzelius 

som en vetenskapens mästare. Härur 

framväxte en ökad tillgivenhet även på andra 

områden. 

 Berzelius vänner var många och av de mest 

skilda slag. Förutom forskare i Sverige och 

nere i Europa fanns det prostar, poeter och 

politiker, ämbetsmän och musiker, folk i 

allmänhet och en och annan kung. Med 

många av dem brevväxlade han om skilda 

företeelser och i olika tonarter. Vi får också i 

breven vara med på resor, lära känna andra 

vänner och får veta vad som hände i olika 

kulturkretsar lokalt, i riket och i Europa. 

Korrespondensen mellan honom och Trolle 

Wachtmeister är den mest omfattande, och                          

bland de över 700 breven var många dessutom                Jac. Berzelius (1779-1848)      

rejält tilltagna. Det finns ett som det tog Ber-                     Av J. Way 1826, KVA 

zelius över fyra timmar att läsa. Den juristut- 

bildade Excellensen med sin "lagstyl" skiljer sig betydligt från den mera koncentrerade och klart 

formulerade stilen av den erfarne forskaren. 

 Brevväxlingen handlade de första åren till stor del om tekniska förfaranden och möjliga 

tolkningar av resultaten av den kemiska verksamheten och återspeglar både frustreringar i arbetet 

och glädjen över vunna framgångar. Den före detta justitiekanslern blev med tiden en 

professionell mineralkemist. Om detta vittnar ett tiotal avhandlingar i internationella veten-

skapliga tidskrifter. 

 Korrespondensen, som med tiden också handlar om personliga angelägenheter, visar att 

personkemin de båda jämnåriga vännerna emellan stämde väl överens. När Excellensen 1825 

förlorade sin andra hustru och i ett brev heter det då att ”nu duger jag till intet”, kommer Herr 

Professoren honom till stöd och hjälp. ”I naturens stora Örtagård vexa ännu många blommor för 

oss båda”, svarar Berzelius. Han inbjuder Excellensen till Stockholm och anordnar också en 

gemensam resa genom Bergslagen  med gynnsam effekt – livsgnistan hade återkommit. 

  När i sin tur Herr Professoren försöker komma till rätta med den knepiga frågan om han som 56-

åring verkligen skulle gifta sig, och i så fall med den 32 år yngre Betty Poppius, ber han 

Excellensen om råd. Denne tar hedersuppgiften med stort allvar. Det förhållandet att Herr 

Professoren tillfrågat just honom i detta livsviktiga ärende visar, säger han, ”att vi äro hwarandra 

närmare än vi någonsin varit”. Efter att han lagt olika synpunkter på problemet råder han Herr 

Professoren att ta steget och utmålar äktenskapens fröjder och lycka. Herr Professoren lydde rådet 

och så småningom kom svaret som slutar ”nu är det gordt, Excellence… Jag förnyar för Eders 

Excellence mina hjertligaste tacksägelser för de goda råd som återgifvit trefnad åt min tillvarelse”. 

  Det blev en 30-årig vänskap för livet. Det sista brevet som Wachtmeister skrev till sin vän är 

daterat den 12 augusti 1848. Det blev aldrig avsänt från Årup, förmodligen beroende på att han 

fått meddelandet om Berzelius bortgång den 7 augusti. I brevet talar Trolle Wachtmeister om hur 

den ”förtrolighet och det godhetsfulla deltagandet” som Berzelius alltid visat och som ”under 

denna långa period af mitt lif utgiort min glädje och min stolthet”. 

 Det kan vara intressant att notera titulaturen i breven. De flesta breven skickades under adresserna: 



 

 Hans Excellence f.d. JustitiaeCantzleren 

 Riddaren och Commendeuren af K.M. Orden 

 Högvälborne Herr 

 Grefve Trolle Wachtmeister 

 Christianstad 

 Årup 

  Professoren, Kommend. W.O. Ridd. N.O. 

  Välborne Herr 

  Jacob Berzelius 

  Stockholm 

 

Trots över 30 års brevväxling bibehölls titulaturen "Herr Professoren" resp. "Ers Excellens" hela 

tiden. Det kan också noteras att titulaturen i mångt och mycket bibehållits, men att friherre 

Berzelius sedan december 1835 titulerades baron förutom den gamla benämningen som professor. 

 

 

 
 

Utrustning och arbetssätt vid destillationer med den berömda Liebigska imkylaren  

(skiss av Berzelius 1841) 

 

Allt eftersom åren gick uppnådde Excellensen större skicklighet i sina utförda analyser, men vägen 

dit blev lång och mödosam. Hans naturvetenskapliga verksamhet fick kanske aldrig den 

professionella forskarens utformning, men hans opus magnum om granatanalyserna mottogs 

synnerligen väl av Europas kemister och mineraloger. På denna strävsamma bana blev Berzelius 

brev av den 1 april 1820 ett av de mest glädjesamma ögonblicken i Excellensens hela kemiska 

verksamhet. Berzelius skrev bl.a. 

 

 E. Excellence’s Analys är ganska bra gord; det är mig obegripligt huru E. Exc. som i det hela 

haft så litet practisk undervisning, har kunnat taga sig så bra fram, och reda sig så väl med de 

der fördömda squättarna man får efteråt, sedan det mesta af hvart ämne är utfälldt. 

 

Vid tolkningen av de mineralogiska analyserna och de därefter angivna mineralogiska formlerna 

krävdes uträkning av de olika jordarnas syreinnehåll: kiseljord 50.3 %; kalkjord 28.1 %; lerjord 46.7 

%; oxidum ferrosum 22.8 %; manganoxidul 21.9 % och talkjord 38.7 %. Försiktighet måste 

iakttagas vid tolkningen av angivna formler, speciellt gällande punkterna (syre-atomerna) över 

bokstavsbeteckningarna. Felskrivning sker lätt och visar problemet med att använda grafiska tecken 

vid angivandet av kemiska formler. 



De första åren av naturvetenskaplig verksamhet var för Excellensen intensiva under laborations-

perioden  den mörkare delen av året  och präglades av mineralanalyser. Excellensen hade efter 

stor möda blivit en etablerad kemist både i Sverige och utomlands. Laboratoriet på Årup var 

förvånansvärt välutrustat och kunde jämföras med vilket internationellt laboratorium som helst. 

  Excellensen kämpade med analyserna av sin arseniksyrade koppar och var många gånger 

benägen att ge upp. ”Bryter jag icke af mig min kemiska hals, så är den seg” låter kommentarerna 

från det Årupska laboratoriet. Men Berzelius kommer genast med lugnande besked ”jag skulle 

tro fara vara för den chemiska magen, som är mest känslig för arsenik; men jag känner E. Exc. 

kemiska constitution och litar på dess digestionsförmåga. Om då och då något litet digistifpulver 

från Stockholm skulle påfordras, så är jag dock säker på en slutlig sammvetsgrann Materia cocta.” 

Trägen vann och arbetena med den blå kristalliserade arseniksyrade kopparen från Cornwall 

kröntes med publicering i Vetenskapsakademiens Handlingar 1832. 

 Så småningom drivs verksamheten över mot mera organisk-kemiska problemställningar, inte 

minst lantbrukskemiska. De bevarade laboratorieanteckningarna uppvisar under tiden fram till 

flyttningen till Trolle-Ljungby (1848) analyser av Trollebergs åkerjord och Klostergårdsjorden 

(1828), analys av hästgödsel, undersökning av råghalm, humusrika jordarter, humusens och 

kalkens verkan på varandra, undersökning av Håkanryds leror med avseende på tegeltillverkning, 

undersökning av oxblod, urin, bladextrakt, sanden vid Gualöf, Årups åkerjord och försök med 

växtlighet i jord som sakna organiskt ämne bland beståndsdelarna. Excellensen kunde sedan med 

grundliga teoretiska studier inom lanthushållningen ta sig an de praktiska delarna på Årup. Han 

kunde därigenom höja avkastningen högst betydligt genom införandet av cirkulationsbruk och 

ökad odlingsareal., fåravel, nya stall och ladugårdar. De kemiska försöken på det nya laboratoriet 

på Trolle-Ljungby bestod mestadels av lantbrukskemiska frågeställningar  analys av gödsel, 

benjord, kalkhalt för växtligheten, jordanalyser, guano, blodgödning och mergel. 

 

De av Vetenskapsakademien från 1821 utgivna “Årsberättelser” om vetenskapens framsteg under 

det gångna året blev också en källa för Excellensen att hålla sig informerad om vad som skedde i 

den vetenskapliga världen. Samarbetet mellan Excellensen och Berzelius liksom en mera ingående 

beskrivning av ett kemiskt laboratorium och hur kemiska analyser av mineral utfördes finns 

beskrivna i undertecknads utgivning av ”Excellensen och Berzelius”, Stockholm (1988). 

 Kemin skiftade inriktning på 1830-talet. Den organiska kemin knackade på dörren och den 

skulle dominera för en lång tid framåt. Den mångfald av föreningar som upptäcktes och 

analyserades var stor och detta syns inte minst på den omfattning som Berzelius årsberättelse hade     

antagit. På 1820-talet var sidantalet i snitt 310, på 1830-talet 450 och på 1840-talet var det inte 

mindre än 570 sidor. 

 Behovet av struktur av denna kunskapsmassa var stor och Berzelius försökte på olika sätt 

inordna alla data i en gemensam teori på samma sätt som han hade gjort för den oorganiska kemin. 

Många teorier presenterades av olika kemister och med spänning inväntades kommentarerna från 

Berzelius. 

 

Livet på Årup  
 

Excellensen trivdes mycket bra i Skåne, trots att vintrarna var besvärande för honom. Berzelius 

försökte locka honom till Stockholm utan att lyckas. Berzelius många plikter gjorde det svårt för 

honom att lämna Stockholm för några längre perioder. De personliga mötena blev därför ganska få. 

Berzelius försökte dock så ofta det gick, om så bara för en dag, besöka Årup under sina resor inom 

och utom landet (exempelvis från hemresorna från Frankrike 1819 och Karlsbad 1822). En 

omfattande korrespondens blev därför utvecklad. Berzelius fann sig ofta föranlåten att klaga på 

Excellensens handstil och på hur frikostig han var med bokstävernas storlek. Handstilen var också  

mycket svårläst! När det gällde den vetenskapliga delen av korrespondensens innehåll, framträder 

där den stränge läraren. Berzelius svarade inte alltid med direkta svar på Excellensens alla frågor, 

utan lät honom gå igenom sitt resonemang eller sina uträkningar en gång till med kompletterande  



 

 

 
 

Årup – oljemålning av Christine Hoffler från 1870-talet. Trolle Ljungby. 

 

frågor från Berzelius. Excellensen var inte sen att följa sin lärofaders intentioner. Ett exempel på 

detta är att då han analyserar fahluniten inte bara söker natron eller kali utan diskuterar även om 

litium kunde förekomma i provet. Svaret erhölls genom "kristallspråket", vilket han dock inte ansåg 

sig vara tillräckligt erfaren för att tyda. Är han osäker görs försöket om tills han anser sig vara så 

säker att Berzelius sedan kunde få komma med ett slutomdöme. 

 Den dagliga rutinen på Årup var välplanerad. Före dagens kemiska laborerande – som förresten 

ofta skedde i närvaro av ett "slätsömsyende laborationssällskap" – gjordes promenader till 

ladugården, bränneriet med flera ställen, längre om vädret så tillät. Vid lampans tändande började 

"den husliga trefnaden". Kvällsarbetet före maten innebar brevskrivning, genomgång av 

räkenskaper och om tiden medgav också läsning: "Innan dagen slutas måste siälen upfriskas med 

en mera värmande föda än den som hon kunnat få under forskningarne i ett praktisk 

wettenskapsområde. Den giör henne godt at få råka Shakespeare, Göthe eller Tegnér, efter det solida 

men prosaiska umgänget med Berzelius huru skönt och hänförande det ock är at streta i hans väg 

för at utleta." Den vetenskapliga bibeln, ofta kallad ”Nordström” eller ”Norström” härstammande 

från boktryckarens namn, var ”Lärbok i kemien” (6 band, 1808-1830) av J. Jac. Berzelius. 

 Om de första årens korrespondens mycket handlade om den kemiska verksamheten så ändrades 

succesivt inriktningen i breven till att också beskriva alldagliga och även politiska händelser. Bland 

de större händelserna som i hög grad påverkat brevskrivarna under 1820- och 1830-talen är 

Berzelius besök på Årup, diskussionerna i undervisningskommitten (”Snillekommitten”), 1827 

års statsrevision, Excellensens vistelse i Paris 1832-1833 och koleraepidemin i Sverige 1834. De 

långa breven från Excellensen under Parisvistelsen beskriver inte bara mötena med de franska 

vetenskapsmännen utan ger också en god inblick i fransk inrikespolitik (striderna i 

tronföljdsfrågan under 1830-talet, det sociala livet i Paris, upproret i Antwerpen 1832 m.m.). 

  Ett genomgående drag hos Excellensen är hans önskan att stanna hemma på sitt älskade Årup. 

Trots idoga försök att locka honom till Stockholm förblev han Skåne troget. Barnens, inte minst 

sonen Axels uppfostran och utbildning krävde den långa resan till Frankrike. Det var med stor 

glädje han åter trampade svensk jord igen sommaren 1833. 



Excellensens gästfrihet har gjort, att det föreligger många skildringar av livet på Årup i olika brev 

mellan besökarna. Ett exempel på detta är då Fredrika Bremer på hösten 1831 kom på besök till 

Årup. I ett brev till Carl Gustaf Brinkman av den 24 oktober 1831 beskriver hon sin upplevelse.  

 

Jag har varit på Årup sedan jag sist skref till Er, tillbragt der ett par glada njutningsrika 

dagar. Ex. Wachtmeister  huru intressant och älskvärd är ej han!  och så god! Sin 

öfverlägsenhet begagnar han blott för att till sig upphöja andra, utvekla deras slumrande 

ideer gifva dem klarhet och ordning och lif; han liksom blåser sakta på kolen för att 

framkalla den ljusa flamman. Under samtal med honom tycker man att alla ämnen som 

komma i fråga får ett nytt och högre interesse; han är då, om jag så får säga, i moraliskt 

afseende en lycklig Allchymist och gör till Guld allt hvad han med sin tanke vidrör. Att ha 

fått göra hans bekantskap räknar jag mig till en ovärderlig vinst. 

 

Redan genom Excellensens barndomsanteckningar (Trolle-Ljungby) från 1791 fångas vi av en 

god beskrivning av livet på Årup. 

 

Årup är en gård, hvilcken hör min ena mormor Magdalena Sophia (Coÿet) till och ligger ¾ 

mil ifrån Ljungby. Där är tvenne flyglar, uti den ena är kök, skafferie och folckets spis-

kammare, sedan en förstuga på sidan af denna är en dörr (hvilcken är gräns-skilnaden 

emellan förstugan och stora huset) som lider åt den kammaren hvarest vi (neml. Herr 

Thomée [informatorn] och jag) hade vårt näste tillika med Baaduska [hunden] och 

dufvorne. Vid ändan af detta förstuga är en dörr hvilcken går till en sal som är Jungfru-

kammare på sidan af denna är en dörr (hvilcken är gränsskilnaden emellan Jungfru-

kammaren och stora huset) som lider åt en kammare (på sidan af denna är et rum hvaruti 

Madmoiselle Leufström har sin säng; men som annars är frukost och Thé-rum). Vid änden 

af ofvannämde kammare är en dörr litet ifrån M. Leuströms, hvilcken lider åt min mormors 

sängkammare så et förmak, så en stor matsal i hvilcken äro trenne dörrar, en på sidan som 

ut åt gården, de andre åt gästrum, samt en stor skänck uti hvilcken det altid lucktar Vanille. 

Prospecten på ena sidan är rätt vacker emedan det är först en parterre och sedan en smaler 

å hvaruti (just under fönstrena) simmar anckor i stora flockar (som höra min mormor till) 

af alla färgor, grå, blå, svarta och vita, Bruna och vita, gröna och grå, somlige äro på en 

gång både grå, blå, svarta, gröna, vita och bruna &c &c &c. Mäst alla med tofsar. Min 

läsare! Jag frågar dig: om det intet är rart at finna an ancka af så många färgor? Ibland så 

flyga vilt-änder neder och hålla dem sällskap. Denna å är mörck af en bokskog. På andra 

landet hvilkens målas i vattnet och gör åen dubbelt vackrare. Alla slags foglar springa och 

dricka ur åen såsom Orrar, skogsdufvor m.m. Fisk-måsen gör här var dag sit besök midt 

under fönstren och drog mäst altid en fisk up (som kanske hade varit bättre i min mage). 

Den andra flygeln innebär Bryggstuga, Bagarstuga och pig-kammare. Jag glömde at säga 

at utanför folckets spis-kammares fönster är just som en liten gård (han är ändå på stora 

gården) hvaruti står tvenne jagt-hundar bundne, den ena fogelhund stor som en liten kalf, 

blotta valpen, och heter Tournée. Han är bunden för det at då han är lös rogar han sig med 

at jaga hönsen. Den andra Stöfvarinna heter Aklinga står bunden för det at hon är lös jagar 

hon up en hare, äter up honom på vägen (det är ändå ingen vindt-hund) och kommer aldrig 

hem utom om qvällarne, färgad af pultronens blod. Utanför stora gården är en Bandhund 

vid namn Libeck, stor, svart, arg och med en besynnerlig blåsa som hänger och slicker 

neml. på ena sidan. Litet från Årup är en mölla vid namn Bromölla hvarest Herr Thomée, 

jag och M. Leufström voro och åto Honungs-smörgåsar.” 

 
  De långa vintermånaderna hade således något gott med sig enligt Berzelius, ty de lämnade 

”tillfälle åt sina förbondade söner, at stryka gödseln af fötterne och borsta ulltapparne af råcken, 

och förgylla sig med wettenskapligt smuts”. Åren gick och det blev svårare och svårare för 

Berzelius att finna den gamla koncentrationen och effektiviteten i arbetet, inte minst arbetet med 



Årsberättelserna. ”Gud vet hvilken som tar vid tiden, 

sedan man begynner blifva gammal. Man fjäskar jemt, 

har brottom, uträttar vigtiga saker, arbetar, och när 

man summerar ihop, så blir ändå facit bara lappri.” 

  Excellensens avoghet mot offentliga uppdrag blev 

också ganska snart ett känt faktum. Här sökte han råd 

och stöd hos Berzelius i sina ställningstagande.   

 Åren gick och innehållet i korrespondensen blir mer 

och mer av personlig och familjär karaktär. Berzelius 

sociala liv inskränkte sig under de mest arbets-

intensiva åren till främst de vetenskapliga vännerna. 

Som avbrott i sitt trägna arbete hade Berzelius för 

vana att göra resor under sommarmånaderna. Så ofta 

som möjligt försökte han då hålla kontakt med vänner 

och släkt i hembygden. Vid en granskning av hans 

släkt och vänner finner man att de geografiskt spridda 

över hela Östergötland. Vart han än reste var 

gästfriheten stor. Han kunde därför vid sina besök 

undvika de av vägglöss bebodda gästgivaregårdarna, 

men han fick i gengäld genomgå en sinekur av ätande 

och festande. 

 

           Excellensen på äldre dar 
På ålderdomen    Privat 

 
Med åren avtog Berzelius verksamhet på laboratoriet och tankar på förändringar i 

livsförhållandena dök upp. I sina självbiografiska anteckningar skriver han  

på 1830-talet:            

 

Nu blef tiden lång och aftonstunderna, särdeles som i detta tillstånd umgänget med andra 

besvärade mig nära lika mycket som sysselsättning. Jag kände nu först, att jag var ensam, 

och småningom väcktes tanken därpå, att det hade kunnat och bort vara annorlunda, från det 

ögonblick min ekonomiska ställning blifvit så förbättrad, att jag kunnat komma i åtnjutande 

af familjelifvet. 

 Mina anhöriga hade ofta för längre tid tilbaka uppmanat mig att träda i äktenskap och med 

ifliga färger förespeglat mig den ogiftes ålderdom, ensam och utan omgifning af närmare 

anhörigas omvårdnad, under en intresselös lifvets afton. Jag fästade då vid deras råd ingen 

en uppmärksamhet, men nu tyckte jag mig känna, att deras förutsägelse gått i fullbordan.

       

Efter långa funderingar och inhämtade råd kunde den 56-årige Berzelius ingå äktenskap den 19 

december 1835 med den 24-åriga Elisabeth (Betty) Poppius. I och med giftermålet ökade det 

sociala umgänget betydligt. Den blott 22-åriga Charlotte Wachtmeister skrev i sin dagbok (1836) 

efter ett besök hos Berzelius i Stockholm: 

 

Berzelius har föryngrats mycket, han har blifvit mager och såg mycket glad och lycklig ut. 

Han var mycket glad att få se oss, och när han tog mig i handen märkte jag en tår i hans 

öga. Det är en god känslig människa, för vetenskapen lärer han vara nästan död, men jag 

tycker att han har lefvat så många år för den att han kan väl nu få lefva för sig sjelf och sin 

hustru. Hon ser ut som en flicka och har ett yngre utseende än sin syster, hon är söt och 

vänlig. 

 

Efter giftermålet tillbringade Berzelius och hans hustru större delen av somrarna ute på den 



poppiska gården Kevinge. En bild av det trivsamma livet på Kevinge har han givit i ett brev av 

den 18 oktober 1836 till Greta Ekmarck: 

 

Betty och jag bebo, så godt som ensamma, nedre våningen på Kefvinge, Poppiska familjen 

den öfre. Jag sysselsätter mig hela förmidagen, som här räcker oftast til kl. ½ 4, med skrifning 

på et arbete, som är under tryckning i Tyskland, och hinner betydligt mer der ute, än i staden, 

der jemna besökande afbryta mig. Jag sitter der omgifven af en hel borg af böcker till 

hvilkens inre det blott finnes en enda smal ingång, den som jag sjelf begagnar för att komma 

på min plats. När jag tröttnat at skrifva och då vädret är vackert, har jag blott tre steg ut till 

en vacker trädgård, hvars sandgång, långs utmed Edsviken, äro torra och hårda, fastän nu allt 

hvad körväg är och heter, i snart 3 veckor, haft en outgrundeligt djup. Sedan vi ätit, druckit 

haffe och pratat en stund, arbetar jag åter en stund til kl ½ 7, då samlas hela familjen kring 

et gemensamt bord, damerna arbeta, jag läser högt något litterärt arbete, mest likväl romaner, 

på svenska eller franska och biträdes deruti, när jag tröttnar, af Fru Svärmor; svärfar röker 

sin pipa och afbryter oss ibland, til damernes grämelse, midt i de mest rörande scener, med 

sitt prat om potatis, palsternackor, eller dagens händelser. Kl. strax efter 10 taga vi god natt. 

Betty och jag äro de tidigast uppstående (strax efter 6). Til kaffetiden, som är kring half 9, 

sitter Betty vid sidan af min Bok-borg och sträfvar med skortsömm åt mig; efter kaffet sitter 

hon och systrarna i ett större rum i nedre våningen, medan Fru P. går och vankar i 

hushållsbestyr. – Nu känner Du huru jag tilbringar min tid och finner at jag trifves vida bättre 

än fordom, då jag måste vara antingen ensam, eller inom främmande kretsar söka umgänge 

och trefnad, när jag var trött vid arbete. – Jag kan ej nog tacka Gud, för all den nåd han 

beskärt mig i alla skiften af min lefnad. 

 

Berzelius hade nu nått upp till vetenskapens högsta höjder. Varhelst han befann sig stod han i 

centrum. Det kunde gälla vid de nyinstiftade naturforskarmötena, vid besök hos sina elever på 

utrikes ort eller vid kungliga besök i Stockholm. 

 Rekreationsresorna var inte desamma som förr då han förde vetenskapliga diskussioner med de 

franska snillena. Var han nu reste var det middagar, medaljer och tal. De intensiva, men avkopp-

lande inhemska resorna bland prostar och poeter var fortfarande trevliga. Hans dagliga liv bestod 

av redigering av de olika upplagorna av läroboken och skrivandet av årsberättelserna. De sociala 

plikterna blev efter giftermålet allt större och inte utan uppoffring, men samtidigt skapade det en 

social trygghet och glädjen att ha en hustru vid sin sida. Som vetenskapsman och som sekreterare 

i Vetenskapsakademien fick Berzelius också helt andra uppgifter t.ex. deltagande i sällskapet för 

inhemsk silkesmaskodling. 

 Excellensen Trolle Wachtmeister hade samtidigt med förändringarna i Berzelius liv också börjat 

lägga allt mer tid på skötseln av sina egendomar. Familjelivet hade blivit annorlunda sedan barnen 

blivit vuxna. Han intog med glädje rollen som morfar och han samlade sina anhöriga på Årup och 

efter 1848 på Trolle Ljungby så ofta han kunde. Sonen Axel avancerade inom den statliga 

juridiska förvaltningen.  

 

Triumviratet Berzelius – Trolle Wachtmeister – Poppius  

 
 1830-talet präglades också av stora förändringar på många andra områden. Politiskt ökade det 

liberala trycket mot den konservative konungen. De mest påtagliga uttrycken var starten av 

utgivningen av det liberala Aftonbladet (1830) och den Crusenstolpska rättegången (1838). 

 Lantbruksakademien hade allt från sin stiftelse 1811 haft olika problem i sin verksamhet. De 

flesta ledamöterna hade oftast andra huvudsysslor, och arbetet i akademien blev därför lidande. 

Kronprinsen, sedermera konung Carl XIV Johan blev akademiens ständige preses, som vice 

preses utsågs greve Fredrik Gyllenborg och som direktör överintendenten Abraham Niclas 

Edelcrantz. Det var främst Edelcrantz som drev akademien framåt, men efter hans död skedde en 

nedgång i akademiens verksamhet.  



Den 30 januari 1838 avled akademins andre 

direktör, greve A.G. Mörner, och efter en kort 

mellantid utnämndes den 1 juni 1838 presi-

denten i Kommerskollegium, Gabriel Poppius, 

till hans efterträdare. Poppius var väl förberedd 

för sitt arbete, ty han hade alltsedan 1827 varit 

akademiens inspektor och där mött hennes 

förhållanden och missförhållanden i förvalt-

ningen. Den första åtgärden som Poppius vidtog 

var att skriva om akademiens bristfälliga 

stadgar. De på egen hand uppgjorda stadgarna 

skulle, enligt Poppii önskan om snabb 

handläggning inlämnas till Kongl. Maj:t utan 

akademiens hörande. Förslaget inlämnades, men 

återremitterades till akademien. Förslaget upp-

togs i akademien den 15 november 1839 och 

efter många och segslitna diskussioner kunde 

handlingarna inlämnas till Kungl. Maj:t i 

februari 1841. De nya stadgarna fastställdes 

1841 och med Poppius vid rodret skedde en 

kraftfull uppryckning av akademiens arbete och 

dess betydelse ökade. Mitt i denna situation 

fanns Poppius närmaste vänner – Berzelius och                  Gabriel Poppius (1770-1856) 

Excellensen. Korrespondensen ger i detta avseen-        Oljemålning av J. G. Sandberg 1831 

de en god skildring av alla de förehavanden som                  Statens Konstmuseer 

skedde inom Lantbruksakademien, inte minst med  

tanke på Berzelius som var ordförande i den vetenskapliga avdelningen. Kontakten med Gabriel 

Poppius innebar för Excellensen att denne kunde på nära håll inhämta all ny kunskap för att sedan 

driva sina egendomar på ett rationellt sätt.  Poppius besökte Årup under sommaren 1840 och fått 

studera lantbruksverksamheten där. Han blev synnerligen imponerad av de uppnådda resultaten. 

Vid hemkomsten till Stockholm yttrade han till Berzelius: 

 

Det är fan til karl…. Hvad han gör, göres med rigtigt besked. Det är et herrligt företag, Gud 

låte honom få lefva och glädjas åt sit verk” (Berzelius till Excellensen den 26 oktober 

1840). 

 

Det skulle inte dröja lång tid innan andra problem tillstötte. Gabriel Poppius hade satsat stora 

pengar i brännvinstillverkningen och de konkurser som skedde på 1840-talet drabbade honom 

hårt. Om inte detta var nog för familjen Poppius blev sonen Fredrik, löjtnanten vid 2:a livgardet, 

utstruken från Regementet på grund av fylleri och bysättningsutslag. Han hade gjort cession med 

30,000 Rdr bco skuld och endast 500 Rdr bco i tillgångar. Dessa händelser påverkade självfallet 

i hög grad innehållet i korrespondensen mellan Berzelius och Excellensen, inte minste på grund 

av Berzelius ekonomiska åtagande. Hälsofrågorna tog också allt större utrymme i breven. Efter 

Berzelius bortgång år 1848 är det svårt att finna någon systematik i Excellensens val av 

analysproblem och det är uppenbart hur mycket han saknade sin vetenskapliga ledare. Han 

fortsatte emellertid sin kemiska verksamhet så länge synen var tillräcklig (fram till 1866). 

 

Den avslutande strofen i den dikt som professorn i filosofi vid Lunds universitet Johan Axel 

Nyblæus skrev i samband med Excellensens födelsedag den 11 september 1858 visar betydelsen 

av både Berzelius och Poppius i Excellensens liv: 

 

 Jag känner få bland dem dock Hedwigs bild jag känner, 

 Berzelius står der ock med Poppius jemte sig! 



 Men dröj ack dröj ännu bland oss, bland trogna vänner, 

 För hvilka allt blir tomt och dunkelt utan dig! 

 

Min förhoppning genom utgivningen i tre band av denna digra korrespondens är att breven i en 

mera tillgänglig form kan bli en källa för stimulans och vidare förkovring av en för Sverige 

mycket intressant vetenskaplig, politisk och kulturell epok. Huvuddelen av originalen av breven 

finns bevarade på Vetenskapsakademien (breven till Berzelius) och Trolle-Ljungby (breven till 

Excellensen). 

 

     Jan Trofast 

 

 

      

 


