
JACOB BERZELIUS OCH HANS PARK 

 

Under sin triumfresa 1845 i Tyskland tillsammans med sin hustru Betty kom de efter att 

ha druckit brunn i Karlsbad till staden Frankfurt, där de vid tillfället kunde beskåda det 

nya monumentet över skalden Johann Wolfgang von Goethe och den planerade statyn 

över boktryckarkonstens uppfinnare Johan Gutenberg (och hans vänner Hans Fust och 

Peter Schöffer). Berzelius var hänförd över vad han såg och tänkte för sig själv:  

”Huru har Svenska folket vårdat sig om sina minnen? Hvad har det gort för at bevara 

det ställe der Linné föddes, Capellansbostället i Stenbrohult i Småland, och hans hus, 

trädgård och orangeri i Upsala? Jo, ständerna hafva afslagit alla begärta anslag dertil. 

De vilja ej veta af forntid och tyckas ej eller stort bry sig om framtid. Lefva och latas 

för dagen är deras mål.”  

Föga kunde han väl ana vad som skulle ske blott 13 år senare på en central plats i Stock-

holm! 

Efter sin bortgång den 7 augusti 1848 hedrades Berzelius på mångahanda sätt. Det var 

minnesföreläsningar och slagning av minnesmedaljer i större storlek (t.ex. Vetenskaps-

akademien och Läkaresällskapet) och Vetenskapakademien lät hans stol stå tom under en 

viss tid. Hans närmaste vänner planerade och samlade in medel för att låta formgivaren 

Carl G Qvarnström göra en bronsstaty över deras Mästare.1  

Från Johan Grönstedts publikation ”Sedt och hördt i Stockholm (Stockholm, 1920) kan 

vi få kännedom om platsen där statyn över Jacob Berzelius så småningom skulle placeras. 

Nybroviken gick på 1700-talet fram till Packhustorget, som är nuvarande Norrmalmstorg 

och Kungsträdgårdsgatan. Hamnen började fyllas igen och den bildade platsen gick i 

folkmun under namnet ”Katthavet”. I början av 1850-talet anlade där trädgårdsarkitekten 

Knut Forsberg parken. Platsen kallades först Nybrosquaren, sedan Berzelii lund och 

slutligen Berzelii park. Medan man sökte efter en lämplig sten till statyns sockel fick 

statyn stå i en trälåda i parken, något som snart fick öknamnet "Berzelii skjul". August 

Blanche ger sin syn på saken redan 1857 i monologen  

 BERZELIUS I SKJULET 

Snart tvänne år jag stått på bara marken 

Uti den här bekanta Katthafsparken 

Och inklämd i en klumpig furubur, 

Ohyflad, fast den gör en slät figur. 

Jag quäfs…det också af mig sjelf står skrifvet, 

Att intet väsen kan behålla lifvet, 

Om luften två procent kolsyra för 

                                                           
1 Carl Gustaf Qvarnström (1810-1867), svensk skulptör och målare, gjort flera offentliga skulpturer t.ex. 

av Esaias Tegner, Lund (1849), Carl Adolf Agardh, Lund (1858) och Gustaf II Adolf, Riddarhuspalatset, 

Stockholm. Statyn blev gjuten hos Miller i München.  



Och jag har säkert fem här innanför. 

Men den som är af koppar, hörs man svara, 

Har visst ej svårt att lifvet sitt bevara; 

Men syret verkar så på kopparhyn, 

Att jag en vacker dag blir grön i syn. 

Men hvarför dröja denna långa tiden, 

Hvarför är piedestaln ej färdig r’en? 

Här kan ej gerna vara brist på sten, 

Ej heller brist på dem som hugga i den. 

Jag vill se solen öfver fästet gå, 

Jag hatar mörkret…billigt är mitt klander. 

Hvad gör akademien? Hvad gör Mosander, 

Som låter mästarn i ett träskjul stå! 

Men verldens sammansättning jag studerat 

Och Sveriges särskildt jag analyserat, 

Och ungefär så här min räkning stod: 

En sjundedel var verkligt mannamod, 

Tre sjundedelar skryt med forntid höghet, 

Men hela återstoden flärd och tröghet. 

Det var allt underligt jag fick en stod! 

Men just som det blef klart, så blef det mulet, 

Och just som jag fick stod, så fick jag skjulet.2 

 

 

 

 

                                                           
2 Publicerad i August Blanche, Strödda anteckningar (1889-1892), sid. 90-91 och i boken ”Sedt och hört i 

Stockholm – Minnen och anteckningar” av Johan Grönstedt, vol II, Stockholm, 1920, sid. 26.  

 



Avtäckningen av statyn ägde rum klockan tre på natten den 16 juli 1858. Anledningen till 

denna tidpunkt var att man var rädd att den stora massan av nyfikna invigningsbesökare 

skulle trampa ner de nyplanterade och späda träden.  

Ur Berzelius kvarlåtenskap vid Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskaps-

akademien finns följande handling (Ms Bz 36:17) skriven av vännen professor Carl 

Palmstedt: 

Den 16 Juli 1858, klockan tre (3) på morgonen, aftäcktes JACOB BERZELII 

bildstod, gjuten i brons och upprest i den park som bär wår förgätlige Wäns namn 

(”Berzelii Park”). 

Af flera skäl, i synnerhet för att freda parkanläggningen med dess trän, buskar och 

gräsplaner, för skadans nedtrampning af större folkmassor, skedde nämda 

aftäcknings-ceremoni i all tysthet. 

Närwarande woro: Kongl. Wetenskaps Akademiens Sekreterare Herr Professoren 

C. F. Wahlberg, Ledamoten af Wetenskaps Akademien och Komitén för 

bildstodens angelägeneheter Herr Riks Antiquarien B. E. Hildebrand samt af 

Akademiens Ledamöter för öfrigt Professoren Herr C. J. Sundewall samt 

undertecknad Palmstedt (tillika Berzelii Lärjunge och Wän), K. Wetenskaps 

Akademiens Kamrerare Herr Expeditions-Sekreteraren Åman, Bildstodens skapare 

Professoren Herr C. G. Quarnström, Architekten och Professoren Herr F. W. 

Scholander, Byggmästaren Herr A. Alm och Mekanikern samt Fabrikören Herr J. 

W. Bergström. 

Polismästaren Herr Ekströmer hade förordningens skull tillstädeskommit jemte ett 

antal polisbetjening, men ordningen blef icke ett ögonblick störd. 

Morgonen war skön. Wid +19,25o Cels., herrskade fullkomligt lugn i luften. Endast 

något solrök hindrade solens första strålar att falla på bildstoden, som förträffligt 

utförd, begåfvad med träffande ansigtslikhet, framstod då täckelset föll. 

Fastän aftäckningen skedde på en tidig morgonstund, woro wäl öfwer 100 personer, 

några arbetare som warit sysselsatta med förberedelserna till aftäckningen 

inbegripna, på platsen samlade. Tysthet och lugn rådde. 

För hjertat war det tillfredsställande att kunna närwara wid denna tysta ceremoni, 

då bilden af en i sin wetenskap stor, owanlig man, en kär lärare, en ypperlig wän, 

trädde fram för att hädanefter skådas af nuwarande och kommande generationer, 

landsmän och utländningar, som han med sitt snille och sina arbeten upplyst och 

gagnat. 

Närlagda tidningsartikel utgafs på föranstaltande af Kongl. Wetenskaps 

Akademiens nuvarande praeses Hs Excellens Herr Friherre C. R. L. Manderström. 

  Stockholm, på Berzelii bildstods aftäckningsdag 16 Juli 1858.  

    Carl Palmstedt 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1858
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                  Berzelii Park, tecknad av K. A. Ekvall, Ny Illustrerad Tidning, sid. 356 (1866) 
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