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Jacob Berzelius och Östergötland 
 
Ny bok: Jan Trofast, Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen 
mellan Jacob Berzelius och ”Syster Greta”, Lund (2021), 446 sidor, 75 bilder, 
inbunden. Boken är tillgänglig från författaren: ligatum@gmail.com till ett 
pris av 212 kr inkl. moms + frakt (79 kr). 
 
 

stergötlands Museum presenterade under 2015 en lista på platser i länet som varit gömda, men inte 
glömda.1 Det är platser som kan berätta om miljöer och händelser från förr och ett besök kan 

tillsammans med tillgänglig litteratur ge god förståelse för den tidens livsbetingelser. En sådan plats är Jacob 
Berzelius (1779-1848) födelsehem i Väversunda vid Tåkerns strand. Tidigt faderslös kom han genom 
moderns giftermål till kyrkoherden Anders Ekmarck (1741-1822) i Ekeby nära Boxholm. Denne Ekmarck 
tycks ha varit en rättskaffens man och förstod att på ett uppmuntrande sätt ta tillvara den unge pojkens 
nyfikenhet för naturens underverk. Berzelius glömde aldrig bort sina släktingar i hembygden. 
 
 

 
 

Jacob Berzelius födelsehem Väversunda Sörgård. Målning av Alfred Thörne (1850-1916).  
Tavlans ägare: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. Bostadshuset står fortfarande kvar. 

 
Breven till och från den biologiska systern Flora, gift Normelli, bosatt i Grebo (Åtvidaberg), var fyllda av 
värme och tillgivenhet, men bestod till större delen av vardagliga händelser inom familjen. Kontakten med 
släkten uppehölls dock främst med styvsystern Margaretha (Greta) Elisabeth Ekmarck (1778-1853) i 
Fjättmunna, beläget ett stenkast från Ekeby. Berzelius var den fattige och tidigt föräldralöse gossen som 
genom arbete och försakelser hade lyckats i samhället. I korrespondensen mellan ”Hulde älskade Broder” 
och ”Käraste Syster Greta” uppvisar han sin tacksamhet och glädje att få stödja och informera om den stora 
världen till sina kära i hembygden samtidigt som han får information om släktens görande och låtande (och 
skvaller). Informationen från Stockholm kunde gälla frågor och åsikter om sjukdomar hos anhöriga, 
koleraepidemin 1834, Crusenstolpska kravallerna 1838, befordringsärenden, hans sociala umgänge som gift 

 
1 Har Du varit här? Östergötlands #gömdaglömda platser - Ett magasin från Östergötlands museum 2015, Olof 
Hermelin och Anja Praesto, Linköping, (2015). Om Berzelius boning, sid. 14-15. 

Ö 
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man och händelser däromkring, inte minst om de i Stockholm varande släktingarnas förehavanden. Det är 
här vi finner Berzelius egna ord om anledningen till valet av kemi som framtida yrkesbana (1834).2  

Jag vet med mig sjelf at, ehuru det dunkelt låg för mig at den för mig gorda destination til Prest icke var 
den rätta, så kom jag sjelf icke rigtigt under fund med hvad jag företrädesvis borde söka at slå mig på, 
förr än jag vid 19 års ålder, såsom student i Upsala, begynnte at under sal. Christophers [styvbrodern] 
ledning studera physik och chemie, då kände jag straxt hvart det bar. 

Brevväxlingen avspeglar också under vilka villkor människor ute i landet levde och vilka problem som 
påverkade deras vardagsliv. Vi får följa den ogifta Gretas praktiska sysslor och engagemang. Här framträder 
relationerna med Berzelius syster Flora med familj, prästsläkten Aurelius och familjen (af) Burén, ägare av 
bland annat Boxholms bruk och festligheterna vid firandet av Jacob Berzelius som Vetenskapsakademiens 
sekreterare under 25 år. Greta förmedlar en gång den blivande kyrkoherden Anton Aurelius’ beskrivning av 
ett middagsbesök hos sin morbror i Stockholm:  

Det var en bland de roligaste Måltider jag bevistat. Den ovärderlige Morbror hvar vid mycket godt lynne, 
språkade om nydt och gammalt. Det är märkvärdigt huru Han erindrar sig öfver Småsaker från 
Fädernebygden och huru Fantasien ännu bibehåller sin ungdomliga liflighet hos den stränge Wettenskaps 
Mannen.  

Fattigdomen var stor, inte minst på landsbygden. Livet präglades många gånger av sträng sparsamhet och 
sjukdomars härjande som ett hot mot vardagen. Rödsoten (difteri) och lungsoten (tuberkulos) var ständigt 
närvarande. Döden lurade alltid, sökandet efter tröst hos Gud blev ofta en väg att få sinnesro. Inte undra 
på att dessa frågeställningar upptar mycket av informationen i korrespondensen med utomstående. 
Osäkerheten om framtiden för den stora barnaskaran var också ett ständigt tyngande problem. Greta ansågs 
vara vänlig, barmhärtig mot nödlidande, välgörare och sökte ordning och trevnad, men klagade ofta på olika 
sjukdomshändelser. Trots ekonomiska svårigheter kan inte Greta räknas till de fattigas skara, då hon 
mestadels hade piga och stundom också en dräng till hjälp i hushåll och lantskötsel. 
 
 

 
 

Jacob Berzelius (1779-1848) 
Målning av Jean Hagen efter J. G. Sandbergs målning från 1827 

Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Jonas Häggblom 

 
2 Boken Jacob Berzelius – Klarhet och Sanning – Människan bakom de vetenskapliga framgångarna (Fri Tanke, 

Stockholm, (2018), 649 sidor) av undertecknad kompletterar redan utgivna reseberättelser och brev, där de 
senare mestadels var ställda till hans vetenskapliga vänner. Breven som skickades till den intima familje- och 
vänkretsen uppvisar en mera lättsam, underhållande och personlig stil och här finner vi också betydelsen av 
upplevda händelser i ungdomen.  
 



  
 Syster Greta förmedlade innehållet i breven till övriga släktingar och vänner. Den bevarade 
korrespondensen omfattar ca 100 brev från vardera hållet fram till Berzelius död. Korrespondensen får 
utöver ett kulturhistoriskt perspektiv också en lokalhistorisk prägel. Trots att breven från Greta många 
gånger är ganska ensidiga och enkla i sitt innehåll, så uppvisar hon en förvånansvärd bildning och 
analyserande förmåga i sina omdömen. Dessa egenskaper hade Greta förvärvat av fadern prosten Anders 
Ekmarck, en förmån som ju också kom Berzelius till del. Sammantaget ger breven en bild av livet hos 
medelklassen på landsbygden under första delen av 1800-talet.  
 Breven till släkten förstärker bilden av den färgstarke mannen, som socialt formades under de tidiga 
ungdomsåren och i naturvetenskapligt hänseende av mentorn Johan Gottlieb ”Kalotteus” Gahn i Falun. 
Släkt och vänner var överens om Berzelius höga lärdom och det flärdfria sätt han hade i umgänget med 
personer ur alla samhällsklasser.  

 
  Jan Trofast 
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