Platserna för Jacob Berzelius kemiska verksamhet
Stället där kemiska operationer företagas kallas
laboratorium. Det bör vara ljust, eldfast, rymligt,
hafva en skorsten med godt drag, och en brunn eller
något flytande vatten i negden.1
Efter avslutade gymnasiestudier i Linköping påbörjade Jacob Berzelius (1779-1848) sina
universitetsstudier i Uppsala, men de hängde på en skör tråd mot bakgrund av de
ekonomiska förutsättningarna. Lyckligtvis erhöll Berzelius det Strandbergska stipendiet
och med mödernearvet med en avkastning av niondedelen i Väversunda Sörgård
möjliggjordes fortsatta studier. Det välkända omdömet, att han vid avgången från
gymnasiet hade bedömts vara ”en yngling av goda naturgåvor, med dåliga seder och av
ett tvetydigt hopp” och sämre kunskaper på grund av att han hade missat många
lektioner i de klassiska språken, kom på skam. Yttrandet (28 november 1798) av
kuratorn för Östgöta nation i Uppsala i samband med bedömningen för det
Strandbergska stipendiet lät helt annorlunda. Han hade då ”befunnits äga wackra
kunskaper och fullkomligen nöjaktig kännedom af de wetenskaper, som Nationen af
sina blifwande ledamöter fordrar, af Latin, Grekiskan, Humaniora och Matematique”.
Dessutom hade han visat sig ha en särdeles håg för den medicinska vetenskapen.2 Trots
att han hade mer eller mindre utantill lärt sig den av professor Anders Sparrman gjorda
översättningen av A. F. Fourcroys Philosophia chemica hade han haft svårt att besvara de
kniviga frågorna i kemi i sin medico-filosofiska examen i december 1798. Betyget blev
non sine laude approbatus [icke utan beröm godkänd]. I fysiken för professor Zacharias
Nordmark gick det bättre. Hans intresse för fysik och kemi ökades, trots att han
knappast uppmuntrades av företrädarna för dessa ämnen.
Den kemiska traditionen var stark i Uppsala. Här hade under 1700-talet verkat idel
kända kemister bl. a. Johan Gottschalk Wallerius, Torbern Bergman, Carl Wilhelm
Scheele, Johan Gottlieb Gahn och Johan Gadolin. Här verkade nu den sjuke, men i
kemiskt hänseende moderne kemisten Anders Gustaf Ekeberg. Berzelius kom således
redan från början i kontakt med en positiv syn på den nya kemins grundidéer.
Självstudium var den främsta utvägen för Berzelius att inhämta kunskaper i kemi, ty han
hade inte råd att bevista de av Ekeberg avgiftsbelagda föreläsningarna.
Tillsammans med styvbrodern Christopher Ekmarck började Berzelius studera den
billiga och lätt tillgängliga kemiboken Anfangsgründe der antiflogistischen Chemie (andra
upplagan, Berlin 1795, 466 sidor) författad av Christoph Girtanner. Den första tyska
upplagan (1792) av denna bok var den första läroboken om den antiflogistiska läran i

J. B. Trommsdorff, Lärobok uti pharmacevtiska Experimentalchemien efter nyare system för Läkare och
Apothekare, översättning av C. F. Plagemann, Stockholm (1802), 27.
2 Ur protokollet (§1, sidan 220) vid den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet,
Universitetsbiblioteket, Uppsala. Se även Anton Blanck, ”Berzelius som medicine studerande”,
Lychnos, Upsala, (1948/1949), 168-205.
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Tyskland. De flesta av de tyska kemisterna övertygades om att övergå till den nya läran
initierad av fransmannen Antoine Laurent Lavoisier. Det blev till slut bara S. F.
Hermbstädt, J. T. Mayer och i viss mån J. B. Richter och F. A. C. Gren som kämpade
för den gamla flogistiska läran. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att
tillskyndaren Girtanner till den nya kemin dedikerade sin bok till Gren, Hermbstädt och
Richter. Richter påpekade att det till sist var Girtanners bok (1792), som övertygade
honom att övergå till Lavoisiers teori. Girtanner sammanställer argumenten mot
flogistonteorin i ett bihang i slutet av boken. För Berzelius måste studiet av denna bok
blivit synnerligen intresseväckande med den allmänna beskrivningen kompletterad med
olika experiment för att framställa olika kemiska föreningar. Flera sidor beskriver också
de kvantitativa aspekterna av de kemiska försöken, en kunskap som tillsammans med
arbetena om stökiometrin av J. B. Richter och C. F. Wenzel skulle vara av synnerligen
stor betydelse för Berzelius egna arbeten om de bestämda proportionerna och den
dualistiska teorin. Vilken stimulans för en yngling på knappt 20 år gammal att få vara
med i denna debatt och se hur kemin växer fram ur dunklet!
Berzelius anmälde sig till professorn i kemi, Johan ”Sten-Jan” Afzelius (1753-1837),
att under vårterminen 1799 få deltaga i de kemiska laborationerna. Afzelius frågade
sarkastiskt om Berzelius kunde skilja på ett kemiskt laboratorium och ett kök och fick
ett svävande svar, men samtidigt fick han möta en ung person med iver att lära.3 Afzelius
överlämnade direkt från bokhyllan de två digra banden av C. G. Hagens Lehrbuch der
Apothekerkunst för vidare studier. Berzelius tog sig genast an uppgiften, men fann till sin
glädje att innehållet till stora delar redan var bekant för honom och han såg fram emot
att på laboratoriet få studera de fenomen som han tidigare läst om t.ex. förbränningen
av fosfor, järn, kol i syrgas m.fl. Äntligen fick han tillträde till ett kemiskt laboratorium.
Han tilldelades framställningen av colcothar vitrioli (oren järnoxid som erhålles vid
upphettning av järnsulfat). Nästa operation blev framställningen av kolsyrat kali
(kaliumkarbonat) ur cremor tartari (vinsten, kaliumvätetartrat). Han fick tillsägelse att
ha burit sig klumpigt åt då glaset sprack vid avsvalningen. Om dessa första kemiska
försök beskriver Berzelius i sin självbiografi, att ”nästa dag hade jag uttänkt mina
operationer sjelf och frågade ingen till råds samt fortfor sedan därmed”. Kemikalierna
köptes i kryddboden eller på apoteket. Det akademiska laboratoriet var tillgängligt
lördagar och onsdagar, men Berzelius var snart en daglig gäst med professorns goda
minne. Berzelius entusiasm för den kemiska vetenskapen avspeglar sig också i en annan
episod från denna tid:
Man behöfde en gång för någon operation på laboratorium en glasretort, och denna
framtogs ur glasskåpet efter särskildt tillstånd af Professorn med sträng förmaning
att noga akta den. Retorten begagnades och kom sedan att ligga kvar i laboratorium.
Jag behöfde just då ett sådant redskap för några experimenter hemma hos mig; vid
åsynen af retorten brann jag af begär att äga den. Det vetenskapliga intresset segrar
öfver skrupler. Jag bemäktigade mig retorten utan vederbörandes tillåtelse, hvilken
jag väl visste icke skulle erhållas. Hemkommen till mig vågade jag icke visa den – ens
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för min styfbroder; endast nattetid arbetade jag, men var nog lycklig att vinna mitt
ändamål.4
Efter en tid i Uppsala kunde Berzelius hyra ett studentrum, som hade en mörk skrubb
med en spisel. Det fick också bli hans första egna kemiska laboratorium. Han blev då
inte beroende av det kemiska laboratoriet på universitetet utan han kunde när som helst
göra sina filtreringar och använda den med sand fyllda stekpannan som sandkapell. Här
kunde han destillera syrorna och vid ett försök med rökande salpetersyra kunde han
fånga upp de bildade gaserna över vatten i flaskor. ”Jag anade syrgas och har sällan
åtnjutit ett ögonblick af så ren och så innerlig fröjd, som då den införda glimmande
stickan tände sig däri och upplyste med ovanlig klarhet mitt fönsterlösa laboratorium”.5
Den unge medicine studeranden Jacob Berzelius blev sommaren 1799 genom sin
morbror J. P. Bromander (Bromma gård, Motala) presenterad för brunnsläkaren Sven
Hedin på Medevi brunn och fick samtidigt tillbringa ett antal dagar på Vadstena apotek
och – av den därvarande italienske glasblåsaren Josua Vaccano – lära sig blåsa glas.
Hedin erbjöd honom anställning som fattigläkare den kommande brunnssäsongen
(1800) och han anmodades samtidigt att analysera brunnsvattnet på Medevi
(vattenanalyserna gjordes i Uppsala, gasanalyserna på apoteket i Medevi). Nyheten om
den galvaniska strömmens verkningar (Voltas stapel) hade nått Sverige vintern/våren
1801 och väckte här ett stort intresse. Berzelius hade låtit tillverka en Voltas stapel i
Uppsala och tog med sig denna när han sommaren 1801 reste till Medevi. Under 1801
utförde Berzelius i sitt studentrum även försök med kväveoxidernas (kväveoxidul =
lustgas = dikväveoxid) kemiska egenskaper.6
Efter avslutade medicinstudier (medicine licentiatexamen den 11 december 1801)
flyttade Berzelius till Stockholm. Väl i Stockholm hade han förmånen att göra
bekantskap med brukspatronen Wilhelm Hisinger (1766-1852). Berzelius flyttade till
Hisingers hus på Ladugårdslandet – Nybrogatan 9 (hörnet mot Riddaregatan 14), huset
stod kvar fram till 1907.7 Tillsammans med Hisinger utförde Berzelius undersökningar
av den elektriska strömmens verkningar på saltlösningar samt studier över Bastnäs
tungsten, vari de fann det nya grundämnet cerium.8
I Stockholm bildades 1802 med Berzelius som drivande kraft ett galvaniskt sällskap
(G.S.), som hade till uppgift att följa utvecklingen inom området och även göra egna
försök. Existensen av detta sällskap blev dock kortvarig (viss utrustning finns bevarad
på Centrum för vetenskapshistoria, Vetenskapsakademien). Berzelius följde de nya
rönen genom litteraturen och summerade aktiviteterna i en skrift med titeln Afhandling
om galvanismen (1802). Den mottogs med goda recensioner i Stockholmsposten. I
Stockholms tidningar förekom annonser för medicinsk behandling med den galvaniska
Ibid., 179 (not 43).
Ibid., 22.
6 Den skrivna avhandlingen refuserades av Vetenskapsakademiens sekreterare Carl Gustaf
Sjöstén, men publicerades slutligen i Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi, II, (1806), 41.
7 Huset låg i kvarteret Skravelberget större och hade med den äldre numreringen tomtnumret
27, men enligt 1810 års nummerordning nr 1.
8 W. Hisinger und J. Berzelius, ”Versuche, betreffend die Wirkung der electrischen Säule auf
Salze und auf einige von ihren Basen, Neues allgemeines Journal der Chemie, I, (1803), 115-149.
W. Hisinger och J. J. Berzelius, Cerium, en ny metall, funnen i Bastnäs Tungsten från Riddarhyttan i
Westmanland, Stockholm (1804), 24 sidor.
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strömmen. En av förkämparna var bland andra Conrad Quensel, som var nitisk
föreståndare för Vetenskapsakademiens naturhistoriska samlingar. Han kunde
inrapportera behandling av över 200 patienter, men erkänner själv dess ringa värde.
Efterfrågan på dessa behandlingar minskade ganska snart, men det är förunderligt att
man långt in på 1900-talet kunnat följa reklamen för den galvaniska strömmens
förträfflighet vid olika sjukdomstillstånd. Brunnsläkaren Sven Hedin hade uppdragit åt
Berzelius att under brunnssäsongen 1802 förestå hans tjänst som hovmedikus på
Drottningholm, där ett rum inrymde ett kemiskt laboratorium.9 Vistelsen här blev
kortvarig på grund av iråkad sjukdom.
Berzelius lämnade Hisingers hus i april 1803 för att flytta till kompanjonen Lars Gabriel
Werners (1770-1817) hus vid Klara Norra Kyrkogata, eftersom han blivit övertalad att
vara brunnsläkare vid den Wernerska brunnsinrättningen. Här tillverkades en mängd
olika artificiella mineralvatten. Det är här som han föreslår det kolsyrade vattnet som
läskedryck, då det ”är både hälsosamt och delicieust”. Det var förmodligen hos Werner
som Berzelius utförde en del av sina berömda analyser vid upptäckten av grundämnet
cerium hösten/vintern 1803/04, en del försök gjordes hos Hisinger på Ladugårdslandet.

”Tyska bagarns hus” på Nybrogatan 9 och med gaveln åt Riddaregatan 14 (kallades
förr Sperlings backe). Berzelius laboratorium till höger över vagnsboden med ingång
intill ”bagarstugans” nordöstra del. Berzelius boningsrum låg över bottenvåningens
brygghus och bagarstuga. Huset revs 1907.

Sven Hedin (1750-1821) var 1792-1810 provinsialläkare på Lofön, Ekerö och Svartsjölandet
och samtidigt hovmedikus på Drottningholm.
9
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Plan av den lägenhet i ”Tyska bagarns hus” som 1809-1819 tjänade
Berzelius till bostad och laboratorium
Efter avslutat samarbete med Werner i början av 1806 skaffade Berzelius sig en egen
bostad vid Klara Norra Kyrkogata 22/24, senare delad med ungdomsvännen Magnus
Martin Pontin (1781-1858) – köket var inrett som laboratorium. Från 1809 till 1819
bodde han åter hos Wilhelm Hisinger på Nybrogatan och hade där sitt laboratorium.
Laboratoriet med sitt enda fönster mot norr hade en golvyta på 27 m2 (”köket” var
ungefär av samma storlek). Eldstaden var en kakelugn, till vilken laboratoriets draghuv
var kopplad. De båda laboratorierummen var belägna i vagnshuset. På husets östra sida
fanns en trätrappa upp till laboratoriet.10 Hisinger delade sin tid i Stockholm med
vistelse på sin herrgård i Skinnskatteberg, vilket också framgår av hans korrespondens
med Johan Gottlieb Gahn. I breven från Stockholm beskriver Hisinger vilka
problemställningar som Berzelius sysslade med på laboratoriet i Tyska bagarns hus. Här
inträffade 1810 under ett experiment med s.k. knallguld en olycka, som med Pontins
snabba insats kunde avvärja att Berzelius med stor sannolikhet hade förlorat sin syn.

Det kemiska laboratoriet på Karolinska institutet
Medikokirurgiska institutet, senare Karolinska institutet, fick sitt första kemiska
laboratorium på Riddarholmen då det s.k. slottsbageriet på nordvästra sidan av
Kungshuset på Riddarholmen överläts till Collegium Medicum. Bageriets kök beläget
”på nedre botten till höger om förstugan” inreddes till laboratorium och det stod färdigt
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sommaren 1806. Laboratoriet bestod av ett enda rum med en golvyta av 8.5 x 5.9
meter.11 Det var i bruk fram till och med 1816, då nya lokaler hade erhållits genom
ombyggnation av glasbruket på Kungsholmen framför Serafimerlasarettet. Laboratoriet
i glashyttans lokaler på Kungsholmen var dock obekvämt och hälsovådligt, både för
köld och giftiga gaser. Tursamt nog hade Berzelius vid denna tidpunkt tillgång till sitt
eget inredda laboratorium i Tyska bagarns hus.
Berzelius gav sina kommentarer om det gamla laboratoriet i en skrivelse av den 1
februari 1817 i samband med byggandet av ett nytt laboratorium.
Vårt förra laboratorium å Riddarholmen var ett kök i nedersta våningen af ett ganska
högt hus, där ingen eldstad rökte ut, och där vi måste lämna dörrar och fönster
öppna för att släppa ut såväl rök som de mer eller mindre skadliga ångor, som vid
kemiska operationer utvecklas.12

Medikokirurgiska institutets lokaler på Riddarholmen (1806-1816)
7. Föreläsningssal resp. kemiskt laboratorium

På andra våningen direkt över laboratoriet låg skolans föreläsningssal, och de mindre rummen
utnyttjades för instrument, böcker och samlingar. Om det exakta läget av laboratoriet på
Riddarholmen råder ej full klarhet, se analysen av H. G. Söderbaum i dennes Jac. Berzelius
Levnadsteckning, Uppsala, I, (1929), 228-9.
12 F. Lennmalm, Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia, III (1910), Stockholm, 175-223. Se
även M. M. af Pontin ”Biografi öfver J. J. Berzelius”, K Vetenskapsakademiens Handlingar, 213
(1848).
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Tillkomsten av ett nytt offentligt laboratorium var ett steg i rätt riktning för kemins
framåtskridande. Berzelius hade dittills utfört sina kemiska experiment på privat
inrättade enkla laboratorier och så förblev det i stort sett, ty det nya laboratoriet hade
utrustats i undervisningssyfte för de farmacevtiska behoven och för de enkla kemiska
operationerna. En förbättring skedde först 1808 på Berzelius initiativ, då 100 rdr banko
(fördubblat 1814) av anslaget fick användas till utrustning. Berzelius synes vara nöjd, då
han meddelar Johan Gottlieb Gahn händelsen:
Helt nyss har Collegium Medicum fått et litet laboratorium färdigt [sedan 1806],
hvartil Statscontoret årligen utbetalar 100 rdr bco för kol, glas, materialier o.s.v., en
förmån som intet annat laboratorium har i Sverige. Redan ser jag mig i en cirkel af
10 stycken laboranter, som arbeta flitigt, och med et beständigt begär at förstå hvad
de göra. Jag vil hoppas at skräma Collegium Medicum om et år med candidater, som
kunna saker, hvilka aldrig varit sagda af någon examineranus inom Collegium och
som Colleg[ium] kanske icke förstår at bedöma.13
Berzelius kemiska verksamhet gjordes främst i hans från sitt till laboratorium inrättade
kök – här var också miljön betydligt bättre. Stor del av det experimentella arbetet som
krävdes för bekräftandet av läran om de bestämda proportionerna utfördes således på
Klara norra kyrkogata 22/24.

Karolinska institutets kemiska laboratorium och auditorium 1817-1865
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Jacob Berzelius till Johan Gottlieb Gahn den 28 februari 1808.
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Karolinska institutets kemiska laboratorium på Kungsholmen 1817-1865
1. Förstuga; 2. Auditorium; 3, 4, 6 Preparatrum; 7, 8, 9 Laboratorium

Kemisk verksamhet med utländska kollegor
Under sin resa till England 1812 träffade Berzelius flera av den tidens kända engelska
kemister. Aktiviteterna under resan är väl beskriven av Berzelius själv.14 Berzelius och
Alexander Marcet (1770-1822) undersökte det svavelbundna kolets (”svavelalkohol”,
koldisulfid) sammansättning, natur och egenskaper.15 Arbetet (juli-september 1812) kan
möjligen skett i Marcets hem, då arbetet kunde börja direkt efter frukost. Troligare är
dock att de skedde på Guy’s hospital, där Marcet höll sina uppskattade kemiska
föreläsningar.16

H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius – Reseanteckningar, Stockholm, (1903), 1-168.
J. Berzelius and A. Marcet, “Experiments on the Alcohol of Sulphur or Sulphuret of Carbon”,
Phil. Transactions, 27, (1813), 171-199. De I London utförda försöken kompletterades av Berzelius
efter hemkomsten till Stockholm.
16
Det kan i detta sammanhang vara intressant att notera att Alexander Marcets hustru – Jane
Marcet (1769-1858), f. Haldimand, utgav en mycket uppskattad kemisk lärobok – Conversations
on chemistry – i många upplagor. Berzelius fick reda på detta förhållande under sin hemfärd och
ger bakgrunden i sin reseberättelse av den 17 juli 1812:
Anledningen till detta arbete var, att Marcet gaf åt sin fästmö och sedan åt sin unga fru en
kurs af kemiska föreläsningar, hvarvid hon gjorde små anteckningar sig till minnes. Då man
gör allt för att behaga läromästaren, kommer lärdomen gemenligen snart, och efter slutad
kurs visade hon Marcet sin minnesbok öfver hvad de genomgått. Hon hade där föreställt sig
själf såsom den där lärde ut hvad hon fått lära, och hade förstått att gifva en oväntad grad af
enkelhet och klarhet åt allt hvad som under föreläsningarna hade förekommit henne svårt att
förstå, så att klarheten i hennes arbete vida öfverträffade det vanliga föreställningssättet.
Marcet roade sig åt detta lyckliga försök och visade det åt Tennant [Smithson Tennant (17611815), läkare, professor i kemi i Cambridge från 1813], som genast föll på den idéen, att det
skulle stufvas upp litet och tryckas. Fru Marcet var i början rädd, men ändtligen kom man
öfverens, att det skulle ske under den strängaste anonyme. Hon utarbetade nu sin minnesbok
vidlyftigare, och arbetet genomlästes och kanske rättades något här och där af Marcet och
Tennant. Hon föreställer däri en guvernant, som ger föreläsningar öfver allmänna kemiska
idéer åt tvenne unga flickor, hvilka emellanåt infalla med enfaldiga frågor, men i de flesta fall
precis desamma, som ofta uppstodo hos mig, då jag studerade kemien, och som jag så väl
14
15
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Under sin resa till Frankrike 1818/1819 besökte han också sina vetenskapliga vänner.
Hos Claude Louis Berthollet (1748-1822) i Arceuil kunde han i början av 1819 analysera
ett antal mineral.17 På Arceuil gjordes också noggranna försök med Pierre Louis Dulong
(1785-1838) för att bestämma atomvikten för väte, kväve och kol samt bestämma
densiteten för syre, kväve, väte och koldioxid. Även en noggrann analys av vattnets
sammansättning (88.94 % syre, 11.06 % väte; dagens värde: 88.81 % syre, 11.19 % väte)
utfördes.18

Utrustning konstruerad av A. Marcet och J. Berzelius vid analysen av koldisulfid.
Koldisulfiden sönderdelades genom att ledas genom ett upphettat glasrör innehållande
pulveriserad järn(II)oxid. Den bildade gasen uppsamlades och analyserades.

17

behöfde att få förklarade för att kunna med sammanhang gå vidare. Den sista editionen har
fått några små tillägg af Wollaston [William Hyde Wollaston (1766-1828), läkare, kemist] och
Davy [Humphry Davy (1778-1829), professor i kemi vid Royal Institution]; men anonymen,
oaktadt bibehållen på bokens titel, har genom för många förtroenden upphört att vara det i
publiquen.
J. Berzelius, ”Analyse de quelques minéraux”, Annales de chimie et de physique, XII, (1819), 12-

37.
18 J. J. Berzelius et P. L. Dulong, “Nouvelles déterminations des proportions de l’eau et de la
densité de quelques fluides élastiques”, Annales de chimie et de physique, 15, (1820), 386-395. Se även
The Philosophical Magazine, 58 (1821), 203-208.
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De kemiska laboratorierna i Vetenskapsakademins regi
Under den långa utländska resan 1818/1819 hade Berzelius blivit vald till Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och han fick därigenom tillgång till bostad och det
kemiska laboratoriet i akademiens hus på Stora Nygatan 30.

Jacob Berzelius dörrskylt
Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien

Det så kallade Lefeburgeska huset i hörnet Stora Nygatan,
där Vetenskapsakademien hade sina lokaler. Foto 1902
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Flyttningen till det nya huset ombesörjdes av Berzelius förtrogne i Stockholm – Carl
Palmstedt (1785-1870). Berzelius hann inte mer än komma hem från Paris förrän han
beskriver sitt nya laboratorium till vännen Alexander Marcet.19
Min Gud, vilket virrvarr av burkar och flaskor utan etiketter och vilkas innehåll fallit
mig ur minnet. Jag arbetar dagligen på att återställa ordningen, men härmed har jag
fullt upp att göra i ännu en veckas tid. En kemist borde aldrig flytta. Trots allt detta
har jag goda skäl att vara belåten med min nya ställning.

Berzelius bostad och laboratorium i
Vetenskapsakademiens hus vid Stora Nygatan 30
Rummen F, G, och H användes som boningsrum, rummen L och M omgjordes till
laboratorium och rummet E disponerades av pigan Anna Sundström.

Antalet elever på Berzelius laboratorium varierade, men över åren arbetade 21 utländska
och 24 inhemska elever under kortare eller längre tid på Berzelius laboratorium. Carl
Palmstedt skildrade arbetet i slutet av september 1820, vilket också visar den goda
vänskap och stämning som tydligen rådde bland laboranterna.

J. Berzelius till A. Marcet den 11 oktober 1819. Se vidare H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius
Levnadsteckning, Uppsala, II, (1929), 185.
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Mitscherlich kastar förtjust sin blick på kristallernas ytor,
Rose, så from som ett Lam[m], gör blott analytiska prof.
Grundligt, wid glashyllans hörn, arbetar Frågaren Bonsdorff,
Sladdraren Retzius ock grasserar med sin ”Garanat”.
Än, att få sjutalet fullt, oss fattas tre muntra gesäller,
Almroth, groflemmad och stor, på trästolen knappt finner rum,
När Laumonitens behag han äkta cyclopediskt fördelar;
Men hwem fjäskar så der? – Åh de är Gormarn Pahmssén
Arfwedson glöms ej så lätt, betänksamt han stenpulvret rifwer;
Ännu ett alkali till kanske går fram ur hans burk.
Nu om Mästaren sjelf jag borde slutligen sjunga
Huru, som katten på möss, han rusar mot stuffernas hop,
Smular dem sönder, tar fram de fördom okända delar,
Lägger Atom wid Atom – men för hans owett jag flyr!20
Laboratoriet har beskrivits av eleven Friedrich Wöhler (1800-1882) efter dennes besök
hos Berzelius 1823/24:
Redan följande dag började jag arbeta. Jag fick till mitt uteslutande begagnande en
platinadegel, en våg med vikter och en sprutflaska samt måste framför allt skaffa mig
ett blåsrör, på vars användning Berzelius lade stor vikt. Även sprit för lamporna och
olja för blästerbordet fick man hålla sig på egen bekostnad; de vanliga reagentierna
och redskapen voro gemensamma; men blodlutsalt t.ex. stod icke att få i Stockholm,
jag måste införskriva det från Lübeck. Jag var då den enda [främlingen] på
laboratoriet; före mig hade Mitscherlich samt H. och G. Rose varit där, efter mig
kom Magnus. Det bestod av två vanliga rum med högst enkel inredning; man såg
där varken ugnar eller dragskåp, varken vatten- eller gasledning. I det ena stodo två
vanliga, långa arbetsbord av gran; vid det ena hade Berzelius sin plats, vid det andra
jag min. Kring väggarna stodo några skåp med reagentier, i mitten kvicksilvervannan
och blästerbordet, det senare under ett i kakelugnsröret mynnande rökfång av
vaxtaft. Dessutom fanns där en diskinrättning, bestående av en vattenbehållare av
stengods med kran och en därunder stående kruka, där kokerskan, den stränga Anna,
dagligen diskade kärlen. I det andra rummet befunno sig vågarna och några skåp
med instrument och apparater, dessutom en liten verkstad med en svarvstol. I det
närbelägna köket, där Anna lagade maten, stod en liten, sällan begagnad ugn och det
ständigt uppvärmda sandbadet.21

Personerna var Eilhard Mitscherlich (1794-1863), Heinrich Rose (1795-1864), Per Adolf von
Bonsdorff (1791-1839), Carl Retzius (1798-1833), Nils Almroth (1797-1852), Johan August
Arfvedson (1792-1841) och Carl Palmstedt (1785-1870).
Jan Trofast, Brevväxlingen mellan Jöns Jacob Berzelius och Carl Palmstedt, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Lund, del 1 (1979), 187-8
21 H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius Levnadsteckning, Uppsala, II, (1929), 310.
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F. Wöhlers beskrivning av Berzelius laboratorium.
Blåsrörsbordet med draghuv och kärlen för vatten/disk.
Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien

Berzelius hälsar på konung Karl XIV Johan och Magnus Brahe framför det
Westmanska palatset vid Drottninggatan i Stockholm, kvarteret Grönlandet Norra.
Litografi efter teckning av F. Tollin, 1841.

Berzelius flyttade hösten 1829 till det Westmanska huset vid Drottninggatan/Wallingatan., nära Adolf Fredriks kyrka. Huset hade året innan inköpts av
Vetenskapsakademien. Berzelius ämbetsvåning var belägen två trappor upp åt
Drottninggatan. Laboratoriet var beläget i entresolvåningen och något mindre än det
han hade på Stora Nygatan. Hans kommentarer blev av rent praktiska slag: ”Fönsterna
äro så låga, at jag måste gå til fönstret hvar gång jag vill se, om en lösning grumlar sig
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vid kokning i de små platinakastrullerna. Dessutom har jag blott et fönster at ställa
laborationsbordet vid, det andra – ty rummet har två – måste öfverlemnas åt gasvannan.
Emellertid har jag tillräckligt utrymme ensam, men skulle knappast hafva rum för en
laborationskamrat”.22 Trots detta kom några enstaka kollegor även framledes till hans
laboratorium, en av dem var skotten J. F. W. Johnston. Denne har ingående skildrat
besöket hos den store Mästaren.23 Beskrivningen fastställer att själva laborationsrummet
var beläget åt gårdssidan och vågrummet åt Drottninggatan. Berzelius skrivrum var
beläget åt Drottninggatan och låg omedelbart söder om vågrummet.
Enstaka kemiska försök utfördes hos kolleger och vänner under resorna i Sverige t.ex.
hos greve H. G. Trolle Wachtmeister på Årup (Skåne), J. A. Arfvedson (Hedensö),
Johan Gottlieb Gahn i Falun och W. Hisinger på Skinnskatteberg.

Vetenskapsakademiens f.d. hus (Westmanska palatset) vid Drottninggatan
Gårdsinteriör – Berzelius laboratorium i entresolvåningen

Jacob Berzelius till Hans Gabriel Trolle Wachtmeister 10 november 1829.
Skildringen är återgiven i H. G. Söderbaum, Jac. Berzelius Levnadsteckning, Uppsala, II, (1929),
bilaga C.
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En av tecknaren konstruerad bild av Jacob Berzelius och hans kemiska verksamhet.
Ur Svenska Konungar och deras Tidehvarf, litograferade af A. J. Salmson,
levnadsteckningar af Adolf Ivar Arwidsson, andra upplagan, Stockholm (1860), 102.

Platserna i Stockholm för
Jacob Berzelius kemiska verksamhet
1802-1803

W. Hisingers hus (Tyska bagarns hus) på Ladugårdslandet vid
hörnet av Nybrogatan 9 och Riddargatan 14

1803-1805

L. G. Werners hus på Klara Norra Kyrkogata

1806-1809

Klara Norra kyrkogata 22/24 (tillsammans med M. M. Pontin)

1809-1819

W. Hisingers hus (Tyska bagarns hus)

1819-1829

Vetenskapsakademiens hus på Stora Nygatan 30

1829-1848

Westmanska huset vid Drottninggatan

Karolinska institutet hade det ombyggda Slottsbageriets kök på Riddarholmen
som undervisningslaboratorium från 1806 till 1816/17, då de flyttade in i
glasbrukets lokaler på Kungsholmen.
Fram till sin anställning som Vetenskapsakademiens ständige sekreterare hade
Berzelius sin kemiska laboratorieverksamhet till största delen i privatpersoners
fastigheter och då ofta i ombyggda kök och i anslutning till sin egen boning.
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Louis Pasteur hade samma grundsyn som Berzelius gällande vetenskapliga laboratorier.
Hans åsikt kan hämtas ur Louis Pasteur Vallery-Radots Œuvres de Pasteur, VII, Paris
(1939), 200) och lyder i fri översättning:
Om ni är angelägna om det deltagande som ert land kan göra
anspråk på vad utvecklingen av dessa underverk, så anmodar jag er
att visa intresse för dessa heliga platser som man betecknar med det
uttrycksfulla namnet laboratorier.
Kräv att man ökar deras antal och att man pryder (=utrustar) dem,
de är framtidens, rikedomens och välståndets tempel. Det är där
mänskligheten växer, blir starkare och bättre. Den lär sig där att
förklara naturens verk, som är verk av framsteg, av allomfattande
harmoni, medan mänsklighetens egna alltför ofta är verk av
grymhet, fanatism och förstörelse.

Jan Trofast
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