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Inledning

Den naturfilosofiska skolan inom medicinen i Uppsala, med Israel Hwasser 
(1790–1860) som sin främste företrädare, kom under senare delen av 1800-ta-
let allt mer att ersättas av naturvetenskapligt inriktad medicinsk forskning, 
och för den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet blev de sista de-
cennierna av 1800-talet något av en glansperiod. Den har särskilt kommit att 
förknippas med vad som vetenskapshistoriskt kallats tre stora H:n, nämligen 
Frithiof Holmgren, Olof Hammarsten och Salomon Henschen. 

Hammarsten (1841–1932) var professor i medicinsk och fysiologisk kemi, 
och med dagens språkbruk skulle han ha kallats medicinsk biokemist. Han var 
enligt Nationalencyklopedin ”internationellt dominerande inom sin disciplin”. 
Inför sin 90-årsdag 1931 kallades han av Dagens Nyheter ”den moderna fysio-
logiska kemins grundläggare i Sverige”, och i en minnesteckning efter hans 
död skrev Gunnar Blix om ”en storman i den svenska vetenskapens hävder”. 
Han spelade dessutom en central roll i ledningen av Uppsala universitet, och 
i Uppsalas politiska och sociala liv. Att skriva en biografi om honom har jag 
därför sett som i hög grad motiverat, och jag har velat undersöka och skildra 
hans väg från hemmet i Norrköping till platsen som nestor i lärdomsstaden. 
Hur såg det universitet ut, där han verkade och valdes till rektor, vilka var 
människorna som kom att bli hans kolleger och vänner, och vilka var hans 
drivkrafter när han engagerade sig i livet utanför akademin? 

Som källmaterial finns det ett mycket stort antal brev från Hammarsten i 
många samtida personers bevarade brevsamlingar. Han var en flitig brevskri-
vare och bemödade sig uppenbarligen om att besvara de brev han fick, så snart 
andra arbetsuppgifter tillät. Sentensen att lärda män har dålig skrivstil, gällde 
dessutom inte för honom. Tvärtom gör hans stringenta språk och tydliga hand-
stil att hans brev så gott som alltid är lätta att läsa. Flest brev av hans hand 
finns på Carolina Rediviva, det vill säga universitetsbiblioteket i Uppsala, men 
även Kungl. Vetenskapsakademien, Riksarkivet och Kungliga Biblioteket har 
arkiv med brev från Hammarsten. Stadsarkivet i hans födelsestad Norrköping 
bevarar också en samling av hans brev.

Sina forskningsresultat publicerade Hammarsten gärna i Upsala Läkare-
förenings Förhandlingar, som kan läsas på universitetsbiblioteket, eller i tyska 
tidskrifter, ofta digitaliserade och tillgängliga, och jag har haft tillfälle att kon-
sultera Kungl. Vetenskapsakademiens Nobelarkiv när det gäller hans arbete i 
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Nobelkommittén för kemi. I Uppsalas lokaltidningar, och även i rikspressen 
från den tiden, finns rik information om hans aktiva samhällsengagemang. 
Uppgifter om hans arbete i universitetets olika organ finns i sammanträdes-
protokollen i Uppsala universitets arkiv och i lokal- och rikspress. Komplet-
terade uppgifter om hans liv och verksamhet i Uppsala har jag inhämtat på 
Uppsala stadsarkiv, Regionarkivet, Landsarkivet i Uppsala och i studentnatio-
nernas arkiv. 

Bland de många personarkiven på Carolina Rediviva saknade jag däremot 
ett Hammarstenarkiv. I ett register står bara ”H:s egna papper senare brända 
(meddel. A. Grape 1932)”. Det framgår inte på vems uppdrag destruktionen 
har skett, men det kan inte rimligen ha varit på order av Anders Grape, som 
var överbibliotekarie vid universitetet 1928–46. Under arbetet med denna bio-
grafi fick jag emellertid kontakt med Wilhelm af Donner, en sentida ättling till 
Hammarsten, som förvarade ett familjearkiv. Det hade samlats in och  ordnats 

Som exempel på Olof Hammarstens lättlästa handstil återges här inledningen av ett 
brev om krigsutbrottets inverkan på 1914 års Nobelpris. Adressat är Christopher Auri
villius, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare 1901–1922.
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av Louise von Krusenstjerna, Hammarstens dotterdotter och af Donners mor-
mor. Det innehöll ett flertal brev till Hammarsten från släktingar och kolleger, 
samt tidningsklipp och manuskript m. m. Alla ”H:s egna papper” var alltså 
inte brända, och i detta familjearkiv fanns bland annat tre brev från hans fru 
Lotten, skrivna i augusti 1890, ett drygt halvår före hennes död. Framför dem 
satt en lapp med texten ”Dessa 3 bref från Lotten, de sista hon skrivit till mig, 
har jag ej kunnat förstöra. Alla andra har jag, som jag tror i bästa överens-
stämmelse med hennes önskan, bränt upp. O.H.”. Min kontakt med af Donner 
ledde till att han beslöt skänka hela familjearkivet till universitetsbiblioteket 
i Uppsala, som tog emot det och införlivade det med sin personarkivsamling.

Jag har haft ambitionen att så mycket som möjligt låta Hammarsten själv 
tala, och har därför flitigt citerat ur hans brev i förhoppningen att han för 
läsare ska framstå som levande. Även i brev till nära vänner undertecknade 
Hammarsten med hela sitt namn, och det har bidragit till att jag valt att så 
gott som genomgående skriva om Hammarsten och inte om Olof. I kapitlet 
om hans forskning har jag försökt komplettera bilden av hans resultat med 
beskrivningar av hur han praktiskt gick till väga i sitt arbete samt med utdrag 
ur hans brev, där han redovisar sina forskningsmödor för vännerna.

Under Hammarstens 70 år i Uppsala växte stadens befolkning från ca 8 500 
till över 30 000 personer. Universitetet växte också, om än inte lika snabbt, 
och nya institutioner och verksamheter tillkom. Den viktigaste av dem var 
Akademiska sjukhuset, för vars utveckling Hammarsten spelade en avgörande 
roll. I stadslivet i Uppsala var han ibland den ledande personen i ett skeende, 
men under sitt långa liv medverkade han också i utvecklingen av en rad andra 
verksamheter utan att spela huvudrollen. Genom att skildra hans engagemang 
och hans medverkan i arbetet även på dessa områden hoppas jag ha bidragit 
till en allsidig bild av hans intressen, samtidigt som det öppnar fönster mot 
samhällets utveckling under hans aktiva tid, och de händelser som satte sin 
prägel på den tiden. 

Uppsala i juni 2020
Mats Ola Ottosson



Olof Hammarstens föräldrar Per Wilhelm Hammarsten och Ulrika Fredrika Hammarsten, f. Palm.
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Norrköpingssonen

Föräldrar och barndom
Olof Hammarstens släkt kan följas tillbaka till en man som hette Per Olofsson, 
född 1739. Han bodde i Rönö församling, vid inloppet till Slätbaken, fyra mil 
sydost om Norrköping. I en källa kallas han torpare, i en annan byskomakare. 
Kanske var han bådadera. En son till honom, som hette Olof, föddes 1774, och 
han fick redan som 12-åring själv tjäna sitt bröd på det närbelägna Mauritz-
bergs slott. Det ägdes då av ryttmästaren Gert Adolf Klingspor, som såg till att 
unge Olof fick gå i skola i Norrköping. Skolgången blev emellertid inte lång-
varig, utan Olof valde att gå till sjöss. Någon gång tog, eller fick han namnet 
Hammarsten, och han arbetade sig upp och blev kapten på ett eget fartyg. Det 
sålde han dock efter en tid, och 1812 förvärvade han i stället huvudintresset i 
Gamla varvet i Norrköping. Med det som bas blev Olof Hammarsten skepps-
byggare och pionjär för ångbåtstrafiken till och från Norrköping. På 1830-talet 
började han även bygga båtar för trafiken på den nya Göta Kanal.

Hans son Per Wilhelm Hammarsten, född 1811, övertog rörelsen, blev hel-
ägare av varvet och utvecklade det till ett företag med över 100 anställda. 
Under många år var han dessutom vice chef för stadens frivilliga brandkår. 
Han gifte sig 1837 med den ett år yngre Ulrika Fredrika Palm. Hon hade av 
ekonomiska skäl lämnat sitt föräldrahem vid 14 års ålder och fått bo hos sin 
faster Sara Ulrika Ringborg och hennes man Jöns Ringborg, en driftig bondson 
som avancerat till en betydande affärsman i Norrköping.

Paret Hammarsten fick fyra barn, först döttrarna Wilhelmina, kallad Wilma 
(f. 1838) och Emelie (f. 1839) och sedan sönerna Olof (f. 1841) och Fredrik 
(f. 1846). Wilma skrev lite i sina memoarer om syskonens barndom. Hon skild-
rade hur på kvällarna fadern kunde stå lutad över ritbrädet, modern idka hög-
läsning, och Olof rita och klippa ut figurer eller modellera djur av vax. De 
båda bröderna tyckte också om att leka med tennsoldater, och liksom fadern 
var de även intresserade av fiske. I hemmet ägde husförhör rum med famil-
jemedlemmar och varvsanställda, och Wilma återger hur Olof som sexåring, 
inför en häpen präst, briljerar med sina kunskaper i katekesen.

På varvet ledde fadern bygget av ett tjugotal hjulångare, och ett första pro-
pellerfartyg sjösattes 1851. Den ekonomiska världskrisen efter Krimkriget 
(1853–1856) drabbade emellertid varvet hårt, och 1857 tvingades Hammarsten 
begära sin rörelse i konkurs och lämna varvet. Han flyttade med sin familj till 
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en enklare bostad, där skolpojkar inackorderades som ett bidrag till försörj-
ningen. 

Barnen i familjen kände naturligtvis av förändringen, och i ett brev som 
den 20-årige Olof skrev till vännen och tidigare klasskamraten Peter August 
Gödecke, berättade han både om sin fars ekonomiska bekymmer och om sina 
egna framtidsplaner. Han hade då ännu inte lämnat hemmet i Norrköping, 
men efter ett års studier i Uppsala skrev han hösten 1862 till sina föräldrar in-
för deras silverbröllop om vad de betytt för honom: ”Skulle jag då ej vilja tacka 
Er! Jo, men ej med ord. Det finns blott ett sätt att visa tacksamhet, det, att 
vandra efter de grundsatser I genom lära och exempel sökt inplanta. Det vill 
jag ock göra och min högsta tillfredsställelse blir om jag såsom en rättskaffens 
och nyttig medborgare bliver Eder till glädje.”

Efter några magra år som handlande i skeppsförnödenheter, fick fadern an-
ställning som syssloman, det vill säga ekonomiansvarig, på stadens lasarett. I 
dess stora vindsutrymmen började han också tillverka tennsoldater, små mo-
deller av fartyg och djur och andra leksaksföremål, som han sedan sålde i ett 
stånd på stadens julmarknad, en annorlunda tillvaro för den tidigare varvsäga-
ren. När han 1881 lämnade sin tjänst på lasarettet med en begränsad pension, 
blev det ännu svårare för honom och hans fru Ulrika Fredrika att livnära sig, 
och sonen Olof skickade åtminstone en gång pengar till dem från Uppsala. 

Den bouppteckning som gjordes efter faderns död 1883 visade att tillgång-
arna understeg skulder och obetalda avgifter. Delägarna i sterbhuset, det vill 
säga änkan och de fyra barnen, begärde därför att få avträda boet i konkurs, 
en så kallad urarvakonkurs. Till skulderna hörde obetald hyra samt kostnader 
för läkarvård och begravning, som sonen Olof hade förskotterat. Till god man 
med uppdrag att omhänderta och förvalta konkursboet utsågs grosshandlaren 
Ludvig Edvard Ringborg, son till ovannämnda Sara Ulrika och Jöns Ringborg. 

I en skrivelse till borgenärerna begärde Hammarsten att få köpa allt lösöre 
i boet ”för att undvika försäljning å offentlig auktion och därigenom uppstå-
ende kostnader och sannolikt underpris å det efterlemnade lösöreboet”. Han 
var beredd att betala de i bouppteckningen angivna värdena ökat med en 
tredjedel eller sammanlagt 780 kronor. Mot det restes inga invändningar, och 
hans mor Ulrika Fredrika kunde intyga att hon ”för min sons Olof Hammar-
stens räkning” tagit emot hela det i bouppteckningen specificerade lösöret. 
Tack vare Hammarstens tillskott kunde sålunda borgenärerna tillfredsställas 
och hans mor leva vidare i orubbat bo tills hon avled fyra år senare. 
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Ungdomsår och skolgång
Uppvuxen vid ett skeppsvarv var det kanske inte så konstigt att Olof Ham-
marsten blev intresserad av sjöfart, och Wilma har skrivit om hur han en gång 
fick följa med på en ångbåtsfärd ända till Horten vid Oslofjorden. Båten var 
lastad med kanoner från Finspång, och resan var så besvärlig och äventyrlig 
att den, enligt Wilma, troligen bidrog till att avskräcka honom från en marin 
karriär. Att vistas på sjön för fiske eller rekreation var däremot ett nöje som 
Hammarsten behöll livet ut. Naturen i dess olika former fångade för övrigt 
tidigt hans intresse, och som 16-åring gjorde han en botanisk exkursion till 
Gotland. Han samlade växter, lavar, snäckor och fågelägg och donerade en 
naturaliesamling till sin skola, där den mer än hundra år senare fortfarande 
fanns kvar. Intresset för läkaryrket mognade också tidigt hos honom.

Som elvaåring skrevs Hammarsten in det privata läroverk, som senare gavs 
namnet Norrköpings lyceum. Därifrån fick han avgångsbetyg i maj 1861, enligt 
vilket han ”ådagalagt ett mycket godt uppförande och i sina studier visat en 
berömlig flit”. Betyget utfärdades inför hans ”afgång till Kongl. Akademien i 
Upsala” och det innehöll vitsord i tio ämnen. I naturalhistoria var hans insik-
ter, inte oväntat, berömliga, men samma vitsord fick han även i ämnena mate-
matik och latin. Att läroverket utfärdade ett avgångsbetyg ändrade inte på det 
förhållandet att han måste avlägga studentexamen vid Uppsala universitet, 
innan han kunde påbörja sina studier där. Först 1864 upphörde ordningen med 
studentexamen vid universiteten, och då skedde det trots kraftfulla avstyr-
kanden från universiteten i både Uppsala och Lund.

Hammarsten hade ett antal mer eller mindre jämnåriga vänner och skol-
kamrater i Norrköping, och några av dem skulle senare, liksom han själv, 
komma att studera i Uppsala. Nyssnämnde Gödecke var en av dem, och bland 
de övriga kan nämnas Axel Stål och Carl Östergren. Gödecke blev senare 
redaktör, översättare och författare. Stål blev också tidningsman men även 
sånglärare och musikkritiker, medan Östergren blev lärare men även gjorde 
sig känd som skald i Namnlösa sällskapet, under signaturen Fjalar.

Fortsatta Norrköpingskontakter
Industristaden Norrköping var 1850 rikets tredje största stad med omkring 
17 000 invånare, och flera av dess ledande män tillhörde vid den här tiden 
familjerna Ringborg och Swartz. Hos Sara Ulrika och Jöns Ringborg hade 
Hammarstens mor Ulrika Fredrika vuxit upp tillsammans med två kusiner, 
nämligen parets söner Carl Wilhelm (f. 1805) och Ludvig Edvard (f. 1811). Den 
senare gifte sig 1840 med Carin Swartz (f. 1820), dotter till företagsledaren 
John Swartz (f. 1790), och därmed hade familjerna Ringborg och Swartz knu-
tits samman. 
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En av Hammarstens jämnåriga barndomsvänner var Ludvig Edvard och Ca-
rin Ringborgs son John. Han gifte sig för övrigt med en niece till John Swartz 
och därmed blev familjerna Ringborg och Swartz ännu mer sammanflätade. 
En bror till Carin Ringborg var tobaksfabrikören och riksdagsmannen Erik 
Swartz (f. 1817), som Hammarsten kallade ”morbror Erik” på grund av sin mors 
tidiga relation till familjerna Ringborg och Swartz. Som senior universitetsman 
mötte Hammarsten även Eriks son Carl Swartz (f. 1858), som var finansminis-
ter i fem år och senare blev både universitetskansler och statsminister. Posten 
som universitetskansler tillträdde han 1916, och han uppehöll den fortfarande 
när han 1926 avled vid 68 års ålder. Den 85-årige Hammarsten var närvarande 
vid hans jordfästning i Engelbrektskyrkan i Stockholm. 

Hammarsten var fäst vid sin östgötska hembygd, och efter föräldrarnas 
bortgång höll han på olika sätt kontakt med släkt och vänner i Norrköping. 
Särskilt John Ringborg var för honom en fast punkt i en omgivning som an-
nars förändrades snabbt. När Hammarsten som en äldre man återvände till 
Norrköping var det en helt annan stad än den han lämnat 50 år tidigare. John 
Ringborg var ingenjör med en rad förtroendeposter i staden och under många 
år chef för Norrköpings tändsticksfabrik. Han ägde gården Klinga, en mil syd-
väst om Norrköping, och där brukade Hammarsten bo, när han senare i livet 
tagit till vana att besöka sin fädernebygd i början av juni varje år. När han bad 
att få komma våren 1916 svarade emellertid Ringborg att han kände sig så svag 
att det var bäst att skjuta upp besöket. ”Vid vår ålder skjuter man inte upp” 
svarade Hammarsten och kom ner för en dag och hälsade på. Endast några 
veckor senare var Ringborg död.

John Ringborg hade en yngre bror som hette Edward, även han affärsman 
och ansedd lokalpolitiker. Hans position och ekonomi raserades dock fullstän-
digt när han 1910 åtalades och, trots sitt nekande, dömdes till sex månaders 
fängelse för trolöshet mot huvudman. Hammarsten hade dessförinnan haft 
viss kontakt med honom, och bekantskapen återupptogs när Ringborg några 
år senare med hjälp av släktingar lyckats köpa en villa i Herserudsområdet på 
Lidingö och bosätta sig där. Initiativet till förnyad kontakt togs av Ringborg 
1915, då han till Hammarsten sände en del gamla handlingar om dennes far 
och om Norrköpings utveckling. Redan i fängelset hade han börjat studera sin 
hemstads lokalhistoria, och att skriva om sin släkts och Norrköpings historia 
blev senare under många år hans stora intresse. 

Hammarsten blev glad över den nyvunna kontakten med släkten Ringborg. 
”De band, som knyta mig till hembygden äro så starka, att de hålla lifvet ut, 
och detsamma gäller om de band, som binda mig vid de gamla, kära släkter, 
hvilka jag sedan min barndom lärt mig vörda, älska och i tacksamt minne 
bevara”, skrev han till Edward Ringborg i augusti 1916. Brodern John hade 
då avlidit en månad tidigare, ”och därför var det mig en stor glädje” fortsatte 
Hammarsten sitt brev ”att Du ville blifva den nya mellanlänk, som sökte hålla 
mig kvar i den gamla kedjan af släkt och vänner”. Han inbjöd Ringborg att 
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komma till Uppsala och ”uppsöka den ensamme gamle i hans håla”, men något 
möte dem emellan tycks inte ha kommit till stånd.

Däremot följde en omfattande brevväxling, som pågick ända till 1926, då 
Hammarsten fyllt 85 år. Ofta var det födelsedagshälsningar, och meddelan-
den om gemensamma bekanta, men Ringborg skickade också Norrköpings-
krönikor, som han själv skrivit, och släktutredningar han gjort. En fråga som 
intresserade Hammarsten var vem som varit hans farfarsfar. Länge trodde han 
att hans namn hade varit Erik Inger Hammarsten, som det stod i en gam-
mal släktkrönika, men en amanuens vid Vadstena landsarkiv, som Ringborg 
anlitat, kom efter en del arbete fram till, att ”Erik Inger” troligen var en fel-
tolkning av ”Enkan Inger”, det vill säga en helt annan person. Hammarstens 
farfarsfar var i stället den inledningsvis nämnde Per Olofsson. Som tack för sitt 
arkivarbete fick amanuensen 50 kronor i ersättning av Hammarsten. 



Professor Olof Glas, Olof Hammarstens svärfar.
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Familj, syskon och syskonbarn

Förlovning med ”Glaspärlan”
Som ung medicinstuderande hade Hammarsten kontakt med flera av den me-
dicinska fakultetens lärare. Han tog del av deras undervisning och mötte dem 
också utanför studierna i Upsala Läkareförening. Till dessa lärare hörde pro-
fessorn i teoretisk och praktisk medicin Olof Glas, som även var överläkare 
vid Akademiska sjukhuset. Han var dessutom ansvarig intendent för Sätra 
brunn (sid. 30), och när Hammarsten i maj 1866 avlagt medicine kandidatexa-
men blev han på förslag av Glas anställd som underläkare vid brunnen för den 
kommande sommaren. Deras samarbete fungerade tydligen väl, och Ham-
marsten fick samma uppdrag 1867, det sista året som Glas hade befattningen 
som intendent. 

Olof Glas och hans hustru Gustafva Charlotta, f. Winblad von Walter, hade 
en dotter som hette Olivia Charlotta (f. 1845), men som vänner emellan aldrig 
kallades för något annat än Lotten, som också var det namn hon använde om 
sig själv. Frånsett en son som dog före ett års ålder, var hon makarna Glas’ 
enda barn. Hon var en vacker och omtyckt ung dam, som ibland omtalades 
som ”Glaspärlan”. Med henne förlovade sig Hammarsten i augusti 1869, sedan 
han tidigare samma år disputerat för doktorsgraden och förordnats till docent. 

”Huru glada vi, Olofs föräldrar blefvo vid underrättelsen om eder trolof-
ning, kan Du käraste Lotten kanske svårligen föreställa Dig”, skrev Ham-
marstens mor, Ulrika Fredrika, till den nyblivna fästmön, och hon tillade att 
”ehuru jag vet att Du redan äger honom hel och hållen, så om det kan vara Dig 
kärt att äfven af oss mottaga honom, så tag honom tillika med vår härligaste 
välsignelse”. Olof har ”alltid gjordt oss så mycken glädje som en son kan göra 
sina föräldrar” fortsatte hon sitt brev. Hon skrev också om ”den vänskap och 
godhet som Din fader sedan länge haft för honom”, och sade sig av hjärtat tro 
att hennes föräldrar hos honom ”skola finna hvad de hafva rättighet till hos 
den, åt hvilken de gifvit det bästa de äga”. 

Brevet avslutades med en mening om att det torde dröja innan de person-
ligen träffades, men på den punkten fick hon fel, eftersom Hammarsten strax 
därpå reste till Norrköping med sin fästmö, för att hon skulle få möta hans 
föräldrar. Efter det besöket skrev den blivande svärmodern till Hammarstens 
syster Wilma att ”innerligen söt är hon, och den anspråkslösaste, vänligaste 
varelse, man gärna kan möta”. 
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Giftermål och familj
Bröllopet ägde rum den 8 november 1870 med teologiprofessorn och dom-
prosten Carl Axel Torén som vigselförrättare. Hammarstens föräldrar kom då 
givetvis resande till Uppsala, och det gjorde även hans båda systrar Wilma och 
Emelie, medan brodern Fredrik redan fanns i staden för sina teologistudier. 
Det nygifta paret bosatte sig i Hammarstens lägenhet i det så kallade Olym-
pen på Västra Ågatan 22. De levde av allt att döma i ett lyckligt äktenskap, och 
Hammarsten uppges då och då skämtsamt ha yttrat ”jag är nöjd med Lotten 
min”. Den 3 oktober 1871 föddes dottern Mathilda Gustafva Charlotta. Ett 
år senare föddes sonen Gustaf, men han dog innan han fyllt ett år, och paret 
Hammarsten fick därefter inte fler barn. 

Mathilda, som dottern kallades, växte alltså upp som enda barnet, men i 
bekantskapskretsen fanns den något yngre Marika Stiernstedt (f. 1875) och 
två systrar von Bahr, nämligen Hedvig (f. 1872) och Eva (f. 1874). Enligt den 
sistnämndas memoarer var de båda systrarna ofta bjudna till Mathilda, men, 
fortsatte hon, ”Mathilda och Hedvig ville alltid leka med dockor och det in-
tresserade mig inte det minsta”. Mathilda och Hedvig lärde sig emellertid ock-
så att läsa innan de började skolan med hjälp av Hedvig och Evas äldre syster 
Ellen (f. 1863). 

Olivia Charlotta (Lotten) Glas, i 15årsåldern t.v. och som Olof Hammarstens hustru i 
40årsåldern t.h.
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I den unga familjen Hammarstens bostad fanns även en liten hund av terri-
ertyp, kanske som sällskap till Lotten. Den sprang bort en dag på hösten 1875, 
och av den annons som Hammarsten dagen därpå införde i tidningen Upsala 
under rubriken ”Förloradt” framgick, att den var brun och gick under namnet 
Murre samt att den som tillvaratagit den ”torde mot vedergällning inlemna 
den hos D:r Hammarsten, Vestra Ågatan n:o 22”. Från den adressen flyttade 
familjen 1877 till Östra Ågatan 43 på andra sidan Fyrisån, och fyra år senare 
till den Glasiska gården på Östra Ågatan 49, som Lotten då ärvt efter sin far 
Olof Glas.

Hammarsten var ofta borta från hemmet, och han reste ibland även på 
konferenser utomlands. Den enda bevarade korrespondensen mellan honom 
och Lotten, är tre brev från Lotten, som alla skickades till honom medan han 
deltog i en läkarkongress i Berlin i början av augusti 1890. Lotten skrev om 
sin längtan att få se honom igen, men uppmanade honom samtidigt att vila 
ut före den ansträngande hemresan. Mot slutet av det året insjuknade hon, 
och när Hammarsten i ett brev i januari 1891 tackade Carl Th. Mörner för en 
nyårshälsning skrev han: ”Jag har det tyvärr mycket sorgligt på grund af min 
hustrus svåra och mycket oroande sjukdom”. 

Mathilda Hammarsten 
(stående t.h.) med kamra-
terna Eva och Hedvig von 
Bahr samt Marika Stiern-

stedt (sittande t.h.)
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Två månader senare dog Lotten endast 46 år gammal. Hammarstens syskon 
kom till Uppsala för begravningen, och i sin andra memoarbok skrev systern 
Wilma: ”Aldrig glömmer jag hur gränslöst ont det gjorde mig om Olof, när 
den blomstersmyckade kistan bars utför förstugutrappan […] När jag sedan 
såg honom i processionen tycktes mig också, som hade människofötter aldrig 
trampat tyngre väg och som skulle han inte orka fram”. Jordfästningen ägde 
rum i domkyrkan med brodern Fredrik som officiant. 

Mathilda gifte sig 1894 med auditören, sedermera kammarrättsrådet Ed-
vard Lagerbring. De bosatte sig i Stockholm, och hos dem brukade Ham-
marsten övernatta, när han inte reste hem till Uppsala mellan sina ärenden i 
huvudstaden. De fick som enda barn dottern Louise Mathilda Charlotta med 
tilltalsnamnet Louise, som alltså blev Hammarstens enda barnbarn. Hon var 
enligt samtida vittnesbörd mycket fäst vid Hammarsten, och han sparade i 
sina efterlämnade papper en dikt som hon 21 år gammal skrev ”till min älska-
de morfar” på hans 75-årsdag i augusti 1916 och även en dikt till hans 85-årsdag 
tio år senare. Hon gifte sig i februari 1917 med kanslisekreteraren Adolf von 
Krusenstjerna, äldre bror till Agnes von Krusenstjerna. Vigselförrättare var 
ärkebiskop Nathan Söderblom. 

På önskan av brudens föräldrar, Mathilda och Edvard Lagerbring, höll Ham-
marsten vid bröllopsmiddagen ett tal, som han inledde med att erinra om att 
han för snart 23 år sedan talat vid deras bröllop. ”Lika varmt som jag då kände 
för det brudparet, lika varmt känner jag i dag för Eder båda”, sade han till de 
nygifta, och han önskade att ”det hem, I båda nu gå att gemensamt uppbygga, 
måtte blifva lika rikt på frid och harmoni, lika rikt på glädje och lycka samt 
hägnas av lika rik välsignelse som de hem, hvilka I nu denna dag lämnen.” 

Östra Ågatan 49 i Uppsala 
där Olof Hammarsten 
bodde 1881–1894.
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Louise och Adolf von Krusenstjerna fick döttrarna Birgitta och Agneta, och 
Louise skrev 1922 till sin svägerska Agnes von Krusenstjerna att hon tillsam-
mans med Birgitta varit hos Hammarsten i hans laboratorium. Hon berättade 
att ”Morfar gjorde alla möjliga trollkonster, slog ihop 2 vita vätskor och det 
blev rött m. fl. underligheter”, som alla fascinerade den då fyraåriga Birgitta. 
Det finns i Hammarstens efterlämnade papper även en dikt från barnbarns-
barnen Birgitta och Agneta till hans 85-årsdag 1926. De var vid tillfället endast 
åtta och fem år gamla, och av handstilen på den korta dikten att döma hade 
deras mor Louise hjälpt dem med skrivandet. 

Mindre än tre år senare, i mars 1929, dog Hammarstens enda barn, dottern 
Mathilda. Det var ett tungt slag för honom, men ”min älskliga dotterdotter 
har varit mig ett godt stöd och en god hjälp under den gångna tiden” skrev 
han i juni till vännen Salomon Henschen. Ett år senare dog även hans svärson 
Edvard, och de enda efterkommande Hammarsten därefter hade var därför 
dotterdottern Louise och hennes familj. 

Systrarna Wilma och Emelie
Wilma var äldst av de fyra syskonen Hammarsten och tre år äldre än Olof. 
Som ung var hon glad och uppspelt, och Olofs ungdomsvän Carl Östergren 
(Fjalar) diktade om henne: ”Ett glädjens budskap hörs du jämt uppå din visa 
tralla, från läppen dansar skämt på skämt och vederkvicker alla”. Hon gifte sig 
redan som 18-åring med löjtnanten Joseph Napoleon Lindhé och de fick sex 
barn. Hon debuterade 1877 som författare och skrev ett stort antal romaner, 
noveller och berättelser. I 80-årsåldern gav Wilma Lindhé ut de självbiogra-

Olof Hammarsten längst t.h. med sina syskon 1906. Fr.v. Fredrik Hammarsten, Emelie 
Haak och Wilma Lindhé.
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fiska Från flydda tider och Minnen och upplevelser från senaste halvseklet. Efter 
hennes död 1922 skrev Olof till sin vän Edward Ringborg att det var ”underligt 
att vara den siste kvarlevande av syskonringen, och särskilt känns det under-
ligt att ej längre hava Wilhelmina, den av syskonen, som jag stod närmast och 
som nog var mer än någon av de andra fästad vid mig. Hon var nog en ovanlig 
kvinna, och jag satte henne synnerligen högt”. Den andra systern Emelie var 
två år äldre än Olof. Hon gifte sig 1874 vid 34 års ålder med fabrikören Herman 
Haak. Vigselförrättare var brodern Fredrik, som prästvigts två år tidigare, och 
paret bosatte sig i Stockholm. Wilmas memoarböcker nämner ett par resor 
som båda systrarna gjorde till Uppsala, men Emelies kontakter med Olof var 
inte så omfattande som Wilmas.

Brodern Fredrik
Fredrik, den yngste av syskonen, kallades Figge inom familjen. Med sin fem 
år äldre bror Olof delade han intresset för naturvetenskap, men på grund av 
föräldrarnas dåliga ekonomi valde han en kortare akademisk utbildning. Han 
studerade teologi i Uppsala och prästvigdes 1872. Som pastorsadjunkt och 
komminister tjänstgjorde han därefter i olika församlingar i Linköpings stift. 
Han gifte sig 1879 med prästdottern Elin Emanuelsson, och paret fick flera 
barn. Deras ekonomi var svag, och när Olof 1893 gav dem ekonomiskt stöd, 
skrev Fredrik i ett tackbrev, att ”vi skulle vara av stock och sten, om vi icke 
kände oss djupt rörda och gripna af din obegripligt stora kärlek”. 

Efter åren i Linköpings stift blev Fredrik Hammarsten 1898 kyrkoherde i 
Solna, och han utnämndes samma år till slottspastor på Karlberg och extra 
ordinarie hovpredikant. Två år senare tillträdde han pastorsbefattningen i den 
stiftelseägda Blasieholmskyrkan, där han efterträdde kyrkans grundare, sin 
svåger Gustaf Emanuel Beskow, och 1908 blev han kyrkoherde i S:t Jakobs 
församling. I de miljöerna kom han i nära kontakt med Stockholms societets-
kretsar, samtidigt som han var uppskattad av den lågkyrkliga rörelsen för sina 
predikningar och uppbyggelseskrifter. 

Fredrik och Elin Hammarsten hade sex barn, Elsa, Signe, Thorsten, Olof 
Daniel, Einar och Harald. Av de båda döttrarna gifte sig Elsa med den tyske 
prästen Hugo Flemming, medan Signe blev tecknare, gifte sig med den fin-
ländske skulptören Viktor Jansson och blev mor till Tove Jansson, mumintrol-
lens skapare. Av de fyra bröderna blev Thorsten bergsingenjör, Olof Daniel 
lektor och författare av läroböcker i biologi för realskola och gymnasium, Ei-
nar professor vid Karolinska institutet och Harald matematiker.

Som präst föll det på Fredriks lott att i Norrköping jordfästa fadern 1883 
och modern 1887. Han var också officiant vid begravningen av Olofs fru Lot-
ten 1891 i Uppsala domkyrka, och där förrättade han 1894 även vigseln mellan 
Lotten och Olofs dotter Mathilda och Edvard Lagerbring. Systern Wilma skrev 
i sina memoarer, att sedan Fredrik kommit till Stockholm brukade syskonen 
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fira jul tillsammans där. De hörde Fredrik predika i Blasieholmskyrkan, och på 
Juldagen samlades släkten i Mathilda och Edvard Lagerbrings bostad. Fredrik 
avled i januari 1922, men drygt ett halvår dessförinnan, i juni 1921, fick Olof se 
honom promoveras till hedersdoktor av Teologiska fakulteten i Uppsala.

Brorsonen Einar
Einar Hammarsten föddes 1889 i Norrköping, där fadern Fredrik då var präst, 
men han växte sedan upp i Stockholm, dit familjen flyttade 1898. Efter stu-

dier vid Karolinska institutet, blev 
han där medicine doktor 1924 och 
professor i kemi och farmaci 1928. 
På det personliga planet höll släkt-
skapet med farbrodern på att utö-
kas när han 1913 förlovade sig med 
Olof Hammarstens dotterdotter 
Louise Lagerbring, men han gifte 
sig några år senare med en annan 
person. 

Som forskningsområde valde 
Einar Hammarsten nukleinsyre-
kemi, ett ämne som även intresse-
rat Olof Hammarsten, och det har 
betecknats som våghalsigt av den 
unge brorsonen att välja en specia-
litet, där farbrodern var en inter-
nationellt erkänd auktoritet och på 
sin tid landets ledande biokemist. 

Einar Hammarsten var emellertid inte känd för att bli imponerad av veten-
skapliga eller andra auktoriteter. Om Olof Hammarsten var taktfull, diskret 
och diplomatisk, kunde brorsonens entusiasm och viljestyrka tvärtom sätta 
skräck i universitetsledningar och forskningsdirektörer.

Till de delvis gemensamma forskningsintressena kom även andra likheter 
mellan Olof och Einar Hammarsten. Båda stod till exempel ofta som experter 
eller garanter när olika företag i pressen annonserade om sina produkter. För 
Olofs del handlade det mest om födoämnen och drycker, medan det i Einars 
fall oftast gällde rengörings- och skönhetsmedel. Båda var dessutom flitiga 
föreläsare om medicinska frågor i föreningar och andra fora för allmänheten. 
Det gemensamma efternamnet och de likartade forskningsintressena ledde 
ibland till förväxlingar. Dagens Nyheter publicerade till exempel i december 
1931 ett utförligt referat av det tal för Nobelpristagaren Otto Warburg, som 
då hållits av Einar Hammarsten. Hans namn stod även under det foto som il-
lustrerade artikeln, vilket dock föreställde en åldrad Olof Hammarsten. 

Einar Hammarsten, brorson till Olof Ham-
marsten.
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Åldersskillnaden mellan Olof och Einar Hammarsten var drygt 47 år, och 
Olof gick i pension innan Einar började studera medicin, men de höll ändå 
viss kontakt i vetenskapliga frågor. Till exempel såg Olof till att Einar fick ett 
exemplar av den elfte och sista upplagan av hans lärobok i fysiologisk kemi 
när den kom ut i mars 1926, och Einar tackade i ett brev, där han även beskrev 
pågående verksamhet vid den institution på Karolinska institutet, där han 
var verksam. Han redogjorde särskilt för sin egen forskning om nukleinsyror 
och tillade att han talat så vidlyftigt om dessa saker ”därför att jag vet att 
Farbror hyser ett välvilligt intresse för dem”. Han slutade med en förhopp-
ning att de skulle träffas på ”kongressen i sommar”, och så blev det. Den 12:e 
internationella fysiologikongressen i augusti 1926 öppnades på Konserthuset i 
Stockholm och avslutades i Uppsala universitets aula, och både den 85-årige 
Hammarsten och hans brorson var bland de ca 600 deltagarna.
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Från student till professor

Studier och försörjning
Hammarstens avsikt när han av-
lagt studentexamen var redan från 
början att studera medicin, men 
för att kunna göra det behövde 
han först avlägga mediko-filosofisk 
examen vid den filosofiska fakul-
teten. Det var den så kallade medi-
kofilen, som syftade till att ge bli-
vande läkare en bred humanistisk 
och naturvetenskaplig allmänbild-
ning. Ett av de ingående ämnena 
var zoologi, och när Hammarsten 
tenterat det ämnet i oktober 1862 
tillägnade hans vän Carl Östergren 
(Fjalar) honom en dikt, som med 
tanke på Hammarstens senare ve-
tenskapliga arbete nästan framstår 
som en framtidssyn. Diktens sista 
vers löd:

Att grundligt studera, det är hans natur
Och plugga är vanliga trall’n;
Nu tror jag, det finns ej ett endaste djur,
Som ej han logerat i skall’n;
Jag tycker, det borde väl finnas deri
Ett fullständigt menagerie

Medikofilen i sin helhet avlade Hammarsten med höga betyg i december 1862. 
Därefter fortsatte han sina studier vid den medicinska fakulteten och avla-
de medicine kandidatexamen i maj 1866. Examensprotokollet av den 29 maj 
innehöll ett Laudatur (berömlig) i farmaceutisk och fysiologisk kemi, med 
August Almén som examinator, tre Insigniore cum laude approbatur (med ut-
märkt beröm godkänd) och två Cum laude approbatur (med beröm godkänd). 

Olof Hammarsten som ung.
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Ett av de senare var i ämnet semiotik (läran om sjukdomars igenkännings-
tecken), där hans blivande svärfar Olof Glas var examinator.

Ett premium och två stipendier bidrog till Hammarstens försörjning un-
der studietiden. Läsåret 1863/64 uppbar han sålunda ”det större Hellvikska 
præmiet för ograduerade behöfvande studerande af Östgöta nation” och åren 
1864–1866 Strandbergs stipendium för ”ofrälse behöfvande unga medicine 
studerande af Östgöta nation”. Vidare åtnjöt han läsåret 1868/69 ett av Riks-
statens stipendier för medicine studerande. Dessutom hade han redan före sin 
kandidatexamen lön från två amanuensbefattningar, först vid Laboratoriet för 
medicinsk och fysiologisk kemi under 1864 och därefter vid Institutionen för 
fysiologi under 1865. Dessa enheter leddes av professorerna August Almén 
respektive Frithiof Holmgren, som båda, även fortsättningsvis, följde hans ve-
tenskapliga utveckling och karriär. 

Underläkare vid Sätra brunn
Sätra brunns historia går tillbaka till 1600-talet, och den blev nationellt känd 
år 1700, då den undersöktes av provinsialläkaren i Västmanland Samuel 
Skragge. Han fann vattnet livgivande, förvärvade marken och började bygga 
en hälsobrunn med bad och kurortsverksamhet. Bara några år senare lämnade 
han emellertid trakten, sedan han utsetts till Karl XII:s livläkare. Utveck-
lingen tog ny fart 1744, då Västeråsbiskopen Andreas Kalsenius köpte och 
rustade upp brunnen. Han försåg den också med ett lasarett, så att den under 
sommarmånaderna kunde ersätta universitetets sjukhus i Uppsala, som då 
var stängt. Kalsenius donerade 1747 brunnen till Uppsala universitet, och till 
donationen hörde ett kapital för avlöning av medicine studerande, som skulle 
vårda fattiga patienter.

Universitetets övertagande blev inledningen till en aktiv period i brunnens 
utveckling, och traktens akademibönder, det vill säga universitetets arrenda-
torer, bidrog till dess skötsel. På 1760-talet byggdes en kyrka och en ”conversa-
tionssal”. Många från svensk historia kända personer såsom statsråd, biskopar 
och professorer kom på 1800-talet till Sätra brunn för att sköta sin hälsa. Till 
ett par hundra sådana ”ståndspersoner” kom varje år över tusen personer till-
hörande allmogen, och dit räknades även ”uslingarne”, som fattigfolket kalla-
des.

Redan från 1753 gavs elektrisk behandling vid Sätra brunn, och det var en 
terapimetod som spred sig i landet. Jöns Jacob Berzelius, som somrarna 1800 
och 1801 var fattigläkare vid Medevi brunn, skrev till exempel 1802 sin dok-
torsavhandling om medicinska effekter av behandling med elektricitet. Sam-
tidigt som det blev något av en modetrend, och innefattade en del suggestiva 
element, kunde elektrisk behandling i vissa fall vara verksamt mot känslo-
bortfall och bidra till smärtlindring genom stimulering av nervsystemet. Både 
likström och växelström kom till användning. Vid vissa former av elektrisk 
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behandling förekom gnistbildning, och den behandlande läkaren kallades där-
för ”gnisterdoktor”. 

Verksamheten vid brunnen bedrevs i huvudsak sommartid, och under 
1800-talet var det alltid en professor vid universitetets medicinska fakultet 
som svarade för ledningen som intendent. Uppdraget innehades 1852–67 av 
Olof Glas, som från 1851 var professor i kirurgi och obstetrik och från 1856 i 
teoretisk och praktisk medicin. Han gjorde sig känd som en skicklig läkare och 
blev mycket populär. Dessutom var han en driftig ledare. Utan att först begära 
tillstånd av universitetet uppförde han till exempel ett par nybyggnader, som 
han bedömde som nödvändiga, och finansierade byggnationen genom att för-
skottera egna medel. 

Under Glas’ två sista somrar som intendent, åren 1866 och 1867, tjänstgjorde 
Hammarsten som tidigare nämnts som underläkare vid brunnen. Hans upp-
drag var att ”förestå elektriciteten”, det vill säga vara ”gnisterdoktor”, en uppgift 
som alltså Berzelius hade haft vid Medevi brunn drygt 60 år tidigare. Behand-
lingen gavs i en särskild liten paviljong, och de elektricitetsapparater som an-
vändes var ganska primitiva i förhållande till de mer sofistikerade instrument 
som senare utvecklades för ändamålet, och som kommersialiserades i stor skala 
i början på 1900-talet.

Tjänstemän vid Sätra brunn som-
maren 1867. Intendent Olof Glas 

sittande och stående bakom honom 
fr. v. underläkaren Olof Hammar-
sten, brunnspredikanten Herman 

Björnström och underläkaren  
Carl Wettergren.
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När Glas efter sin sista sommar som intendent stod i begrepp att lämna 
Sätra brunn, skrev Hammarsten på brunnsgästernas vägnar en honom tilläg-
nad avskedsdikt . Den inleddes med orden ”Kom, låt oss alla våra glas nu höja!” 
och en av de elva verserna löd:

Var helsad då på denna dag – den sista,
Då här vid Sätra uti vänners lag
Ditt namn vid fira; ja, förr’n vi Dig mista
En sista helsning från Ditt Sätra tag,
Från Sätra, som i klagan vill utbrista,
Då Du ditt afsked bjuder det en dag,
Från Sätra, der ditt minne älskadt gömmes,
Och, vad Du gjort och verkat aldrig glömmes.

Licentiat och doktor
I mars 1869 avlade Hammarsten medicine licentiatexamen med goda betyg i 
de sju ämnen, som då ingick i den examen. Av Glas fick han sålunda betyget 
Laudator i speciell medicinsk patologi. Han disputerade i maj samma år för 
medicine doktorsgraden med avhandlingen Om gallans förhållande till magsaf-
ten och ägghvitedigestionen. Som ingress till sin ca 120 sidor långa avhandling 
hade Hammarsten valt ett citat om gallan av den schweiziske 1700-talsforska-
ren Albrecht von Haller, som på sin tid varit utländsk ledamot av Kungl. Ve-
tenskaps-Societeten i Uppsala. Citatet var på latin, ett språk som då förstods 
av alla medicinare, men om vars värde för läkarutbildning det senare skulle 
bli strid (sid. 144). För att kunna ge ut avhandlingen i tryckt form ansökte 
Hammarsten om bidrag hos Kungl. Maj:t, och han beviljades 750 kronor från 
statsanslaget ”till resestipendier samt läroböckers och lärda verks utgifvande”.

Bakgrunden till ämnesvalet för doktorsavhandlingen var en oväntad obser-
vation av Frithiof Holmgren rörande duvors galla, och Hammarsten hade av 
honom fått förslaget att experimentellt arbeta vidare med frågan om gallans 
roll i matsmältningen. Han genomförde sina undersökningar på den medicin-
ska fakultetens fysiologiska institution, och sina första resultat redovisade han 
i ett föredrag i Upsala Läkareförening hösten 1866. Han nöjde sig inte med att 
studera duvans galla utan gjorde försök med galla från en mängd andra djur 
som hund, katt, kanin, hare, får, gris, oxe, kalv, räv och igelkott samt en rad 
olika fiskar. Under arbetets gång upptäckte han flera nya gallsyror. 

Holmgren var opponent vid disputationen, och betygsnämnden gav Ham-
marsten det högsta möjliga betyget, Laudator, såväl på avhandlingens innehåll 
som på hans försvar vid disputationen. Doktorspromotionen ägde rum den 
31 maj, och avhandlingen trycktes senare som en av två medicinska artiklar i 
universitetets årsskrift för 1869. 
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Docent och professorsvikarie
Endast en vecka efter Hammarstens disputation föreslog Holmgren att han 
skulle utses till docent. Det tillstyrktes enhälligt av Medicinska fakulteten, 
och universitetskanslern Gustaf Sparre förordnade honom till docent i fy-
siologi den 21 juni 1869. Ungefär samtidigt begärde Holmgren ett års tjänst-
ledighet från professuren i fysiologi för att bedriva forskning i Heidelberg. 
Han hade 1864 installerats som Sveriges förste professor i det ämnet, och han 
föreslog nu Hammarsten som sin vikarie. Det tillstyrktes av fakulteten och 
konsistoriet och fick kanslerns godkännande. Som nyutnämnd docent kom 
alltså Hammarsten att hela läsåret 1869/70 förestå universitetets professur i 
fysiologi. 

Hösten 1870 skulle Hammarsten själv resa utomlands som innehavare av 
det Hwasserska resestipendiet, men på kontinenten hade då det fransk-tyska 
kriget brutit ut, och Hammarsten fick anstånd med att företa sin resa. Han 
for i stället i april 1871 och då tillsammans med sin fru Lotten som han gift 
sig med i november 1870. De tillbringade fyra månader i Leipzig, där Ham-
marsten arbetade i det förstklassiga och mönsterbildande fysiologiska labo-
ratorium som byggts upp av professor Carl Ludwig. Det var en viktig och 
utvecklande tid för honom, och i stället för att skriva en reseberättelse när han 
kom hem, publicerade han en vetenskaplig artikel om gaser i hundens lymfa 
(”Über die Gase der Hundelymphe”) baserad på sitt experimentella arbete i 
Leipzig. Hammarsten bidrog senare även till den festskrift som 1874 tillägna-
des Ludwig ”von seinen Schülern”.

Efter tiden i Leipzig besökte Hammarsten även forskningsinstitutioner i 
München och Heidelberg, och utlandsresan avslutades med att paret gjorde 
en rundtur i Schweiz. De återvände till Uppsala i slutet av augusti 1871, och 
den 3 oktober föddes deras dotter Mathilda. 

Adjunkt
Universitetets medicinska fakultet uppmärksammade tidigt Olof Hammar-
stens vetenskapliga begåvning och såg honom som en tillgång för fakulteten. 
Endast några månader efter det att han i maj 1869 framgångsrikt disputerat 
i medicin och kort därefter förordnats till docent i fysiologi, begärde fakul-
teten sålunda ett statsanslag för lön åt en adjunkt eller laborator i medicinsk 
kemi. Visserligen nämndes inte Hammarstens namn i sammanhanget, men 
det var uppenbart att det var honom fakulteten hade i åtanke för den nya 
befattningen. Förslaget kom för övrigt från professorerna August Almén och 
Frithiof Holmgren, som båda kände Hammarsten väl, eftersom han varit 
amanuens vid deras institutioner. Konsistoriet tillstyrkte fakultetens begäran 
i sina anslagsförslag för 1871, men den enda anslagsökning till universitetet 
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som föreslogs i den följande propositionen (prop. 1870:1) var en uppräkning av 
materialanslaget till den fysiologiska institutionen, något som den medicinska 
fakulteten också hade begärt.

I riksdagen inlämnades emellertid två olika motioner om adjunktstjänster 
vid Uppsala universitet. Den 28 januari 1870 motionerade Olof Leffler, läro-
verksrektor i Stockholm, om en adjunktur i nordiska språk, och redan dagen 
därpå inlämnade Sigurd Ribbing, filosofiprofessor i Uppsala, en motion om 
anslag till lön åt en adjunkt med skyldighet att tjänstgöra som laborator vid 
den medicinskt-kemiska institutionen vid universitetet. Ribbing skrev att han 
inte tänkt motionera i frågan, men när han såg Lefflers motion rörande en 
adjunktur i ett annat ämne, såg han det som sin skyldighet att med sin motion 
upplysa riksdagen om vad universitetet såg som viktigast. Statsutskottet före-
slog avslag på båda motionerna, för Lefflers med motiveringen att frågan först 
borde utredas av vederbörande myndigheter och för Ribbings med hänvisning 
till att saken redan hade ”varit föremål för Kongl. Maj:ts nådiga pröfning” och 
inte lett till någon framställning till riksdagen. Ingen av motionerna bifölls 
därför av riksdagen.

Hösten 1870 upprepade medicinska fakulteten och konsistoriet önskemålet 
om medel för en laborator i medicinsk kemi från 1872, men på förslag av den 
filosofiska fakulteten begärde konsistoriet nu också en adjunktur i nordiska 
språk, och endast den senare återkom i propositionen (prop. 1871:1). Både fa-
kulteten och konsistoriet framhärdade emellertid, och hösten 1871 begärde 
universitetet för tredje året i rad medel för en adjunktstjänst i medicinsk och 
fysiologisk kemi, vars innehavare skulle svara för handledning av laborations-
övningar i kemi med tillhörande kurser och examina. 

Denna gång var man framgångsrik och i regeringens proposition för 1873 
(prop. 1872:1) föreslogs en anslagsökning till universitetet med 2 500 riksdaler 
för inrättande av en adjunktur i medicinsk och fysiologisk kemi. Som motive-
ring för den nya tjänsten angavs att bristen på lärarkrafter hade tvingat profes-
sorn i medicinsk och fysiologisk kemi att ensam leda de dagliga övningarna 
på det medicinsk-kemiska laboratoriet, och att det behövdes en adjunkt som 
kunde överta den uppgiften. Professorn skulle då i stället kunna ägna tid och 
krafter åt sådana experiment och förberedande laborationer som var nödvän-
diga för ”fruktbringande föreläsningar”. 

Statsutskottet tillstyrkte förslaget med i princip samma motivering som 
i propositionen, och riksdagen meddelade sitt bifall den 8 maj 1872. Ad-
junktstjänsten kunde alltså ledigkungöras, och när ansökningstiden gick ut 
den 5 oktober var Hammarsten den ende sökande. Konsistoriet fastställde 
en specimenstid till den 31 januari 1873, men Hammarsten avstod från denna 
möjlighet att förbättra sin meritering, och hans ansökan gick därför direkt 
till den medicinska fakulteten för yttrande. Han höll provföreläsningar om 
” fermenterna och deras verkningar inom djurorganismen” och om ”de animala 
fettarternas bildning och physiologiska betydelse” till fakultetens ”fullkomliga 
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nöje och belåtenhet”, och fick dess enhälliga förord. Även konsistoriet föreslog 
honom enhälligt till innehavare av tjänsten, och den 24 januari 1873 utfärdade 
universitetskanslern fullmakt för Hammarsten att vara adjunkt i medicinsk 
och fysiologisk kemi. 

Hammarsten inlämnade sin fullmakt till universitetets akademiska kansli, 
och vid ett sammanträde med konsistoriet den 22 februari 1873 anmäldes att 
han var ”i Consistorii förmak tillstädes”. Han gavs då företräde för att, sedan 
fullmakten lästs upp, inför konsistoriet avlägga den tro-, huldhets- och tjäns-
temannaed, som då ännu krävdes av en ny befattningshavare i staten. Att han 
avlagt den föreskrivna eden antecknades därefter på fullmakten.

Hammarstens arbetsuppgifter skulle ju främst avse ledning av studenternas 
laborationer, men för detta krävdes ett nytt kanslersbeslut. Efter upprepade 
framställningar från den medicinska fakulteten och från professorn i ämnet, 
August Almén, skrev konsistoriet i mars 1873 en begäran därom till kans-
lern, och i april kom dennes beslut att Hammarstens huvuduppgift var att 
leda övningarna på Laboratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi. Därmed 
var han befriad från kravet att offentligt föreläsa två timmar i veckan, vil-
ket en adjunkt annars skulle göra enligt universitetsstatuterna. Institutionen 
för medicinsk och fysiologisk kemi kunde därför i sin redovisning för läsåret 
1873/74 skriva att ”de dagliga laborationsöfningarna fortgått oafbrutet under 
hela läseåret, under ledning av Laboratorn Adjuncten Hammarsten.”

Först efter drygt tre års idogt arbete hade alltså fakultetens önskan om en 
adjunkts- eller laboratorsbefattning för Hammarsten blivit förverkligad. För 
sin försörjning hade Hammarsten under tiden ägnat sig åt enskild undervis-
ning av studenter inom Medicinska fakulteten, varom information regelbun-
det gavs i universitetskatalogen. Han hade dessutom meriterat sig och åtnjutit 
vikariatsarvode genom att som ovan nämnts hela läsåret 1869/70 förestå pro-
fessuren i fysiologi.

Utöver upprepade framställningar om en adjunktstjänst hade fakulteten 
under de gångna åren också sökt stödja Hammarsten ekonomiskt på andra 
sätt. Varje gång ett eller flera docentstipendier blivit lediga hade fakulteten 
sålunda föreslagit att Hammarsten skulle tilldelas ett sådant, men de gick 
alltid till kandidater inom andra fakulteter. Efter förslag av fakulteten och 
konsistoriet innehade han dock hösten 1872 ett av de tre så kallade Filénska 
legaten ”för behövande yngre män, som ådagalagt en mera sällsynt skicklighet 
och lärdom, med företräde för docenter”.

E. o. professor
Vid Uppsala universitet hade funnits adjunkter sedan 1600-talet, och som de 
beskrevs i 1852 års universitetsstatuter kunde de sägas utgöra en mellanklass 
mellan professorerna och docenterna. De hade lön motsvarande ungefär en 
halv professorslön, och till skillnad från docenterna hade de fasta tjänster. 
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Hammarstens tjänstgöring som adjunkt avbröts emellertid redan efter ett 
halvår. En egenhet med dessa tjänster var nämligen att om det i ett ämne fanns 
både en professor och en adjunkt, var adjunktens främsta uppgift att som 
vikarie sköta professuren, om professorn av något skäl var förhindrad att göra 
det. Ett sådant ämne var medicinsk och fysiologisk kemi, där August Almén 
var professor och Hammarsten adjunkt, och bestämmelsen om adjunktens 
skyldighet att vikariera för professorn kom i detta fall att tillämpas läsåret 
1873/74, då Almén var universitetets rektor.

Med stöd av en bestämmelse i universitetsstatuterna meddelade Almén att 
han inte skulle hålla några föreläsningar medan han var rektor. På konsistoriets 
förslag beslöt då kanslern, i enlighet med statuternas föreskrifter, att hans 
professur under 1873/74 skulle uppehållas av adjunkten i ämnet, det vill säga 
Hammarsten. Kanslern medgav dock samtidigt att Hammarsten inte behövde 
föreläsa mer än två timmar i veckan, det vill säga hälften så mycket som en 
ordinarie professor, eftersom han också skulle fortsätta att leda de praktiska 
övningarna på det medicinsk-kemiska laboratoriet. Vikariatet för Almén var 
Hammarstens andra längre förordnande på en professorsbefattning, och ett 
tredje sådant avsåg en relativt nyinrättad professur i fysiologi vid Karolinska 
institutet i Stockholm, där Hammarsten under 1875/76 svarade för tentamina 
och examination (sid. 194). 

Vid den här tiden inleddes emellertid också en omfattande nationell dis-
kussion om adjunktinstitutionen. Adjunkterna var skyldiga att föreläsa två 
timmar i veckan, men de skulle följa professorernas råd beträffande innehållet 
i sina föreläsningar. De hade inte säte och stämma i fakulteterna, och därtill 
kom alltså skyldigheten, att vikariera för en tjänstledig professor. En kom-
mitté, som tillsatts 1874 för att se över universitetens statuter, analyserade mot 
bakgrund av dessa förhållanden adjunkternas ställning och uppgifter. Kom-
mittén förordade endast små justeringar, men i reservationer till dess betän-
kande föreslogs att adjunktstjänsterna skulle avskaffas. En reservant föreslog 
sålunda att en del av dem kunde ersättas av tidsbegränsade docentstipendier, 
och att andra kunde omvandlas till fasta extra ordinarie professorstjänster 
med full undervisningsskyldighet i sitt ämne och med säte och stämma i fa-
kulteten. Denna uppfattning vann Kungl. Maj:ts gehör, och de löneökningar 
för adjunkter som föreslogs i 1876 års statsverksproposition (prop. 1876:1) var 
ett steg i riktning mot genomförandet av en sådan reform.

I sitt ställningstagande till denna proposition ansåg riksdagen att de medel 
som frigjorts efter adjunktstjänsterna även borde kunna användas för tillfälliga 
professurer för ”utmärkte vetenskapsmän”, i väntan på ledigblivande ordinarie 
tjänster. Den medicinska fakulteten i Uppsala tog genast fasta på detta och 
anmälde i september 1876 att man hade två framstående adjunkter, för vilka 
snar befordran på vanligt sätt ”menskligt att döma” inte kunde förväntas, och 
att det vore av stort värde om de kunde knytas fastare till fakulteten på tillfäl-
liga professurer. De båda var Robert Fredrik Fristedt och Olof Hammarsten.
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Planerna för avveckling av adjunktsinstitutionen konkretiserades i 1877 
års statsverksproposition (prop. 1877:1). Där föreslogs att fem extra ordinarie 
professurer skulle inrättas vid Uppsala universitet, varav en i medicinsk och 
fysiologisk kemi, det vill säga i ämnet för Hammarstens adjunktstjänst. De 
extra ordinarie professorerna fick högre lön och självständigare ställning än 
adjunkterna, och de bestämde till exempel fritt över sina föreläsningar. Till 
skillnad mot adjunkterna var de också ledamöter av fakultet och sektion.

I samma proposition angavs också att Kungl. Maj:t, på förslag av berörda 
fakulteter, och i enlighet med riksdagens förslag, skulle kunna använda en 
del av de medel som avsatts för förstärkning av universitetens lärarkrafter 
för tillfälliga personliga professurer för ”yngre vetenskapsidkare med särdeles 
hoppgifvande anlag”. Propositionens förslag bifölls av riksdagen i maj 1877, och 
redan den 1 juni samma år utfärdade Kungl. Maj:t fullmakt för Hammarsten 
att enligt denna särskilda ordning vara extra ordinarie professor i medicin. I 
fullmakten angavs också att Hammarstens arbetsuppgifter skulle vara dem 
som gällde för den nyinrättade extra ordinarie professorsbefattningen i medi-
cinsk och fysiologisk kemi. 

Det något tillkrånglade upplägget var alltså att den sistnämnda tjänsten 
inte skulle tillsättas, men att den skulle skötas av Hammarsten, trots att han 
hade en annan tjänst som extra ordinarie professor i medicin. Fakulteten såg 
det emellertid också som nödvändigt att han kunde fortsätta att leda studen-
ternas praktiska övningar på det medicinsk-kemiska laboratoriet och beslöt 
därför att i ”ödmjukhet hemställa” hos universitetskanslern, att han inte skulle 
behöva föreläsa mer än två timmar i veckan. Det positiva kanslersbeslut där-
om, som kom i december 1877, blev enligt en utredning om medicinsk forsk-
ning som gjordes långt senare (SOU 1946:76) mönsterbildande för evaluering 
av professorsundervisning i andra former än föreläsningar. 

Sedan 1875 rådde den nyordningen att alla professorslöner var uppdelade 
i två delar, en ren lönedel, och en del som kallades tjänstgöringspengar. Bara 
den som verkligen undervisade och examinerade skulle erhålla tjänstgörings-
pengarna, och det gamla privilegiet att kunna vara tjänstledig utan löneavdrag 
gällde alltså inte längre. Hammarsten fick en årslön på 4 500 kronor, varav 
1 000 kronor i tjänstgöringspengar. 

Den 25 september 1877 deltog Hammarsten för första gången som profes-
sor i den medicinska fakultetens sammanträde, och av dekanus hälsades han 
välkommen att delta i överläggningarna. Till de sex tidigare professorerna i 
fakulteten kom alltså nu en sjunde, och antalet fortsatte att öka långsamt 
efterhand som de tidigare adjunkterna ersattes av extra ordinarie professorer. 
Uppdraget som dekanus gick i tur mellan fakultetens medlemmar och Ham-
marstens första dekanusuppdrag avsåg läsåret 1882/83. Åtta år senare, läsåret 
1890/91 var det åter hans tur. För rektorsämbetet hade turordningen ersatts 
av val genom 1876 års universitetsstatuter, men för uppdraget som dekanus 
gällde alltså ännu ordningsföljd för professorerna efter fullmaktsålder.
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Ordinarie professor
Professuren i medicinsk och fysiologisk kemi tillkom i början av 1850-talet, 
när den linneanska professuren i medicin och botanik delades upp efter dess 
siste innehavare Göran Wahlenberg. Den placerades vid Medicinska fakulte-
ten med Elof Wallquist som förste innehavare. Han efterträddes 1858 av Sten 
Stenberg, som dock redan efter ett år lämnade Uppsala för en professur i kemi 
och farmaci vid Karolinska institutet. Där kom han senare på ett avgörande 
sätt att medverka till att Hammarsten blev förordnad att under ett läsår svara 
för tentamina och examina i fysiologi vid institutet (sid. 194). 

I Uppsala blev August Almén förordnad att uppehålla professuren efter 
Stenberg. Han blev ordinarie innehavare av befattningen 1861, endast 28 år 
gammal, men lämnade den drygt tjugo år senare, när han i april 1883 utsågs 
till generaldirektör i Medicinalstyrelsen. Hammarsten sågs som den självklare 
efterträdaren, och på universitetets begäran beslöt universitetskanslern i maj 
samma år att Hammarsten, utan att lämna sin egen befattning som extra 
ordinarie professor, även skulle förestå professuren efter Almén, tills den be-
satts med en ny ordinarie innehavare. Samtidigt frågade konsistoriet den me-
dicinska fakulteten om den vakanta professuren kunde ledigförklaras, trots 
att det vid fakulteten redan fanns en vakant professur i anatomi och histo-
logi.  Fakulteten såg inga hinder mot det, och konsistoriet anhöll därför hos 

Olof Hammarsten som nybliven ordinarie 
professor 1885.



FRÅN STUDENT TILL PROFESSOR

39

kanslern om tillstånd att få vidta åtgärder för att ledigkungöra befattningen. 
Kanslern lämnade sitt bifall i juni 1883, och därmed kunde den tillsättnings-
procedur inledas som föreskrevs i 1876 års universitetsstatuter.

Först hade fakulteten en månad på sig att ta ställning till om någon ”veten-
skapsman, känd för utmärkt skicklighet” skulle kallas till professuren utan an-
sökan. Hammarsten uppehöll ju befattningen sedan i maj, och fakultetens de-
kanus, Edward Clason, föreslog i juli att Hammarsten skulle föreslås för sådan 
kallelse. En enhällig fakultet stödde hans förslag, och i oktober 1883 instämde 
de 23 ledamöterna i konsistoriet lika enhälligt i det väckta kallelseförslaget. 
Enligt statuternas bestämmelser gick ärendet då vidare, först till prokanslern 
och sedan till kanslern, som båda tillstyrkte, och processen avslutades den 16 
november, då Kungl. Maj:t utfärdade fullmakt för Hammarsten som ordinarie 
professor i medicinsk och fysiologisk kemi med en årslön av 4 500 kronor, 
inklusive 600 kronor i förmånsvärde för den till professuren hörande boställs-
våningen i Kemikum. Därtill kom tjänstgöringspengar om 1 500 kronor. 

Den 1 februari 1884 installerades Hammarsten i professorsämbetet av uni-
versitetets rektor Carl yngve Sahlin, som i sin inbjudan till den högtidliga till-
dragelsen skrev att ”Professor Hammarsten har icke allenast såsom ledare för 
en del af öfningarna å det laboratorium, hvars prefekt han nu är, och genom sin 
akademiska lärareverksamhet i det hela gjort sig väl förtrogen med de åliggan-
den, som tillhöra det professorsembete, som han nu skall tillträda, och visat 

Olof Hammarsten som professor i en blyertsteckning av kollegan 
Robert Thalén.
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sin på ett hedrande sätt erkända duglighet till deras bestridande, utan han har 
äfven rönt sällsynt framgång i sin vetenskapliga forskning, och universitetet 
bringar honom med de bästa förhoppningar sin välgångshelsning, då han nu 
intager sin plats bland dess ordinarie professorer”.

Hammarsten höll sin installationsföreläsning över ämnet ”Om kemiska 
synteser inom djurorganismen” i den stora lärosalen i Gustavianum. När större 
akademiska konsistoriet sammanträdde senare samma dag upplästes som förs-
ta punkt fullmakten för Hammarsten. Han avlade därpå ”med hand å bok” 
den föreskrivna domareden, eftersom konsistoriet då ännu hade befogenhet 
att döma rörande anställdas fel och försummelser i tjänsten. Efter att sedan 
ha hälsats välkommen av prokanslern, ärkebiskop Anton Niklas Sundberg, tog 
Hammarsten plats vid konsistoriebordet medan prokanslern drog sig tillbaka. 

Mindre högtidliga än installationsakten och edsavläggelsen, men kanske 
lika välkomna för Hammarsten, var studenternas hyllningar till den nye pro-
fessorn senare på eftermiddagen. Till hans hem på Östra Ågatan kom först 
några företrädare för Östgöta nation som gratulerade sin hedersledamot, och 
något senare var det ledningen för Upsala studentkår, som lyckönskade. Även 
från Upsala Läkareförening kom en uppvaktande delegation.
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Universitetsläraren

Föreläsare
Som vikarie på professuren i fysiologi läsåret 1869/70 höll Hammarsten sina 
första offentliga föreläsningar på universitetet, och ämnet för hans föreläs-
ningsserie var matsmältningsorganens fysiologi. Han fick 1873 en tjänst som 
adjunkt i medicinsk och fysiologisk kemi, men i stället för att hålla föreläs-
ningar blev hans huvuduppgift då, som tidigare nämnts, att leda studenternas 
övningar på institutionens laboratorium. Adjunkterna hade lön men också 
rätt att mot betalning erbjuda studenterna enskild undervisning, och Ham-
marsten fyllde ut sin lön med inkomster från sådan undervisning i ämnet för 
sin adjunktur. Läsåret 1873/74 vikarierade han åter på en professur, denna gång 
i medicinsk och fysiologisk kemi, och höll då offentliga föreläsningar i fysio-
logisk och patologisk kemi.

Skyldig att regelbundet hålla offentliga föreläsningar blev Hammarsten 
först 1875, när han utnämndes till extra ordinarie professor. Eftersom han 
samtidigt skulle fortsätta att leda studenternas praktiska övningar på Labora-
toriet för medicinsk och fysiologisk kemi, behövde han inte föreläsa mer än 
två timmar i veckan, i stället för annars föreskrivna fyra timmar. Ämnet för 
hans föreläsningsserier skiftade något från termin till termin, men medicinsk 
kemi, fysiologisk kemi och farmaceutisk kemi var återkommande. Andra fö-
reläsningsteman var närings- och födoämnenas kemi, kemisk undersökning av 
vatten och luft samt urinundersökningar.

Det finns många belägg för att Hammarsten var en mycket uppskattad 
 lärare och föreläsare. Längst i lovord gick kanske Salomon Henschen som i sina 
minnesanteckningar från studietiden beskrev Hammarsten som en briljant 
föreläsare. Även som flerårig professor, tillade Henschen, hade han gått och 
lyssnat på Hammarstens föreläsningar för studenterna för att hålla sig à jour 
med ämnets utveckling (sid. 107). Också läkaren Gustaf Neander, en av Ham-
marstens elever, som även hört flera av hans föredrag i Upsala Läkare förening 
skrev berömmande ord i en minnesteckning: ”Hans föreläsningar voro möns-
ter av klarhet. Det omfattande och svåra ämnet blev överskådligt och tillgäng-
ligt i hans framställning, som icke saknade den ovärderliga kryddan av ett 
lämpligt kvantum humor”. 
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Hammarstens lärjunge Carl Th. Mörner, som också blev professor i medi-
cinsk och fysiologisk kemi, kompletterade bilden i sina minnesord vid Upsala 
Läkareförenings möte i oktober 1932. Hammarsten var enligt honom ”en i varje 
tänkbart hänseende ideal lärare, vare sig det gällde föreläsningskateder eller 
laboratoriesal”, och han exemplifierar med Hammarstens förkärlek för prak-
tiskt åskådningsmaterial. En liten glasflaska fylld med svartnubb fick illustrera 
mängden järn i en människokropp, och mängden alkohol och kolhydrater i en 
flaska lageröl visades med hjälp av ett spetsglas med brännvin och ett par med-
elstora potatisar. I början av en muntlig tentamen bjöd han gärna på en kopp 
kaffe och kunde då försiktigt inleda med frågor om koffein, socker och mjölk.

Sin sista offentliga föreläsning höll Hammarsten den 12 maj 1906 inför ett 
auditorium med både dåvarande och tidigare studenter. Han slutade med ett 
varmt tack till sina åhörare, och ett avskedstack till honom framfördes av 
amanuensen på Laboratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi, Per Wilhelm 
Zeidlitz. Hammarsten och tre andra avgående professorer avtackades sedan 
av Uppsala studentkår vid en middag i mitten av oktober. Kårens ordförande 
Fredrik Sandwall tackade dem inte bara på de församlade studenternas väg-
nar utan också på vägnar av de generationer av studenter, som lämnat staden 
och nu fyllde sina platser på skilda håll i landet. Hammarsten framförde de 
fyra professorernas tack och framhöll att när forskarna delar med sig av de 
sanningar de funnit till ungdomar med arbetslust och entusiasm, blir deras ar-
bete ej en börda utan en glädje. Han betonade också att studenternas främsta 
uppgift inte var att så snabbt så möjligt tillägna sig kunskaper. I stället skulle 
de dana sin karaktär, stärka sin vilja, härda sin energi och ta upp kampen för 
fosterlandets bästa.

Övningsledare
På Laboratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi hade Hammarsten från 
1873 i nästan 20 år det praktiska ansvaret för studenternas övningar. Han 
krävde ordning och sparsamhet med förbrukningsartiklar, och han drog sig 
inte för att påpeka brister i det avseendet. Han tog dock inte till kraftuttryck 
till skillnad mot sin företrädare August Almén, som i sådana sammanhang ej 
valde ”de mest salongsmässiga uttryckssätten”, som Hammarsten en gång for-
mulerade det. Sedan Mörner avlagt medicine licentiatexamen 1891, och året 
därpå blivit docent, övertog han emellertid alltmer av uppgiften som övnings-
ledare. Hammarstens roll blev då i stället att övervaka och ha allmän tillsyn 
över verksamheten i laboratoriet, och det ansvaret behöll han under resten av 
sin aktiva tid, inklusive tiden som rektor 1901–1905. 

Antalet studenter vid universitetets medicinska fakultet under senare de-
len av 1800-talet varierade över åren, från som lägst ca 150 till som mest ca 
230, motsvarande mellan 10 och 13 procent av den totala studentpopulatio-
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nen. På Laboratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi undervisades från ett 
femtontal studenter per termin till över 50 vissa terminer, och när de var som 
flest, blev det mycket trångt i lokalerna. Hammarsten försökte, trots knappa 
resurser, hålla godtagbar standard på utrustning och kemikalier i laboratoriet, 
och som prefekt redovisade han noggrant alla gjorda inköp i institutionens 
årsredovisningar. För att komplettera institutionens medel började man också 
ta ut avgifter av studenterna, som mot slutet av 1870-talet betalade en krona 
per laborationsvecka.

Sommarkurser
Med början 1893 arrangerade Uppsala universitet akademiska sommarkurser. 
Man vände sig främst till lärare vid läroverk, folkhögskolor, flickskolor och 
folkskolor, men kurserna var öppna för alla intresserade. De ägde rum i au-
gusti, och redan från början hade de flera hundra deltagare från olika delar av 
landet. Den lokala organisationsbyrån i Uppsala lyckades utverka förmånliga 
biljettpriser på SJ:s tåg och få fram billiga uthyrningsrum i staden. Som så 
kallad universitetsutvidgning sågs kurserna som ett bidrag till folkbildningen 
i landet, och enligt Upsala Nya Tidning handlade det om att ”sprida vetenska-
pens ljus i allt vidare kretsar af vårt land”. Genom alla tillresande räknade man 
också med att kurserna kunde få ekonomisk betydelse för Uppsala. Förutom 
föreläsningar i vitt skilda ämnen bestod sommarkurserna av diskussioner och 
besöksprogram

Vid 1893 års sommarkurser var arrangemangen högtidliga. Som inledning 
sjöng deltagarna ”Du gamla, du friska”, som då ännu var de oftast använda or-
den i nationalsången, och vid avslutningen skickades ett telegram till kungen, 
där de utryckte ”sin undersåtliga vördnad och djupa tacksamhet för det, åt 
nya bildningsföretaget nådigst gifna understödet”. Nästa gång sommarkurser 
ägde rum var 1895, och de inleddes då med ett tal av universitetskanslern Per 
von Ehrenheim. På den sista kursdagen, två veckor senare, höll Hammarsten 
som universitetets prorektor det avslutande föredraget om ”Koksaltets bety-
delse för mennisko- och djurorganismen”. Enligt referatet i tidningen Upsala 
följde ”lifliga och allmänna applåder [på] det väl framsagda föredraget”, och 
det trycktes även senare i en av Heimdals folkskrifter. Efter Hammarstens 
föredrag avslutades kurserna med bön och psalmsång. 

För organisationen av 1893 och 1895 års kurser hade professorerna J. A. 
Lundell, Harald Hjärne och Adolf Noreen svarat, men för att planera de föl-
jande sommarkurserna bildades 1896 Sommarkursernas föreläsningsutskott 
med Hammarsten som en av den medicinska fakultetens två representanter, 
och sommarkurser ägde därefter rum vartannat år. De innehöll både föreläs-
ningsserier och fristående kurser, och 1897 svarade Hammarsten för en serie 
om fysiologisk kemi med dagliga föreläsningar.
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Som rektor öppnade Hammarsten 1901 års sommarkurser med ett föredrag 
om ”Magsaften och dess afsöndring”, vilket enligt Upsala Nya Tidnings repor-
ter ”hälsades med lifligt bifall”. 1903 års kurser öppnades av ecklesiastikmi-
nistern Carl von Friesen, och Hammarsten höll därefter ett föredrag om ”Fer-
ment och deras värkningar”. Även vid 1907 års sommarskola höll Hammarsten 
det första föredraget. Med rubriken ”Vegetarism” behandlade det en då ganska 
ny företeelse i Sverige, och det refererades utförligt i både Upsala Nya Tidning 
och Dagens Nyheter (sid. 53). Eftersom det nionde allmänna svenska flicksko-
lemötet samtidigt pågick i Uppsala, var även dess deltagare inbjudna till uni-
versitetets aula för att lyssna på Hammarsten tal om vegetarism.

De föredrag Hammarsten höll under sommarkurserna var alla baserade på 
hans egna och hans forskarkollegers pågående eller nyligen avslutade arbeten, 
och kursdeltagarna fick alltså i hög grad aktuell forskningsinformation. Redan 
1894, ett år efter de första sommarkurserna i Uppsala, arrangerades liknande 
kurser i Lund, och från 1912 tillämpades en ordning med sommarkurser unge-
fär vart fjärde år i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. När det statliga 
stöd som getts till kurserna upphörde, avslutades dock verksamheten, och i 
Uppsala gavs de sista sommarkurserna av detta slag 1928.

Manliga och kvinnliga studenter
Till skillnad från en del andra universitetslärare undervisade Hammarsten 
inte alls på gymnasienivå. Däremot var han i flera år examensvittne vid munt-
lig studentexamen på Upsala högre allmänna läroverk. Det hade då endast 
manliga elever, och det fanns inte heller några kvinnliga studenter på uni-
versitetet under Hammarstens studietid där. Genom kungligt brev av den 3 
juni 1870 fick kvinnor visserligen rätt att avlägga mogenhetsexamen och me-
dicinska examina samt att utöva läkaryrket, men i samband med en remiss 
om utökad rätt för kvinnor att avlägga universitetsexamina konstaterade den 
medicinska fakulteten i februari 1873 att ingen kvinnlig student ännu skrivit 
in sig i fakulteten. Den kunde därför, i sitt svar på remissen, inte bidra med 
någon erfarenhet på området. När Hammarsten 1869 började ge offentliga 
föreläsningar som vikarierande professor i fysiologi hade han alltså enbart 
manliga åhörare. Å andra sidan kom han senare att föreläsa för helt kvinnliga 
auditorier inom ramen för sitt engagemang för Fackskolan för huslig ekonomi 
(sid. 173).

Kvinnornas inträde i den medicinska fakulteten gick i mycket blygsamt 
tempo. Hildegaard Björck skrevs 1873 in som den andra kvinnan vid Uppsala 
universitet, efter pionjären Betty Pettersson, som med kunglig dispens skrevs 
in året innan. Björck tog mediko-filosofisk examen 1874, skrevs i september 
samma år in vid den medicinska fakulteten, och avlade 1879 medicine kandi-
datexamen som första kvinnan i Sverige. Hammarsten var då ännu inte exa-
minator, och den första kvinna han examinerade var Maria Folkeson, som blev 
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Sveriges tredje kvinnliga läkare. Hon avlade medicine kandidatexamen 1889, 
och under resten av 1800-talet var det bara ytterligare två kvinnor som tog 
denna examen vid Uppsala universitet. ytterligare ett tiotal kvinnor avlade 
mediko-filosofisk examen vid universitet, men de gick alla därefter vidare till 
fortsatta medicinska studier vid Karolinska institutet.

Hammarsten gav Folkeson betyget Non sine laude approbatur (icke utan 
beröm godkänd) i medicinsk kemi, ett betyg som även gavs till de tre manliga 
studenter, som han examinerade vid samma tillfälle. Många år senare försäk-
rade Folkeson för övrigt i en intervju att hon bedömts på samma sätt som de 
manliga studenterna. Hon hade flera gånger tenterats ”tillsammans med någon 
manlig kamrat”, och funnit att hon som ”studentska behandlades lika rigoröst 
som han vid kunskapsbedömandet”.

Generellt var Hammarsten i sin examinering återhållsam med det högsta 
betyget. Under den första tioårsperioden efter det att han 1883 blivit ordinarie 
professor och därmed fått rätt att examinera, fick endast två personer som 
tenterade medicinsk kemi för honom betyget Laudatur (berömlig). Däremot 
var han generös med Cum laude approbatur (med beröm godkänd), som gavs 
till nästan hälften av de ca 250 personer, som enligt examensböckerna avlade 
medicine kandidatexamen under dessa år. Något färre fick Non sine laude 
approbatur (icke utan beröm godkänd), och endast ca 10 procent fick nöja sig 
med betyget Approbatur (godkänd).

Medicine kandidater vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1890. Maria Folkeson i mit-
ten utan studentmössa omgiven av endast manliga kolleger.
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Mentor för yngre forskare
Enligt Gunnar Blix, en av Hammarstens efterträdare på professuren i medi-
cinsk och fysiologisk kemi, bildade inte Hammarsten någon egentlig veten-
skaplig skola. Det illustreras av det förhållandet, att när den extra ordinarie 
professuren i medicinsk och fysiologisk kemi 1884 blev ledig, sedan Ham-
marsten blivit ordinarie professor i samma ämne, kunde den trots två ledig-
kungöranden inte tillsättas förrän tio år senare. Den som då förordnades på 
tjänsten var den tidigare nämnde Carl Th. Mörner, som får räknas som Ham-
marstens främste lärjunge. Han hade blivit amanuens vid Hammarstens 
 laboratorium 22 år gammal och varit hans medarbetare under många år. Deras 
kontakter och samarbete beskrivs på annan plats (sid. 116).

Det bör i sammanhanget emellertid också nämnas att ett flertal yngre fors-
kare under kortare eller längre tid arbetade med olika projekt i Hammar-
stens laboratorium och under hans ledning. Bland dem kan nämnas svensken 
Torsten Thunberg, svenskamerikanen Otto Folin, danskarna John Sebelien, 
Thorvald Madsen och H. P. T. Oerum samt norrmännen Ivar Bang och Sigval 
Schmidt-Nielsen. De blev alla senare professorer, utom Madsen, som blev di-
rektör för danska statens seruminstitut. 

Svante Arrhenius var en annan ung forskare, som av Hammarsten gavs möj-
lighet att arbeta på hans laboratorium. Arrhenius hade blivit oavlönad docent 
1884, men sedan vistats vid utländska institutioner, och när han återkom till 
Uppsala var det endast Hammarsten som var beredd att erbjuda honom en 
arbetsplats. Det glömde Arrhenius aldrig, och 1926, mindre än ett år före sin 
död, skrev han till Hammarsten och tackade för det stöd han som ung fors-
kare fått av honom. 

Bland Hammarstens studenter fanns också några, som han tog särskilt väl 
hand om. En av dem var August Bondeson, senare känd som författare och 
populär folklivsskildrare. Han kom som student till Uppsala 1877 för att stu-
dera till läkare och avlade året därpå mediko-filosofisk examen. Han gick med 
i Upsala Läkareförening, där han träffade Hammarsten, och där han 1881 höll 
ett föredrag om folklig läkekonst i Halland. De följande åren medverkade han 
även vid föreningens möten med referat av artiklar i utländska vetenskapliga 
tidskrifter. 

Närmare bekant med Hammarsten blev Bondeson troligen 1881–1882, då 
han tjänstgjorde som amanuens vid universitetets farmakologiska samlingar. 
Samlingarna fanns nämligen i den dåvarande kemiska byggnaden, där även 
Hammarsten arbetade. Hammarstens företrädare på professuren i medi-
cinsk och fysiologisk kemi, August Almén, hade tidigare haft ansvar för de 
farmakologiska samlingarna, och senare var även Hammarsten tillförordnad 
prefekt för dessa samlingar (sid. 123). Under sin tid som amanuens bjöds den 
unge Bonde son på herrmiddagar i Hammarstens hem, men det hindrade inte 
att han senare mötte honom som examinator, när han 1884 avlade medicine 
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kandidatexamen. Av Hammarsten fick han då för övrigt betyget Cum laude 
 approbatur (med beröm godkänd) i ämnet medicinsk kemi. Han avlade medi-
cine licentiatexamen 1889 och öppnade sedan läkarpraktik i Göteborg. 

Utdelning av priser och stipendier
Alla beslut om stipendier från de talrika stipendiefonderna fattades av konsi-
storiet, och utdelning av priser och stipendier var regelbundet återkommande 
ärenden på konsistoriets dagordning. Högst status bland prisen hade årsräntan 
av Oscar II:s jubelfestdonation, vars ursprung var den donation om 40 000 
kronor som Oscar II gjorde till universitetet vid dess 400-årsjubileum 1877. 
Varje år valdes med slutna sedlar en särskild kommitté för att föreslå mot-
tagare av detta pris, och Hammarsten ingick flera gånger i den kommittén. 

En principfråga som engagerade Hammarsten och flera andra professorer 
gällde möjligheten för en student att kumulera stipendier. Konsistoriet hade 
1880, det vill säga innan Hammarsten blivit ledamot, beslutat att en student 
inte samtidigt fick inneha två eller flera stipendier om deras sammanlagda be-
lopp översteg 200 kronor. Professorn i nordiska språk, Adolf Noreen, föreslog 
1894 att höja detta maximibelopp till 400 kronor. Konsistoriet remitterade 
hans förslag till inspektorerna för studentnationerna, varav flera avrådde från 
förändring. Noreen ändrade då den beloppsgräns han föreslog till 300 kronor.

Hammarsten var dock fortfarande avvisande. Särskilt för en nation med få 
och små stipendier, vore det fel, menade han, om de alla hamnade hos ”ett få-
tal priviligierade studerande, hvilka på grund af sina större meriter tillvällade 
sig alla lediga stipendier”. Från sin mångåriga erfarenhet som inspektor visste 
han att även små stipendier var av stor betydelse för fattiga studenter. För 
dem utgjorde de ”förutom en lindring i penningebekymmer, ett erkännande 
af ett godt arbetet och en uppmuntran till fortsatta sträfvanden”. Efter en lång 
diskussion avslog konsistoriet Noreens förslag med röstsiffrorna 13 mot 4. Två 
ledamöter ansåg att det behövdes en föreskrift från Kungl. Maj:t i frågan. 

I en tid, då det ännu inte fanns några studiemedel, var stipendierna mycket 
viktiga och eftertraktade, och i konsistoriet kunde det ibland bli långa diskus-
sioner och svårt att uppnå enighet om de föreslagna kandidaternas relativa 
meriter. Vid ett tillfälle 1904 använde Hammarsten till och med sin utslags-
röst som ordförande i konsistoriet, när två kandidater till ett ledigt stipen-
dium hade lika många förespråkare bland konsistoriets ledamöter. 

Ett regelbundet återkommande ärende på konsistoriets dagordning var den 
så kallade pliktlistan över stipendiater som hade försummat stipendiatuppro-
pen (sid. 96). Enligt statuterna fick universitetet använda de medel som sti-
pendiaterna förlorade till ”understöd för medellöse studerande”, men i Upp-
sala återfanns ”pliktpenningar för försummade stipendieupprop” i stället som 
en liten inkomstpost om 400–500 kronor om året i Akademiska sjukhusets 
budget. I februari 1901, vid ett av de första konsistoriesammanträden Ham-
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marsten ledde som tjänsteförrättande rektor, föreslog han att stipendiatupp-
ropen skulle avskaffas. De kunde ersättas av någon annan form av kontroll av 
stipendiaternas studier, menade han. ”Bort med stipendiatuppropen!” satte 
Dagens Nyheter som rubrik på en notis om förslaget. 

Konsistoriet såg Hammarstens förslag som en ekonomisk fråga, och hänsköt 
det till drätselnämnden, som med prorektor Ernst Trygger som ordförande tog 
upp ärendet vid ett sammanträde i mars. Nämnden noterade att stipendiater-
nas böter skulle tillfalla sjukhuset enligt ett nyligen träffat avtal med Upp-
sala läns landsting, och att universitetet därför inte ensidigt kunde avskaffa 
dem. Nämnden var för övrigt, liksom Hammarsten, medveten om att det 
krävdes en ändring av universitetsstatuterna för att hans förslag skulle kunna 
genomföras. Någon förändring kom därför inte till stånd, och i maj samma år 
fastställde konsistoriet åter en lång pliktlista. Det dröjde i själva verket sju år 
innan Hammarstens önskan blev verklighet genom 1908 års statuter.

Oförtröttlig läroboksförfattare
En viktig och internationellt erkänd del av Hammarstens vetenskapliga verk-
samhet var hans mycket omfattande arbete med läroböcker för den högre 
utbildningen. Hans första stora fackbok med titeln Lärobok i fysiologisk kemi 
och fysiologisk-kemisk analys var ett verk på drygt 600 sidor, som kom ut 1883. 
Läsåret 1882/83 var han dessutom dekanus för den medicinska fakulteten, och 
till Gustaf Retzius skrev han i januari 1883, att iordningställande av manu-
skript och korrekturläsning tillsammans med dekangöromålen tog all hans tid 
i anspråk, och att han omöjligt hann göra något annat. En viss lön för mödan 
fick han i oktober 1884 då Svenska Läkaresällskapet för hans ”utmärkta arbete” 
tilldelade honom sin halvsekelmedalj i silver.

En andra upplaga med titeln Lärobok i fysiologisk kemi gavs ut 1889. ”På 
grund af de studerandes, vid flera tillfällen uttalade önskan” att en ny upplaga 
”måtte blifva mindre omfångsrik och utförlig”, hade han väsentligt förminskat 
den, skrev han i förordet. Han tillade, att det hade varit svårt att förkorta och 
utesluta på ett område, där den vetenskapliga forskningen går så raskt framåt, 
att varje ny upplaga i stället snarare borde utökas. Dessutom sade han sig vara 
”af den meningen, att en något mera utförligt skrifven bok mången gång är 
lättlästare samt lättare att förstå än en kortfattad”. Resultatet blev i alla fall en 
väsentligt förkortad bok på ca 440 sidor.

När första upplagan publicerats, hade det kommit önskemål från utländska 
kolleger om en tysk översättning. En sådan tillkom av olika skäl inte då, men 
efter den andra upplagan kom flera liknande uppmaningar, och då ville Ham-
marsten inte säga nej. Hans förläggare i Uppsala, Wilhelm Schultz, lyckades 
dock inte hitta en kompetent översättare. ”På lediga stunder är jag därför sys-
selsatt med att något omarbeta och till tyska öfversätta min lärobok”, skrev 
Hammarsten 1890 till Carl Th. Mörner, och han tillade att det för övrigt går 
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mycket fortare att översätta själv än att omarbeta andra översättares manu-
skript. När boken 1891 kom ut i tysk version, kommenterade Hammarsten 
i förordet svårigheten att finna en översättare med orden ”es blieb mir also 
nichts Anderes übrig als die Übersetzung selbst zu machen”.

De följande åren kom ryska och italienska översättningar, men de franska 
och spanska översättningar som planerades kom inte till stånd. Däremot kom 
1893 en engelskspråkig version. Den var baserad på den andra svenska upp-
lagan och den tyska översättningen av denna. Översättare var kemisten John 
Alfred Mandel, som var född i Sverige, men hade studerat i Tyskland och 
arbetade i USA. Samtidigt som han skickade översättningen till Hammarsten, 
meddelade han att han även skickat den till Oscar II, ”hvilken jag är förvissad 
om skall med intresse se huru arbetet af en svensk vetenskapsman sprides 
utomlands”. Senare översatte Mandel inte mindre än fem följande tyska upp-
lagor till engelska, och i ett brev till den tyske fysiologiprofessorn Max Rubner 
1914 noterade han att Hammarsten hade gjort en mängd ändringar till den 
upplaga han då höll på att översätta, och att verket därigenom på ett värde-
fullt sätt behållit sin aktualitet.

För att varje ny upplaga av läroboken skulle skildra det aktuella forsknings-
läget använde sig Hammarsten i själva verket av en speciell, men enkel metod. 
Vid sina systematiska genomgångar av all nyutkommen svensk och utländsk 
litteratur i fysiologisk kemi skrev han referat och gjorde anteckningar i sär-
skilda häften, vars innehåll han sedan utnyttjade vid revision av lärobokens 
olika kapitel.

Den fjärde tyska upplagan kom ut 1899 och den femte 1904, men däremel-
lan kom också en ny svensk upplaga. Hösten 1902, när Hammarsten var rektor 
för universitetet, skrev han sålunda till Retzius, att han lovat studenterna att 
än en gång skriva en ”kortare lärobok i fysiologisk kemi; och all den tid, jag 
kan få öfrig, använder jag på förarbeten härtill”. Han tillade att det var svårt för 
honom att skriva en kort lärobok som ”på samma gång blir begriplig, njutbar 
och till verkligt gagn”, och att han därför ofta ångrat det givna löftet. Han gav 
emellertid inte upp, och 1904 kom den tredje svenska upplagan med titeln 
Kortfattad lärobok i fysiologisk kemi. 

Med den tillmötesgick han medicinstudenternas önskan om en mindre vid-
lyftig lärobok än den då allmänt begagnade 4:e tyska upplagan på ca 650 sidor. 
Den ”kortfattade” läroboken omfattade nämligen bara omkring 350 sidor. Den 
recenserades i Svenska Dagbladet av Carl Th. Mörner, som ansåg att den även 
kunde fylla praktiskt verksamma läkares behov av överblick över nya, viktiga 
rön. Den kom senare ut i ytterligare fyra upplagor, den sista 1928, bearbetad 
och utgiven av Sven Gustaf Hedin, Hammarstens efterträdare som professor 
i medicinsk och fysiologisk kemi.

För de tyska upplagorna kom inga krav på förkortningar, och den 8:e uppla-
gan omfattade till exempel över 950 sidor. När han i maj 1923 hade börjat med 
den 11:e upplagan skrev han till vännen Edward Ringborg att det skulle kräva 
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två och ett halvt års arbete, och att han ”gick till mötes en mycket arbetsam 
tid”. I september samma år skrev han till Salomon Henschen att ”det ständiga 
kravet på nya upplagor av min lärobok med därav betingade bokliga studier 
i den ohyggligt stora litteraturen” tog nästan all hans tid. ”Det vore roligare” 
fortsatte han ”att få laborera och kasta överbord hela läroboksarbetet, vilket 
f. ö. under nuvarande förhållanden betyder flera års arbete utan någon ersätt-
ning, men då jag tror mig göra mera gagn med läroboken än med min egen 
vetenskapliga forskning låter jag saken ha sin gång”. Den elfte upplagan blev 
hans sista. Den kom ut 1926 och omfattade ca 800 sidor. En japansk professor 
som 1928 besökte Sverige påstod att Hammarstens lärobok i fysiologisk kemi 
användes vid alla japanska universitet. Någon japansk översättning av boken är 
inte känd, utan det rörde sig sannolikt om den tyska översättningen.

För de tre sista upplagorna av den tyska läroboken anlitade Hammarsten 
som medförfattare förutom Sven Gustaf Hedin i Uppsala även fysiologiprofes-
sorerna Johan Erik Johansson vid Karolinska institutet och Torsten Thunberg 
vid Lunds universitet. Alla böckerna redigerades emellertid av Hammarsten, 
som när den 11:e upplagan kom ut hade fyllt 84 år. Resultatet av hans arbete 
var inte bara en lärobok i återkommande nya upplagor utan ”en alltjämt för-
nyad sammanfattning av vårt vetande på detta område”, som Lundaprofessorn 
och ämneskollegan Erik Widmark uttryckte det i en minnesteckning 1932. 
Som ett internationellt standardverk på området kom hela läroboksserien 
också av många forskare och andra att uppfattas som något av ett monument 
över en vetenskapsman och hans mångåriga arbete. 

När Lärobok i fysiologisk kemi hade kommit ut i två svenska, tre tyska, en 
rysk, en italiensk och två engelska upplagor, beslöt konsistoriet enhälligt i no-
vember 1903, på förslag av den medicinska fakulteten, att Hammarsten skulle 
tilldelas det Björkénska priset, en av Uppsala universitets förnämsta veten-
skapliga utmärkelser. Priset hade tillkommit efter ett testamentariskt förord-
nande av adjunkten John Björkén, och 1903 delades det ut för andra gången. 
Som rektor var Hammarsten ordförande i konsistoriet, men han var medveten 
om förslaget från den medicinska fakulteten, och deltog inte i konsistoriets 
behandling av ärendet. Även Kungl. Vetenskapsakademien belönade Ham-
marsten för hans läroboksarbete, och 1907 var han en av de två mottagarna 
av akademiens Letterstedtska pris ”i anledning af hans arbete 6:e fullständigt 
omarbetade upplagan af Lehrbuch der Physiologischen Chemie”. 

Hammarsten skrev inte läroböcker för att meritera sig utan därför, att han 
såg att studenterna behövde dem. Ett exempel är Kortfattad lärobok i farma-
ceutisk kemi med tilläggsrubriken ”med särskild hänsyn till svenska farma-
kopéns preparat jemte handledning i titreringsanalysen”. Jag arbetar på den 
”hvarje förmiddag” skrev han 1886 från sin sommarvistelse i Norge till Carl 
Th. Mörner, och boken kom ut samma år. Den var främst avsedd för medicine 
studerande och deras praktiska övningar i medicinsk kemi, och ordet ”kort-
fattad” till trots omfattade den ca 525 sidor. Hammarsten avslutade sitt förord 
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med att på sitt vanliga, försynta sätt anhålla om ”benäget öfverseende med de 
många brister, som helt visst vidlåda detta försök till lärobok i farmaceutisk 
kemi”. Han valde att tillägna arbetet August Almén ”den vördade och afhållne 
läraren; den saknade, forne kamraten och den trofaste vännen”. Almén hade 
tre år tidigare lämnat Uppsala universitet för att bli generaldirektör i Medici-
nalstyrelsen, en myndighet med ansvar för information och föreskrifter på det 
fält läroboken täckte. 

Som nämndes i avsnittet om Hammarsten som mentor för yngre forskare, 
hade han inte så många svenska och utländska lärjungar. Med hänvisning till 
hans läroböcker har det emellertid i gengäld framhållits att antalet studenter 
vid universitet i Sverige, Tyskland och andra länder som använt hans läro-
böcker, och som i den meningen varit hans lärjungar, är desto större. Inför 
hans 65-årsdag skrev Torsten Thunberg i Svenska Dagbladet, att ”den svenska 
medicinska vetenskapen för närvarande ej har att framvisa något namn mer 
kändt än hans” framför allt berodde ”på den stora spridning, hans lärobok i 

Titelsidan till den 11:e och sista upplagan av Olof Hammar-
stens Lehrbuch der Physiologischen Chemie.
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fysiologisk kemi vunnit, och på de egenskaper som utmärker den”. I Finska 
Läkaresällskapets Handlingar använde sig medicinprofessorn Robert Ehrström 
i Helsingfors av samma bild, när han i en minnesteckning 1933 skrev, att ”även 
utanför de nordiska länderna […] har den ena läkargenerationen efter den 
andra under ett halvt sekel inhämtat sitt vetande ur denna bok”.

Populärvetenskap
Under andra hälften av 1800-talet växte folkbildning fram som ett viktigt 
samhällsintresse i Sverige, och skriftserier om vetenskap och uppslagsverk 
med teknisk-vetenskapligt innehåll började ges ut på 1870-talet. Den första 
var Ur vår tids forskning som grundades 1872 av Gustaf Retzius och Axel Key, 
båda lärare vid Karolinska institutet. Deras syfte var att påvisa vetenskapens 
stora samhälleliga betydelse, och många framstående forskare medverkade i 
serien. Redaktörerna och förlagen bakom denna och andra skrifter och böcker 
tillsåg att de fick omfattande publicitet, och de såldes till överkomliga priser. 
Ibland delades de också ut som premier i samband med skolavslutningar. 

Som nybliven adjunkt debuterade Hammarsten som populärvetenskaplig 
författare 1873 med Om födoämnena granskade med afseende på deras närings-
värde, som gavs ut som ett fjärde häfte i Ur vår tids forskning. I den uppsatsen 
framhöll han skillnaden mellan födoämnen, som är allt man äter, och närings-
ämnen, de delar av födoämnena som är närande. Han konstaterade att det 
ofta var svårt att fastställa näringsvärdet på grund av bristande kunskap om 
kroppens och de olika organens näringsupptag, och han avslutade sin uppsats 
med orden ”Den verkliga kunskap vi ega är helt liten gentemot det myckna, 
som ännu återstår att lära”. Två år senare återkom han i Ur vår tids forskning 
både med en reviderad och utökad text om födoämnena i ett nytt häfte, och 
med uppsatsen Om matsmältningen hos människan och de högre djuren, som 
blev mycket spridd. Ur vår tids forskning fick senare konkurrens av andra pub-
likationer, särskilt av studentföreningen Verdandis småskrifter som började 
utges 1888, och det ledde till att den upphörde 1889.

Ett stort upplagt verk som kom ut i sju band åren 1873–1875 var Uppfinning-
arnas bok, som redigerades av Otto Wilhelm Ålund. Det var baserat på ett 
tyskt uppslagsverk om teknik och teknikhistoria, men med tillägg och anpass-
ningar av svenska sakkunniga. Hammarsten medverkade i det femte bandet 
med en längre artikel om Tobaken och de öfriga narkotiska njutningsmedlen. 

Ett annat populärvetenskapligt verk var den stora uppslagsboken Vetenskap 
för alla. Den utgavs häftesvis åren 1878–1880 med Uppsalaprofessorerna Tho-
re M. Fries och Per T. Cleve som redaktörer, och med Hammarsten som en 
av medverkande författarna. Ett 20-tal häften kom ut med 3 à 4 veckors mel-
lanrum. Verkets huvuduppgift sades vara ”ej att roa, utan att upplysa; kunna 
dessa förenas, dess bättre!” Det var till stor del en översättning av Science for 
all, som samtidigt gavs ut av skotten Robert Brown, men det innehöll också 
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ett antal nyskrivna artiklar av svenska vetenskapsmän, inklusive ”Upsala uni-
versitets bästa krafter på det naturvetenskapliga området”, som det formule-
rades i en recension i Dagens Nyheter. Hammarsten medverkade med de fyra 
artiklarna ”Hungern”, ”Sömnen”, ”Smaken” och ”Några ord om mjölk”, som 
var fria översättningar av förlagor i Science for all, men han bidrog också med 
originaluppsatsen ”Några ord om blodet”. 

Hammarsten medverkade också i Föreningens Heimdals folkskrifter som 
började ges ut 1893. Föreningen Heimdal hade bildats två år tidigare, och en-
ligt sin anmälan av dessa folkskrifter såg den upplysning och folkbildningsar-
bete som ”en fosterländsk plikt”. Häfte nr 32 i serien var en tryckt version av 
ett föredrag Hammarsten hållit i augusti 1895 vid avslutningen av det årets 
sommarkurser i Uppsala. Med titeln Om koksaltets betydelse för människo- och 
djurkroppen var det en saklig och målande, fysiologisk beskrivning av saltets 
funktioner, men avslutningsvis menade Hammarsten också att det skenbart 
oansenliga saltet var en ”påminnelse därom, att det i skapelsen dock icke fin-
nes någonting så alldagligt, att det ej kan tjäna oss till undervisning” och inget 
så ringa att det inte kan bli ”ett kraftigt vittnesbörd om den oändliga vishet, 
som råder i det minsta likaväl som i det största”.

Vegetarism och frågan om vegetarisk kost återkom ibland i Hammarstens 
populärvetenskapliga föredrag, och 1907 höll han som tidigare nämnts en före-
läsning i ämnet inför 450 deltagare i det årets sommarkurser vid universitetet. 
Han tecknade vegetarismens idéhistoria och de olika former av vegetarism 
som utvecklats. Han framhöll att människan har stor anpassningsförmåga till 
olika former av kost, och att näringsämnena var desamma vare sig maten kom 
från växt- eller djurvärlden. Var och en borde därför ha rätt att själv välja sin 
mat. Han ansåg dock att en blandad, men övervägande vegetarisk, kost var 
den bästa, och att mängden kött i maten borde minska i Sverige. ”Det är öf-
verklassens plikt att här gå före med ett gott exempel, ty exemplet fortplantar 
sig alltid uppifrån och nedåt”, menade han enligt ett referat av föreläsningen i 
Dagens Nyheter. 

Som ett exempel på kombinationen av Hammarstens expertis på närings-
ämnen och matsmältning och hans engagemang för nykterhetsarbetet kan ses 
det föredrag han höll vid Upsala nykterhetsförenings årsmöte i februari 1882. 
Som det första numret i den föreningens folkskrifter gavs det ut i tryckt form 
1883 med titeln Om några af alkoholens verkningar på menniskokroppen. År 
1883 höll Hammarsten även ett föredrag på inbjudan av Studenternas nyk-
terhetsförbund om spritdryckers inverkan på människans organism (sid. 235).

Hammarstens populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet var inte be-
gränsad till Uppsala. På inbjudan av den nybildade S. A. Hedlunds föreläs-
ningsfond vid Göteborgs högskola höll han till exempel under en tvåveckors-
period i april 1907 inte mindre än sju kvällsföreläsningar om näringsämnen 
och matsmältning. Han var för övrigt ledamot av Vetenskaps- och Vitterhets-
samhället i Göteborg, som passade på att arrangera en fest för honom ungefär 
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halvvägs in i hans föreläsningsserie. Enligt högskolans årsskrift var åhörarbän-
karna alltid fullsatta under hans föreläsningar, som dessutom alla utförligt 
refererades i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Redan i sin första föreläs-
ning kom Hammarsten in på alkoholens näringsvärde. Han konstaterade att 
alkohol bidrar till att täcka värmebehovet, men liksom tidigare tillskrev han 
den inget näringsvärde, och pekade i stället på dess skadliga verkningar. I sin 
sista föreläsning gav han publiken goda råd under rubriken ”Hvad och huru 
mycket böra vi äta?”. 

Sist men inte minst bör här nämnas Tidskrift för hemmet, som gavs ut av 
Fackskolan för huslig ekonomi (sid. 173). Med början 1897 publicerade denna 
utbildningsanstalt i Uppsala en rad läroböcker och andra skrifter, varav Hem-
mets kokbok skulle bli den mest kända. Med Tidskrift för hemmet, vars förs-
ta nummer kom ut 1905, ville skolans föreståndarinna Ida Norrby skapa ”ett 
fackorgan för de sysslor och intressen som tillhöra det husmoderliga kallet”. 
Hammarsten, som sedan 1895 var skolans inspektor, medverkade ganska ofta 
som föredragshållare i dess utbildningar och kurser, och hans föredrag bru-
kade därefter tryckas i tidskriften. I samarbete med Fackskolan och med stöd 
av dåvarande Folkhushållningskommissionen gav Hammarsten krigsåret 1918 
också ut skriften Enkelt sätt att spara 50–75 proc. socker vid tillagning av frukt 
och bärrätter, syltning, marmeladberedning m. m. jämte recept från Fackskolan 
för huslig ekonomi i Uppsala: Råd och anvisningar. 

En av Hammarstens artiklar i Tidskrift för hemmet citerades på ett intres-
sant sätt långt senare. Det var docenten vid Handelshögskolan Olof Jonasson 
som 1930 i verket Stockholms geografi i huvuddrag publicerade artikeln ”Hur 
Stockholm försörjer sig”. Med användning av offentlig statistik från olika håll 
hade Jonasson räknat fram den mängd livsmedel som per dag och person kon-
sumerades i Stockholm, och han observerade att den mycket nära överens-
stämde med vad Hammarsten från näringsfysiologiska utgångspunkter flera 
år tidigare rekommenderat i Tidskrift för hemmet. Äggvite-och kolhydratkon-
sumtionen var nästan exakt den som Hammarsten föreslagit, och Jonasson 
noterade, att med lite mindre smör på brödet skulle även fettkonsumtionen 
kunna komma ner på rätt nivå. 

Andra organisationer vände sig också till Hammarsten när de sökte lärare 
till sin utbildningsverksamhet på nutritionsområdet. För Kristliga Föreningen 
af Unga Kvinnor (KFUK) föreläste han till exempel i november 1908 ”Om 
magens andel i matsmältningsarbetet”, och på Högre lärarinneseminariet i 
Stockholm talade han i april 1909 över samma ämne. Vid det senare tillfället 
bestod auditoriet av 140 skolkökslärarinnor från hela landet, som deltog i en 
demonstrationskurs i sjukhusmatlagning arrangerad av skolkökslärarinnornas 
förening. 

Till en bredare läsekrets riktade sig Hammarstens slutligen också med ar-
tiklar i uppslagsverket Nordisk Familjebok. Som adjunkt medverkade han re-
dan 1876 i den första upplagans första band med en artikel om assimilation 
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inom djurfysiologin, och som professor tillhörde han också författarna när den 
andra upplagan, den så kallade uggleupplagan, började utkomma 1904. 

Akademiska läsesällskapet
Efter utländsk förebild bildades i Uppsala 1797 ett privat läsesällskap med 
medicinprofessorn Pehr von Afzelius som drivande kraft. Syftet var att an-
skaffa svenska och utländska tidningar och tidskrifter, som sällskapets med-
lemmar kunde ta del av i ett läsrum i en lokal i staden. År 1825 fick sällskapet 
ställning som en förening vid universitetet med namnet Akademiska läsesäll-
skapet, och universitetskanslern beslöt, att det i tillägg till medlemsavgifterna 
skulle få bidrag av för inköp av tidningar och tidskrifter. 

Karaktären av akademisk institution förstärktes av att universitetets rektor 
och bibliotekarie ingick i läsesällskapets ledning, men det förblev en privat 
förening, och det var endast sällskapets medlemmar, som hade tillgång till läs-
rummet och det som där lades ut. Universitetet fortsatte ändå, med kanslerns 
medgivande, att stödja Akademiska läsesällskapets ”gagnande verksamhet”, 
och en stor del av universitetets bidrag gick åt för att betala hyra för de rum 
som sällskapet under senare delen av 1800-talet disponerade på övre våningen 
i Vetenskaps-Societetens hus på S:t Larsgatan 1. Där kunde medlemmarna ta 
del av tidskrifterna alla dagar i veckan, från tidig morgon till sen kväll – vid 
gasbelysning när det var mörkt ute. 

Hammarsten var medlem i Akademiska läsesällskapet, och han invaldes i 
december 1900 i styrelsen för sällskapet efter Henry Tottie, som utsetts till 
biskop i Kalmar. Ordförande var då universitetets rektor Oscar Alin, och i sty-
relsen ingick även universitetsbibliotekarien Claes Annerstedt. Ett år senare 
valdes Hammarsten till ordförande efter den då avlidne Alin. Läsesällskapets 
medlemmar hade vid den tiden tillgång till några hundra tidskrifter, varav de 
allra flesta kom från universitetsbiblioteket, som antingen prenumererade på 
dem eller erhöll dem genom sin bytesverksamhet. Sällskapets egna prenume-
rationer uppgick endast till ett tjugotal. Medlemsavgiften var 7,50 kronor om 
året för fast anställda lärare och tjänstemän och ungefär hälften så mycket för 
docenter och studenter.

I en utförlig debattartikel i Upsala Nya Tidning i februari 1905 kritise-
rade psykologidocenten Sydney Alrutz universitetets relation till Akademiska 
läsesällskapet. Han redovisade sällskapets historia och dess aktuella verksam-
het och fann det ”ytterst otillfredsställande och otidsenligt” att lärare och 
studenter mot dryga avgifter behövde bli medlemmar i läsesällskapet för att 
få tillträde till den lokal, där många av de tidskrifter förvarades, som univer-
sitetet prenumererade på. Han uppgav att antalet fullbetalande medlemmar i 
sällskapet uppgick till ett 50-tal, vartill kom nio docenter och sex studenter. 
Efter någon månad återlämnades visserligen tidskrifterna till biblioteket, men 
där fanns inget läsrum, utan de fick beställas fram när någon önskade läsa dem. 
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Det enda rimliga var enligt Alrutz, att universitetet själv tog hand om sina 
tidskrifter och lade fram dem i någon lämplig lokal till lärarnas och studen-
ternas tjänst. Djärvt föreslog han kanslersrummet i universitetshuset som en 
för ändamålet mycket lämplig lokal. Det stod så gott som oanvänt, var centralt 
beläget, och ”skulle inbjuda till besök efter hållen eller bevistad föreläsning”. 
Skulle det någon gång behövas för ett ceremoniellt ändamål, kunde tidskrifts-
hyllorna flyttas till angränsande rum. 

Alrutz motionerade även i studentkåren i ärendet, och kåren beslöt skicka 
hans artikel till universitetets konsistorium med en anhållan att alla nyut-
komna vetenskapliga tidskrifter ”afgiftsfritt och på härför lämplig lokal måtte 
ställas till den studerande ungdomens förfogande.” Konsistoriet behandlade 
denna och andra lokalfrågor vid ett sammanträde i mars 1905, och Henrik 
Schück, som hade tagit fasta på Alrutz’ förslag om kanslersrummet, föreslog 
då att en kommitté borde tillsättas för att utreda om det rummet eller kon-
sistoriets sammanträdesrum kunde fungera som tidskriftsrum. Det blev en 
kommitté, och den leddes av Hammarsten, som då ännu var rektor, men i 
stället för kanslersrummet och sammanträdesrummet identifierade den ett 
annat rum i universitetshuset, som kunde användas som läsrum. Det blev 
också konsistoriets beslut. 

Akademiska läsesällskapets verksamhet diskuterades även i Vetenskaps-
Societeten, som ju var sällskapets hyresvärd. Societeten hade behov av större 
utrymmen för sitt bibliotek, och diskuterade möjligheten att säga upp läse-
sällskapet för avflyttning. Man övervägde också att dra in elektrisk ström i de 
aktuella rummen, och det bedömdes tvivelaktigt om läsesällskapet var berett 
att betala för det. En uppsägning blev dock inte nödvändig. Vid ett samman-
träde med Societeten i september 1905 kunde Hammarsten nämligen medde-
la, att konsistoriet en vecka tidigare beslutat inreda en lokal för universitetets 
tidskrifter, och att även läsesällskapets tidskrifter nog kunde beredas plats där. 

För Akademiska läsesällskapet innebar denna utveckling en vändpunkt. 
En notis med rubriken ”En lugn och sansad styrelse” i Upsala Nya Tidning i 
oktober 1905 meddelade att medelåldern i sällskapets styrelse var 74 år, och 
att man där ej behövde ”vara rädd för att den nya tidens oro skall intränga”, 
men styrelsen ifråga agerade nu tvärtom snabbt och resolut. Den sade upp 
de förhyrda rummen i Vetenskaps-Societetens hus, och vid ett sammanträde 
den 8 november beslöt den på förslag av Hammarsten, ”att hos vederbörande 
anmäla, att sällskapet upphört att existera i sin nuvarande form.” Det återupp-
stod visserligen under Schücks ledning en månad senare, men då handlade det 
endast om prenumeration på ett antal svenska och utländska dagstidningar. 
Med sittande rektor som ordförande, och med sammanträden i dennes tjäns-
terum, fortsatte det i den formen ända in på 1960-talet. 



57

Forskaren

Inledning
I maj 1866 tog Olof Hammarsten medicine kandidatexamen, och i juni samma 
år tog hans bror Fredrik studenten. Föräldrarna var glada över sönernas exa-
mina, och firade det med en fest i Norrköping. Bland gästerna var moderns ku-
siner, bröderna Carl Wilhelm och Ludvig Edvard Ringborg. De hade hört att 
Olofs medicinska examen var synnerligen vacker, men den äldre av dem, Carl 
Wilhelm, tillade framsynt att han inte borde bli praktiserande läkare utan 
vetenskapsman. Hammarstens läkarverksamhet blev också mycket riktigt 
begränsad, medan hans vetenskapliga arbete var desto mer omfattande och 
framgångsrikt. Han hade en stor arbetskapacitet, och utöver mindre uppsat-
ser, anmälningar och referat omfattar hans bibliografi drygt 170 publikationer 

Hammarstens första vetenskapliga artikel ”Om producterna af magsaftens 
inverkan på ägghvitekropparne” trycktes i Upsala Läkareförenings Förhand-
lingar 1866, samma år som han avlade sin kandidatexamen. Den rörde sig på 
ett fält, till vilket han senare ofta skulle återkomma. Hans sista vetenskapliga 
artikel trycktes 1923 i Zeitschrift für physiologische Chemie, och hans forsk-
ningsaktiva tid omfattade alltså inte mindre än 57 år, inklusive ett drygt 15-tal 
år efter hans pensionering. 

Förslaget till ämne för sin doktorsavhandling fick Hammarsten av Frithiof 
Holmgren, och August Almén bidrog också med vissa impulser i inledningen 
av hans vetenskapliga karriär. Han intog emellertid tidigt en självständig ställ-
ning. Han hade stort utbyte av sin vistelse på Carl Ludwigs kända fysiologiska 
laboratorium i Leipzig under sin utländska studieresa 1871, men även där var 
det ett självständigt arbete han utförde. Någon egentlig lärare eller mentor 
kom han därför inte att ha. Sitt forskningsarbete bedrev han dessutom i hu-
vudsak ensam, utan bistånd av teknisk eller laborativ personal. 

För sin fysiologiska forskning behövde Hammarsten mycket animalt ma-
terial, och välvilliga vänner och kolleger hjälpte honom ofta att få tag på djur 
och djurdelar till hans vetenskapliga undersökningar. För att få säkra resultat 
behövde han ofta upprepa sina försök på ganska många individer av samma 
art, och ett exempel på det ges i uppsatsen ”Beobachtungen über die Eiweiss-
verdauung bei neugeborenen wie bei säugenden Thieren und Menschen”, som 
var hans bidrag till den festskrift som 1874 tilldelades Carl Ludwig. För att 
kunna dra de slutsatser om matsmältningen hos nyfödda djur, som Hammar-
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sten redovisade i artikeln, hade han undersökt magarna från inte mindre än 
48 hundvalpar och ett antal diande kaniner. Han hade även haft tillfälle att 
undersöka magslemhinnan hos tio nyfödda barn, som ammats men sedan dött 
några få dagar efter födseln.

Den medicinska vetenskapen blev under andra hälften av 1800-talet i 
hög grad internationell. Genom tidskrifter och böcker spreds kunskaper och 
forskningsresultat snabbt mellan universitet i olika länder, och eftersom Ham-
marsten arbetade med centrala vetenskapliga frågor, blev han tidigt känd även 
utanför Sverige. Han följde noga den internationella utvecklingen på de forsk-
ningsområden, som intresserade honom, men han arbetade obunden av andras 
meningar och uppfattningar. Han var experimentellt skicklig och hade ord 
om sig att vara både grundlig och noggrann vid genomförandet av sina under-
sökningar. Samtidigt var han varsam med att dra slutsatser, och tyska forskare 
talade ibland om ”der vorsichtige Hammarsten”. 

Om Hammarstens forskningsresultat stod det oftast ingen strid, men de 
gånger de ifrågasattes av andra forskare, präglades hans svaromål av modesti 
och ödmjukhet. Det hindrade honom emellertid inte från att stå upp för sina 
resultat, även om antagonisterna var i forskarsamhället så erkända auktorite-

Olof Hammarsten i sitt laboratorium. Troligen 1907.
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ter som fysiologiprofessorerna Alexander Schmidt i Dorpat (nuv. Tartu) och 
Eduard Pflüger i Bonn, och nedan beskrivs de kontroverser han hade med dem 
avseende blodets koagulering respektive kliniska sockerprov. Pflüger beteck-
nades i en tysk minnesteckning som ”einer der grössten Naturforscher unserer 
Zeit”, men han hade även rykte om sig att ofta låta sin vetenskapliga kritik 
degenerera till personattacker, något som drabbade Hammarsten. 

Hammarsten talade ofta om forskningsarbetet som ett glädjeämne, ja som 
hans största glädje i livet, som dessutom aldrig tröttade honom. Det hände 
dock att han kunde drabbas av viss dysterhet. Efter att under några år ha 
 arbetat intensivt med fibrinundersökningar (sid. 62) skrev han 1879 till Gustaf 
Retzius, att de ”tyvärr torde komma att lägga beslag på all min tid ännu i flera 
år”, och att han ibland var ”utledsen på alltsammans”. Visserligen var han nöjd 
med de resultat han nådde, men det är ”dock fara värdt, att detta arbete så 
absorberar all min tid och kraft, att jag ej nog grundligt hinner göra mig för-
trogen med andra delar af mitt ämne”. Möjligen var det oklokt tillade han ”att 
kasta sig in på specialundersökningar, som till sist kanske leda till en alltför 
ensidig bildning, men å andra sidan är det svårt att stå emot frestelsen, då man 
ser hvarjehanda tacksamma uppslag erbjuda sig, och har man väl tagit h-n i 
båten så får man ju föra honom i land”.

Undersökningar av galla
I arbetet med sin doktorsavhandling undersökte Hammarsten galla från ett 
stort antal djur, inte minst fiskar (sid. 32), och även senare ägnade han under 
många år ingående undersökningar åt gallans kemi. Ur galla från olika species 
isolerade han gallsyror och upptäckte nya, dittills okända typer av dessa. Han 
utvecklade också en länge använd reaktion för påvisande av gallfärgämnen. 

En undersökning av människans galla redovisade Hammarsten redan 1878 
i ett föredrag i Upsala Läkareförening. Det var galla från den två år tidigare 
avrättade Gustav Adolf Eriksson Hjert, som tillsammans med en medbrotts-
ling var de sista för vilka dödsstraff verkställdes offentligt i Sverige. Hjert 
avrättades utanför Malmköping i Södermanland inför flera tusen åskådare, 
och med hjälp av dåvarande docenten Edward Clason, som fått tillstånd att 
disponera liket, kunde gallan snarast möjligt efter avrättningen tömmas i en 
glasburk med alkohol. Hammarsten fick burken på kvällen dagen efter avrätt-
ningen och började genast undersöka gallan. Tidigare studier av människogalla 
hade enbart varit kvantitativa och Hammarsten ville därför göra kvalitativa 
analyser. Med hjälp av filtreringar, fällningsreaktioner och spektroskopiska 
undersökningar kunde han dra vissa slutsatser om gallans beståndsdelar, men 
det krävdes mer arbete för att identifiera de specifika gallsyrorna. Han upp-
manade därför läkare som kom i kontakt med ihjälfrusna människor att vid 
liköppning ta till vara den färska gallan och därmed bidra till ”anskaffande af 
ett högst sällsynt och svåråtkomligt undersökningsmaterial”.



LÄRDOMSSTADENS GRAND OLD MAN

60

Den galla från olika djur, som Hammarsten behövde för sina undersökning-
ar fick han från flera olika kolleger och andra bekanta. När läroverksadjunkten 
och naturforskaren Magnus Bernhard Swederus 1879 erbjöd sig att försöka få 
fram galla av haj, troligen på Kristinebergs forskningsstation i Bohuslän, där 
han vistades på somrarna, svarade Hammarsten att det krävdes minst 30 gal-
lor av haj för en undersökning, och att han för ändamålet kunde disponera 
25 kronor från den Regnellska fonden. Samtidigt var han angelägen om att 
Swederus inte skulle få något obehag av det, ”ty om en sådan möjlighet finnes 
afstår jag hellre från alltsammans”. När Hammarsten 1898 publicerade ett 
grundläggande arbete om hajens gallsyror, var det inte heller Swederus som 
levererat materialet utan andra personer. 

Hammarsten ville undersöka galla från så många djur som möjligt, och vå-
ren 1900 kunde han i Upsala Läkareförening rapportera om de undersökningar 
han gjort av galla från isbjörn och andra djur som levde i polartrakterna, tack 
vare material han fått som ett resultat av polarforskaren Alfred Nathorsts 
Grönlandsexpedition 1899, vars huvudsyfte för övrigt var att söka efter in-
genjören och polarforskaren Salomon August André. Ett år senare ledde kon-
servatorn och forskningsresanden Gustaf Kolthoff en zoologisk expedition till 
Svalbard och nordöstra Grönland, och i sin bok därom från 1901 rapporterade 
han att ”galla af olika sälar och af myskoxe tillvaratogs på begäran af professor 
Hammarsten för att af denne kemiskt undersökas”.

Hammarsten släppte alltså inte sitt intresse för gallan, och när han som 
universitetets rektor hösten 1902 inbjöd till installationen av Karl Petrén som 
professor i praktisk medicin, valde han att till inbjudan foga en 49 sidor lång 
artikel han skrivit med titeln ”Bidrag till kännedomen om gallans kemiska 
beståndsdelar”. Även som pensionär fortsatte han sina studier av galla och i 
Zeitschrift für physiologische Chemie publicerade han resultat från de under-
sökningar av galla från valross (1909) och flodhäst (1911), som han kunnat göra, 
sedan han hade fått material av olika forskningsresande.

Kasein och ystning av mjölk
Hans tidiga arbeten rörande ämnesomsättningen i magsäcken ledde Hammar-
sten till att studera frågan om mjölkens ystning med hjälp av löpe, och 1870 
höll han ett första föredrag i det ämnet i Upsala Läkareförening, vilket 1872 
följdes av en publikation i föreningens tidskrift. Efter omfattande undersök-
ningar av magslemhinnor hos olika djur hade han kunnat visa att förhållan-
dena var annorlunda och väsentligt mer komplicerade än vad som tidigare 
antagits, och med sinnrika experiment hade han klarlagt enzymernas roll i 
det löpe som produceras i däggdjursmagar och som gör att kaseinet i mjölken 
koagulerar.

För det internationella forskarsamhället redovisade Hammarsten sin forsk-
ning om kaseinet i artikeln ”Zur Kenntnis des Caseins und der Wirkung des 
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Labfermentes” tryckt 1877 i Nova Acta, utgiven av Kungl. Vetenskaps-Socie-
teten i Uppsala. Hans slutsatser ifrågasattes 1880 av två i Tyskland verksamma 
forskare, som menade att Hammarstens sätt att renframställa kaseinet var 
olämpligt och gav felaktiga resultat. Till skillnad mot Hammarsten sade de sig 
ha funnit, att kaseinet inte var ett enhetligt ämne utan en blandning av två 
olika proteiner i proportioner som kunde variera beroende på framställnings-
metod.

Hammarsten blev inte svaret skyldig utan publicerade 1883 i Zeitschrift für 
physiologische Chemie en längre artikel med titeln ”Zur Frage, ob das Casein 
ein einheitlicher Stoff sei”. På sitt försynta sätt undrade han där först, om han 
möjligen missförstått författarna, men därefter tillbakavisade han med stöd 
av ett stort antal genomförda experiment deras slutsatser, och vidhöll sina 
tidigare resultat. Bland annat visade han att mängden fosfor i kaseinet var 
densamma (ca 0,85 procent) oberoende av på vilket sätt han framställde det. 
Han drog därav slutsatsen att fosforn inte var en förorening utan en integrerad 
del av kaseinmolekylen, och därmed gav han också ett första bidrag till forsk-
ningen om fosfoproteiner. 

Frågan om kaseinets beståndsdelar fortsatte att intressera forskarna även 
efter Hammarstens artiklar i ämnet, och omkring 1920 kunde man visa att 
kaseinet trots allt var ett heterogent protein. Det bekräftades slutligt tio år 
senare i experiment utförda med The Svedbergs ultracentrifug i Uppsala, och 
man drog då slutsatsen att kasein är en blandning av några kolloidala mole-
kyler, som före fällning bildar ett system, som till viss del uppträder som en 
enhet.

Hammarsten hade tidigt hävdat att löpets enzymer är i huvudsak andra 
än enzymet pepsin, som i magsäcken bryter ner proteiner. Detta bestreds 
emellertid 1904 av Ivan Pavlov i S:t Petersburg, som gjort försök med magar 
av svin och hundar, och Hammarsten beslöt därför att arbeta vidare med 
frågan. Han ville bland annat undersöka pepsin från hundar, och 1919 bad han 
anatomiprofessorn August Hammar få ta hand om magarna ”för den händelse 
några hundar skulle inlämnas till avlivande på anatomiska institutionen”. Han 
återkom tre år senare till frågan i en skrift, där han sade sig nödsakad att vid-
hålla sin för 50 år sedan uttalade åsikt att löpet i kalvmagen icke är identiskt 
med pepsinet. Detsamma gällde enligt honom för får och getter, medan svin, 
hundar och människor endast har ett enzym som svarar för såväl mjölkens 
koagulation som matsmältningen.

I Sverige gjorde det allmänna intresset för ost och osttillverkning, att 
Hammarsten tidigt blev känd som en vetenskaplig auktoritet på området, 
och liksom i många andra fall kom hans namn att användas i kommersiella 
sammanhang. I maj 1887 återgav sålunda Dagens Nyheter en artikel med rub-
riken ”Ostlöpe per post” som dagen innan varit införd i tidningen Upsala. 
Det som beskrevs var en produkt som kallades ”konservlöpe”, patenterad i 
alla europeiska och utomeuropeiska länder, ”där mejerihandtering i någon 
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nämnvärd grad bedrifves”. En bit så liten som en tändsticksask sades räcka till 
att löpa 4 000 kannor mjölk (ca 10 000 liter), men löpet såldes också i tunna 
genomskinliga skivor av ungefär ett frimärkes storlek, och det kunde därför 
expedieras som brev eller postpaket. Produkten hade enligt artikeln ”blifvit 
undersökt av professor Hammarsten, som om densamma afgifvit det mest 
lofordande intyg”.

Blodets koagulering
Redan innan Hammarsten blivit adjunkt, intresserade han sig för mekanismen 
bakom blodets levring, inte minst på grund av att det var en process som till 
synes liknade mjölkens ystning, som han också tidigt studerat. Forskarna an-
vände då sedan en tid tillbaka benämningen fibrinogen för det ämne i blodet, 
som vid koagulering omvandlas till fibrin, ett nätverk av trådar, som bildar 
en propp, ogenomtränglig för både blodkroppar och blodplasma, så att ett sår 
slutar blöda. Den ovan nämnde Alexander Schmidt var en ledande forskare på 
området, och Hammarsten redovisade 1872 hans arbeten i en artikel i Upsala 
Läkareförenings Förhandlingar. Schmidt sades ha visat att fibrinet uppkommer 
som en kemisk förening av två äggviteämnen (proteiner), varav det ena var 
fibrinogenet, medan det andra kallades paraglobulin eller fibrinoplastisk sub-
stans. Föreningen uppkom, enligt Schmidt, under medverkan av ett ferment 
(enzym), som inte fanns i det cirkulerande blodet utan bildades i blodplasman 
först utanför blodkärlsväggarna.

Hammarsten gjorde emellertid också egna undersökningar, och den 
”Schmidtska theorien tror jag mig numera hafva till fullo vederlagt och jag 
hoppas kunna sätta en enklare i stället” skrev han i januari 1875 till  Gustaf 
Retzius. Han hade då lyckats renframställa stora kvantiteter fibrinogen ur 
hästblod och visat att fibrinet inte bildas på det sätt Schmidt hävdat, utan att 
det utöver fibrinogenet endast krävs ett fermentartat ämne. På motsvarande 
sätt som kasein koagulerar och bildar ost vid tillsats av löpe, antog han att 
fermentets funktion var att spjälka fibrinogenet till det olösliga fibrinet. Han 
publicerade senare samma år sina resultat i ”Untersuchungen über die Faser-
stoffgerinnung” (angående blodets koagulering) i tidskriften Nova Acta.

Svaret från Schmidt lät inte vänta på sig. Redan året därpå publicerade han i 
Pflügers Archiv uppsatsen ”Bemerkungen zu Olof Hammarsten’s Abhandlung”, 
där han bestämt tillbakavisade Hammarstens kritik. På de 30 sidorna i hans 
skrift nämndes Hammarsten 55 gånger, oftast i irriterade ordalag. Han hade, 
enligt Schmidt, gått till storms mot missuppfattningar och inlett en ogrundad 
polemik. Han hade inte kunnat visa, att Schmidts utsagor varit oriktiga och 
inte lyckats visa att fibrin kan bildas utan den fibrinoplastiska substansen. 
Dessutom hade han ofta feltolkat sina egna undersökningar, som därför inte 
gav belägg för hans påståenden.
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Nästa steg i meningsutbytet var en drygt 60-sidig artikel av Hammarsten i 
Pflügers Archiv med titeln ”Zur Lehre von der Faserstoffgerinnung” som publice-
rades 1877. Den var tänkt som en fortsättning på hans artikel från 1875, men nu 
såg han sig tvungen att först bemöta de anmärkningar Schmidt riktat mot just 
den artikeln. Om han hade missförstått Schmidts teori, så var han inte ensam om 
det, eftersom de forskare som redan fört in den i ansedda läroböcker, uppfattat 
den på samma sätt som han själv. Han beklagade att hans kritik väckt anstöt hos 
Schmidt, och även om denne i senare artiklar varit mindre säker beträffande 
den fibrinoplastiska substansens roll, vidhöll Hammarsten att Schmidts teori 
var oförenlig med hans och andras undersökningar. Han  publicerade de kom-
mande åren ytterligare två artiklar i ämnet, nämligen ”Ueber das Para globulin” 
1878 och ”Ueber das Fibrinogen” 1879, båda i Pflügers Archiv. 

Efter många års tystnad på området återkom Hammarsten 1896 med 
en ny artikel om blodets koagulation. Den publicerades både på svenska i 
Upsala Läkareförenings Förhandlingar och på tyska i Zeitschrift für physiolo-
gische Chemie. Redan i sitt arbete från 1875 hade han noterat att kalciumklorid 
kunde påskynda fibrinbildningen och öka mängden av bildat fibrin, men han 
hade inte gått vidare med undersökningar på den punkten. Under tiden hade 
emellertid andra forskare bekräftat kalksalternas betydelse för koagulationen, 
och Alexander Schmidt var den ende som inte tillskrev dem någon inverkan 
på fibrinbildningen, även om han under årens lopp väsentligt ändrat sin lära 
om fibrinbildningen. Däremot hade Schmidt i början på 1890-talet lyckats 
renframställa trombin, namnet på det ferment (enzym), som katalyserar om-
vandlingen av fibrinogenet till fibrin. 

I sin artikel granskade Hammarsten kritiskt andra forskares undersökning-
ar och resultat, så som de redovisats i litteraturen, och han underkände flera 
av de analyser och bevis som presenterats. Beträffande kalksalternas inverkan 
hade någon sett dem som nödvändiga endast för fibrinogenets omvandling till 
fibrin, medan en annan ansåg att de krävdes såväl för den processen som för 
bildningen av trombin från ett moderämne kallat protrombin. För att bilda 
sig en egen åsikt i frågan hade Hammarsten genomfört en serie försök, och 
med stöd av dem dragit slutsatsen att kalksalterna inte var nödvändiga för fib-
rinogenets ombildning till fibrin. Den brittiske fysiologen William Dobinson 
Halliburton kommenterade året därpå i en artikel Hammarstens återkomst 
på scenen med att ”one notes again the hand of the master; there is the same 
thoroughness and lucidity which were so evident in his older works”. 

På basis av Hammarstens, Schmidts och andra forskares arbete publicerade 
den tyske läkaren och fysiologen Paul Morawitz 1905 den så kallade klassiska 
teorin för blodets koagulering. Enligt den är protrombin, kalciumjoner och 
fibrinogen närvarande i blodplasman tillsammans med en koagulationsfaktor 
kallad trombokinas. När blod lämnar blodkärlen och kommer i kontakt med 
yttervärlden reagerar trombokinas och calciumjoner med protrombin och 
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 bildar trombin, som i sin tur omvandlar fibrinogenet till fibrin. I sina huvuddrag 
är denna modell för blodets koagulering fortfarande giltig, även om den har för-
finats och utvecklats genom upptäckten av flera andra tillkommande faktorer. 

Svamparnas näringsvärde
Hammarsten väckte 1883 uppmärksamhet genom att i motsats till den rå-
dande allmänna uppfattningen hävda att svamparnas näringsvärde var mycket 
ringa. För att fördjupa studiet av detta, tog han initiativ till en undersök-
ning, som utfördes av den unge amanuensen vid hans laboratorium, Carl Th. 
Mörner, och som publicerades 1886 i Upsala Läkareförenings Förhandlingar. 

Mörner hade omsorgsfullt undersökt 14 olika lufttorkade svamparter och 
för dem alla funnit låga näringsvärden. Hans resultat kommenterades först i 
Aftonbladet och senare i andra tidningar. ”I en tid då man vänder upp och ned 
på alla dogmer är det ej underligt att man rubbar äfven på den om svamparnas 
matnyttighet” skrev till exempel Dagens Nyheter den 30 juni 1886. Samma tid-
ning publicerade även en vecka senare ett kåseri om ”våra svampmissionärer” 
som ”predikat bittida och sent om sina svampars rakt af undergörande egen-
skaper” och ”förklarat dem vara de förnämsta näringsmedel”, men ”så kommer 
den otrogne professor Hammarstens lärjungar och söker helt fräckt visa, att 
allt detta är bosch eller intet, idel fals och flärd, svek, lögn och bedrägeri! För 
de der vetenskapsmännen är då rakt ingenting heligt”.

I en stort uppslagen artikel i Bergens-posten blev Mörners arbete också myck-
et kritiserat av den norske botanisten Olav Johan-Olsen, en känd före språkare 
för svamparnas nyttighet och författare till Spiselig sop, som utkommit i flera 
upplagor. Det föranledde Hammarsten att till Mörners försvar skriva ”Om 
de ätliga svamparnas näringsvärde”, en längre artikel som 1887 publicerades i 

Modell för blodets koagulering enligt Paul Morawitz 1905 baserad på Hammarstens och 
andras arbete under de föregående decennierna.
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Upsala Läkareförenings Förhandlingar. Johan-Olsen hade enligt Hammarsten 
”framstält saken på ett sådant sätt, att den icke sakkunnige derom måste få en 
alldeles oriktig föreställning”. Han hade inte förstått det som andra forskare 
skrivit, och det är ”ej gerna möjligt att tänka sig någonting mera vilseledande” 
skrev Hammarsten om en av Johan-Olsen publicerad tabell om svamparnas 
halt av kväve och kolhydrater. 

Förutom försvaret av Mörner och kritiken av Johan-Olsen redovisade 
Hammarsten i sin artikel även en rad andra uppgifter om svamparna och 
deras näringsvärde. Om de uppskattade kantarellerna skrev han till exempel 
att man behövde förtära 26,3 kilo av dem för att tillgodose sitt dagliga ägg-
vitebehov, vilket dock inte hindrade att de kunde behålla sitt anseende som 
njutningsmedel på grund av sin fina smak och sin arom. Hammarstens och 
Mörners forskningsresultat förträngdes så småningom av svampentusiasterna, 
och kanske var det med viss resignation han många år senare kunde läsa att 
”Svamparnas näringsvärde är påvisat av sådana auktoriteter som Prof. Elias 
Fries och Olof Hammarsten”. Så löd nämligen den återkommande reklam, som 
i början på 1920-talet ägnades åt Lönnegrens svampbok. 

Muciner och patologiska kroppsvätskor
Tillsammans med studenten Erik Albert Jernström började Hammarsten 
1878 undersöka de då mycket ofullständigt kända mucinerna, det vill de säga 
slemämnen som utsöndras av olika körtlar i djurorganismen. Jernström redo-
visade 1880 analyser av navelsträngsmucin i Upsala Läkareförenings Förhand-
lingar, och vid ett möte med föreningen i november 1883 höll Hammarsten 
ett föredrag i ämnet. Resultaten av hans och Jernströms undersökningar stod 
i strid med dittills gällande uppfattningar, och därför ”ansågo vi försigtigheten 
bjuda” yttrade Hammarsten, ”att ej häri vilja se någon vederläggning af äldre 
forskares uppgifter, utan tvärtom hellre anse den af oss undersökta substan-
sen ej vara ett fullt typiskt mucin, utan snarare en mucoid substans”. 

Andra forskare hade emellertid bekräftat deras resultat, och i sitt före-
drag redovisade Hammarsten en noggrann undersökning av mucin från Helix 
pomatia (vinbergssnäckan), som visade sig bestå av tre olika substanser. Han 
avslutade sitt föredrag med att konstatera att ”mucinfrågan ej är så enkel, som 
mången skulle mena, och att man här mången gång arbetat med blandningar 
af flera olikartade ämnen”. Senare undersökte Hammarsten även andra mu-
ciner, som han kunde renframställa och karakterisera, och han blev en av de 
pionjärer, som under andra hälften av 1800-talet kraftigt utvecklade kunska-
pen om muciner och de glykoproteiner, varav de består.

Hammarstens intresse för muciner fick honom också att undersöka kropps-
vätskor vid sådana patologiska tillstånd som ascites och hydrocele. Ascites-
vätska fick han bland annat från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där den 
tappats ur buken på patienter, och ett 20-tal läkare från olika delar av lan-
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det skickade honom hydrocelevätskor, sedan han i Upsala Läkareförenings 
Förhandlingar ett par gånger bett läkarkårens medlemmar att sända honom 
sådana. Han tackade dem i en artikel 1878 ”för det stora tillmötesgående som 
kommit honom till del.”

Proteiner och nukleinsyror
I slutet av 1800-talet rådde ganska stor terminologisk oreda rörande protei-
ner, eller proteider som de då benämndes, och en av Hammarstens insatser 
på området var att bidra till en ökad systematik. I Upsala Läkareförenings 
Förhandlingar publicerade han 1892 artikeln ”Till kännedomen om nukleopro-
teiderna”, där han efter att ha ”offrat mycken tid samt mycket arbete och ma-
terial på idel misslyckade försök” till slut kunnat isolera ett nukleoprotein från 
nötkreaturs bukspottkörtlar. Det ger vid sönderdelning upphov till fosforrika 
makromolekyler, för vilka Hammarsten accepterade beteckningen nukleinsy-
ror, som 1889 införts av den tyske patologiprofessorn Richard Altmann.

Hammarsten fortsatte sin forskning på området och publicerade 1894 
uppsatsen ”Zur Kenntnis der Nucleoproteide” i Zeitschrift für physiologische 
Chemie. Det var en pionjärinsats, efter vilken han blev en internationell aukto-
ritet rörande dessa proteiner. Inom landet delade han med sig av sin expertis, 
och i ett arbete från 1901 skrev till exempel botanikdocenten Bengt Lidforss 
i Lund att han stod ”i alldeles särskild tacksamhetsskuld” till Hammarsten 
”hvars banbrytande arbeten öfver ägghviteämnenas kemi äro välbekanta för 
hvarje fysiolog”. För sina undersökningar av hur proteiner styr pollenslangar-
nas rörelser hade Lidforss av Hammarsten fått ”originalpreparat av proteinäm-
nen, som annars varit mig oåtkomliga, men som i väsentlig grad bidragit till att 
ge mina resultat ett allmännare intresse.” 

Som tidigare nämnts (sid. 27) intresserade sig Hammarstens brorson Einar 
Hammarsten också för nukleinsyrornas kemi, och professorn i medicinsk 
kemi Ulf Lagerkvist pekade 1995 i en uppsats på det mod han visade, när han 
valde ett område för sin forskning, på vilket hans farbror, Olof Hammarsten, 
gjort viktiga insatser drygt 30 år tidigare. Einar Hammarsten arbetade under 
hela sin aktiva tid på Karolinska institutet och bedrev forskning om cellkär-
nans kemi. Han var bland annat en av de första som visade att DNA är en 
makromolekyl, och enligt Lagerkvists uppfattning kan hans bidrag till nukle-
insyrekemin väl mäta sig med Olof Hammarstens.

Kliniska sockerprov
Hammarstens företrädare på professuren i medicinsk och fysiologisk kemi, 
August Almén, beskrev 1867 ett prov för att påvisa socker i urinen med hjälp 
av en alkalisk vismutlösning. Det blev mycket använt i sjukvården, särskilt 
i Sverige. Det fanns även andra prov för ändamålet, bland annat ett som ut-
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formats av den norske läkaren och fysiologen Jacob Worm-Müller, och som 
använde kopparsulfat. Hammarsten beskrev både det Alménska och det 
Worm-Müllerska provet i de återkommande tyska upplagorna av sin lärobok 
i fysiologisk kemi, men han förordade det Alménska provet och rekommen-
derade inte Worm-Müllers prov. Det gjorde däremot Eduard Pflüger, som i 
en artikel 1904 bedömde Worm-Müllers prov som tillförlitligt, medan han 
dömde ut det Alménska provet som ”vollständig unbrauchbar”. Bland annat 
hade det enligt Pflüger så hög känslighet, att det gav positivt utslag för över 
hälften av de prov som gjordes på normal, sockerfri urin.

Pflüger var känd för att bryskt kritisera andra forskares arbete, men Ham-
marsten lät sig inte nedslås. Hösten 1906 publicerade han en 36 sidor lång 
artikel i Zeitschrift für physiologische Chemie, där han förklarade Pflügers av-
vikande resultat med att denne inte hade använt de båda proven på rätt sätt. 
Han hade ändrat dem så att Worm-Müllers prov fått för låg och det Alménska 
provet för hög känslighet. Beträffande Worm-Müllers prov redovisade Ham-
marsten dessutom egna och andras erfarenheter och drog slutsatsen att det 
var omständligt och besvärligt att utföra och gav svårtolkade resultat. Han 
ansåg inte att Pflüger hade kunnat visa på dess förtjänster, och han vidhöll 
att han inte kunde förorda det i en läkares praktik. Särskilt när proven gav 
negativa svar var enligt Hammarsten det Alménska provet mer tillförlitligt 
och hade högre bevisvärde. Han vände sig också mot att det av Pflüger kalla-
des Nylander-Hammarstens prov. Den unge medicinstudenten Emil Nylander 
hade visserligen på Hammarstens initiativ något utvecklat provet, men dess 
upphovsman var Almén.

Det dröjde bara några månader innan Pflüger svarade i den av honom själv 
grundade Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere, även 
kallad Pflügers Archiv. Hammarstens beskyllning om att han inte följt före-
skrifterna för provens utförande var en grov förvanskning av sanningen, me-
nade han, och i själva verket var det Hammarsten som inte utfört proven på 
rätt sätt. Själv hade han goda erfarenheter av Worm-Müller-provet på urin 
från diabetiker, och han behövde därför inte som Hammarsten tillsätta socker 
till urin från icke-diabetiker, när han gjorde sina undersökningar. Pflüger på-
pekade till slut också att människors olika levnadsbetingelser troligen kunde 
göra att proven gav olika resultat, och att människor i det kalla Skandinavien 
drack stora mängder varm sockerhaltig punsch, vilket kunde förklara fler po-
sitiva provsvar där än i Bonn.

Ett par månader senare, i mars 1907, svarade Hammarsten i samma tid-
skrift. Pflügers personliga förolämpningar hade han kunnat lämna därhän, 
skrev han, men efter viss tvekan hade han beslutat att ytterligare beröra sak-
frågan. Han gick därför ännu en gång igenom de olika provens användbarhet 
och hur deras resultat kunde tolkas. Hans tidigare yttrande om att det sakna-
des ett karakteristiskt utseende för svar på Worm-Müller-provet hade Pflüger 
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betraktat som kränkande. Själv såg han emellertid inte Pflügers uttalande om 
det obrukbara Alménska provet som en kränkning utan som en åsikt, som han 
inte kunde instämma i men ändå måste respektera. Han hade inget önskemål 
om fortsatt polemik, men tänkte inte ändra det företräde han i sin lärobok gav 
det Alménska provet. Däremot skulle han med stor glädje hälsa upptäckten av 
ett nytt prov, som på grund av sin enkelhet och tillförlitlighet kunde ersätta 
befintliga prov i läkarnas praktik. Det skulle dock dröja flera decennier innan 
de mer praktiska testremsorna kom på marknaden. 

Som redaktör för Pflügers Archiv skrev Pflüger ett ”Schlusswort” i frågan 
som publicerades i samma nummer som Hammarstens sista artikel och ome-
delbart efter denna. Han uppehöll sig åter vid provtekniken och det han såg 
som svagheter i det Alménska provet. Hans sammanfattning var att det var 
obrukbart och värdelöst, och att den som trots det ännu försvarar det he-
ter Olof Hammarsten. Till slut konstaterade han att Worm-Müllers prov gav 
negativt svar för normal urin från människor och hundar i Bonn, och han 
återkom till den tidigare hypotesen om att de onormala mängder av socker 
i urinen som iakttagits i Skandinavien kunde bero på de mängder av starkt 
sockrade groggar som intogs där på grund av det kalla klimatet. 

Kanske kan det ses som en ödets ironi, att samtidigt som denna schism 
mellan Hammarsten och Pflüger pågick för fullt i tyska tidskrifter, valdes de 
1907 båda till hedersmedlemmar i The American Physiological Society. Det 
sällskapet hade grundats 1887, och före Hammarsten och Pflüger hade endast 
sex européer hedrats med denna utmärkelse.

Forskningsutrustning
För sin forskning var Hammarsten naturligtvis beroende av kemiska preparat 
och reagenser samt av apparater och instrument av skilda slag. Anskaffningen 
av allt sådant kan följas i de korta redogörelser för hans institutions verksam-
het som infördes i universitetets årsskrift. Oftast anges visserligen att ”inköp 
av dyrbarare instrument eller apparater hafva ej förekommit”, ibland med 
 tillägget därför att plats saknades på institutionen, men 1886 hade laborato-
rieutrymmena utökats, och med ”besparingar å anslaget under föregående år” 
inköptes en centrifugalmaskin med tillhörande gasmotor för att driva den. 
Därmed hade ”ett sedan många år tillbaka kändt behof blifvit afhjälpt” och 
laboratoriet fått en apparat som ”knapt torde saknas på något tidsenligt inrät-
tadt laboratorium för fysiologi eller fysiologisk kemi i utlandet”. Samma år an-
skaffades även en spektrofotometer, en kvicksilverluftpump och en analysvåg.

För de instrument som inköptes uppgav Hammarsten i sina årsredogörelser 
såväl fabrikat som inköpsställe, det senare oftast i utlandet, och i sina veten-
skapliga publikationer angav han ibland vilka apparater han använt för sina 
olika undersökningar. Ett belysande exempel var en polarisationsapparat med 
tredelat synfält av märket Laudolt-Lippich från firman Schmidt & Haensch i 
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Berlin. Enligt institutionens årsredogörelse för 1906, den sista Hammarsten 
skrev, var det då ett helt nyinköpt instrument, och redan samma år dyker 
den upp i den ovan beskrivna kontroversen med Eduard Pflüger om kliniska 
sockerprov. 

I den artikel som Hammarsten publicerade på hösten det året skrev han 
nämligen, att det sätt att påvisa frånvaro av socker i urinen med en polarime-
ter, som Pflüger beskrivit 1904, var helt och hållet bedrägligt (vollkommen 
illusorisch). Han tillade att han hade tillgång till en ypperlig Laudolt-Lippich-
polarisationsapparat, och med den hade han tvärtom kunnat konstatera att 
tillsats av lite socker inte påverkar ljusets polarisation hos urin. I det svar 
som Pflüger publicerade några månader senare skrädde han inte orden utan 
avfärdade det värdelösa struntprat varmed Hammarsten misstänkliggjort po-
larimetern (dieses nichtige, den Polarimeter verdächtigende Gerede von O. 
Hammarsten). Det var säkert sådana uttalanden som fick Hammarsten att i 
sin nästa artikel skriva om Pflügers personliga förolämpningar, som utan skada 
kunnat lämnas utan avseende.

Förslag om en Linnéfond
Ett par månader före 1907 års Linnéjubileum (sid. 169) skrev landshövding Per 
Johan Bråkenhielm, förre bibliotekarien Claes Annerstedt och de båda pensio-
nerade professorerna Olof Hammarsten och Thore M. Fries till Kungl. Maj:t 
och anhöll om att få ordna ett penninglotteri i syfte att bilda en Linnéfond 
som skulle främja forskning vid Uppsala universitet. Stöd från fonden skulle 
ges till längre och kostsammare resor och expeditioner, till tryckning av större 
vetenskapliga verk och till förberedande undersökningar inför arbetet med 
sådana verk. Lotteriet skulle organisera fem dragningar, och vinsten från dessa 
till en Linnéfond beräknades kunna uppgå till en miljon kronor.

Förslagsställarna hänvisade till universitetets så gott som fullständiga av-
saknad av egna medel, vilket särskilt gjorde sig märkbart vid kontakter med 
andra länder. Till och med Danmark och Norge var bättre rustade, eftersom 
Danmark hade sin Carlsbergsfond och Norge sin Nansenfond, medan Sverige 
framstod som en ”stat av tredje rang, som tager mot gåfvor utan att kunna bju-
da någon egentlig ersättning”. Enligt det bifogade stadgeförslaget skulle beslut 
om bidrag fattas av universitetskanslern på förslag av en Linnékommitté med 
fyra av universitetets fakulteter utsedda ledamöter, och med universitetets 
rektor som självskriven ordförande.

Förslaget måste betecknas som för sin tid mycket framsynt. Det remittera-
des till universitetskanslern, som inte tog ställning till sättet för att anskaffa 
fondens medel, men instämde i det behov som påtalats av ”de för vetenskapen 
och universitetets väl samt fosterlandets heder varmt nitälskande män”, som 
stod bakom förslaget. Mot bakgrund av en förordning från 1881 var emellertid 
tillståndsgivningen från Kungl. Maj:t restriktiv, och när fem ansökningar om 
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att få anordna lotterier avgjordes i februari 1908, bifölls endast en, som avsåg 
idrottsverksamhet, medan förslaget från Uppsala avslogs liksom för övrigt ett 
förslag från Lund om ett lotteri som skulle möjliggöra en tillbyggnad av Aka-
demiska föreningens hus. 

Publicering
Hammarsten publicerade ett 70-tal artiklar i Upsala Läkareförenings Förhand-
lingar. Särskilt i början av hans karriär var det hans huvudsakliga medium, och 
artiklarna skrevs och publicerades på svenska. För att sprida sina resultat in-
ternationellt skrev han senare, från början av 1880-talet, allt oftare i Zeitschrift 
für physiologische Chemie utgiven av den tyske fysiologen Felix Hoppe-Seyler, 
och då givetvis alltid på tyska. Till dessa två dominerande kanaler kom ett 
antal andra tyska tidskrifter. Hammarsten publicerade också några artiklar 
i Skandinavisches Archiv für Physiologie, en tidskrift som grundats 1889 med 
Uppsalaprofessorn Frithiof Holmgren som drivande kraft och förste redaktör. 
Den gavs ut i Leipzig och fungerade som en gemensam plattform för skandina-
viska fysiologer, som genom den kunde nå en större läsekrets än i sina hemlän-
der. I Sverige lät Hammarsten även trycka några artiklar i tidskrifter utgivna 
av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och av Svenska Läkaresällskapet. 

Till de inbjudningsskrifter till professorsinstallationer och andra fester som 
Uppsala universitet gav ut, fogades traditionellt, även under Hammarstens tid 
som rektor, en längre vetenskaplig artikel eller en universitetshistorisk upp-
sats. Till inbjudningsskrifterna under 1901 och 1902 bidrog Hammarsten själv 
med tre sådana artiklar. De handlade om näringsämnenas betydelse för mus-
kelarbetet, gallans kemiska beståndsdelar respektive levern som blodbildande 
och blodrenande organ. Alla tre publicerades sedan dessutom i universitetets 
årsskrift för respektive år, och de fick därigenom dubbel spridning. 

För sin forskning och för sina läroböcker var det nödvändigt för Hammar-
sten att följa med i vad som publicerades på hans eget område och angränsan-
de fält, och i Upsala Läkareförening gav han ofta översikter över nyutkommen 
litteratur, främst tysk, men även fransk och anglosaxisk. På Hammarstens för-
slag inledde för övrigt läkareföreningen 1875 ett tidskriftsutbyte med ett stort 
antal utländska medicinska periodiska skrifter (sid. 182). 

Hammarsten arbetade också för att svenska forskningsresultat skulle få 
internationell spridning. När den österrikiske kemisten Richard Maly i Inns-
bruck 1870 grundat Jahresbericht über die Fortschritte der Tierchemie, erbjöd 
sig sålunda Hammarsten att till denna årsbok bidra med referat av i Sverige 
utkommen fysiologisk-kemisk litteratur. Maly accepterade tacksamt erbju-
dandet och utlovade ett mindre honorar för arbetet. Från och med den andra 
årgången avseende vetenskapliga publikationer från 1872 till och med den 49:e 
och sista, som utkom 1920, medverkade sålunda Hammarsten i nästan ett 
halvsekel med årliga referat, till en början endast av svensk litteratur men, på 
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Malys önskan, senare även av dansk och norsk. Arbetet bidrog till hans stora 
beläsenhet på ett brett område, men det var också tidskrävande. Till exempel 
skrev han i december 1905 till Hjalmar Öhrvall att han för sitt referatarbete 
tänkte ägna de kommande julferierna åt att gå igenom alla det året utkomna 
häften av Skandinavisches Archiv für Physiologie. 

Kolleger i utlandet
De tyska universiteten var under andra hälften av 1800-talet de ledande inom 
fysiologin, och Hammarsten hade mött flera av de främsta forskarna på om-
rådet under sina resor i Europa. Senare var det naturligt nog huvudsakligen 
brevledes, som han upprätthöll kontakterna med dem. Som tidigare nämnts 
arbetade han 1871 en tid i Carl Ludwigs laboratorium i Leipzig, och med ho-
nom hade han till exempel därefter brevkontakt de följande decennierna. Som 
biträdande lärare hos Ludwig fanns Gustav Hüfner, som senare blev professor 
i Tübingen. Han var bara ett år äldre än Hammarsten, och de blev goda vänner 
och höll kontakt med varandra så länge Hüfner levde. De hade gemensamma 
vetenskapliga intressen, och av Hammarsten fick Hüfner inte bara hans pub-
likationer utan även gallstenar i en liten ask. I sitt sista brev till Hammarsten 
skrivet 1907 ett halvår före sin död diskuterar Hüfner problemet med per-
sonangrepp från andra forskare, som de båda hade erfarenhet av. Hüfner hän-
visade till ”der Alte”, det vill säga deras gemensamme vägledare Ludwig, som 
sagt att man ska lugnt gå vidare och inte fästa sig vid förföljarnas skall. 

Bland samtida fysiologiska kemister såg Hammarsten tysken Felix Hoppe-
Seyler som den främste. Han kallades 1872 till en professur i Strassburg, sedan 
staden efter det fransk-tyska kriget 1870–1871 blivit tysk, och han grundade 
där 1877 tidskriften Zeitschrift für physiologische Chemie. I den publicerade 
Hammarsten med början 1882 ett flertal artiklar, och deras korrespondens 
med anledning därav pågick till 1890. Det året valdes också Hoppe-Seyler på 
Hammarstens förslag till ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. 

En annan framstående fysiolog som Hammarsten höll regelbunden kon-
takt med på 1870- och 1880-talen var Wilhelm Kühne i Heidelberg. De möt-
tes personligen i Stockholm 1882, och när Hammarsten året därpå skickade 
honom sin nyutkomna lärobok i fysiologisk kemi svarade Kühne, att om det 
var något som skulle få honom att lära sig svenska så var det den boken. Han 
hade förstått hur stoffet organiserats och några enskildheter i texten och han 
beklagade att ett så viktigt verk skulle förbli obekant i Tyskland. Som framgår 
på annan plats fick han vänta till 1891 innan det kom en tysk översättning 
(sid. 49). 

En omfattande korrespondens hade Hammarsten också med ovannämnde 
Richard Maly, verksam i Innsbruck och senare i Graz. Han skrev sina referat 
till Malys Jahresbericht på tyska, och redan från början tillbakavisade Maly 
bestämt Hammarstens förmodan att det skulle finnas talrika språkliga fel i 
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dem. Malys brev handlade emellertid inte bara om referatens språk och ut-
formning, utan han diskuterade också vetenskapliga frågor rörande peptonet, 
där Hammarsten var en erkänd auktoritet. 

Både Malys Jahresbericht och de tyska upplagorna av Hammarstens lärobok 
i fysiologisk kemi gavs ut av förlaget J. F. Bergmann i Wiesbaden, som specia-
liserade sig på medicinsk litteratur. Det föranledde naturligtvis frekvent brev-
växling mellan Hammarsten och förläggaren Joseph Friedrich Bergmann om 
leverans- och utgivningstider. Det kunde även handla om rent kommersiella 
aspekter, till exempel när en ny upplaga av läroboken skulle ges ut, givet att 
det fortfarande fanns ett osålt lager av den tidigare. 



73

Konsultverksamhet

Apotekarnes Mineralvattens AB
Att dricka brunn var ett omhuldat nöje för societeten i Sverige, alltsedan 
Urban Hjärne grundat Medevi brunn 1678. Med en hälsobrunn inom landet 
behövde man inte längre åka till utländska brunnar som Spa och Bath, som för 
de flesta dessutom ställt sig alltför kostsamt. Något senare tillkom brunnarna 
Sätra (1700) och Porla (1724), och även i Stockholm öppnades flera surbrunnar, 
som källor med järn- och kolsyrehaltigt vatten kallades. En av dem var Norr-
malms surbrunn, som upptäcktes 1685 vid nuvarande Surbrunnsgatan, och 
som på 1700-talet var en populär plats för Stockholms sällskapsliv. Porla brunn 
kom i ropet sedan den unge kemisten Jöns Jacob Berzelius 1806 analyserat 
brunnsvattnet, och funnit det läkande mot gikt och reumatism. Hammarsten 
vistades till exempel vid Porla brunn sommaren 1886, men hans anknytning 
till Sätra brunn, som ägdes av Uppsala universitet, var starkare, eftersom han 
där kom att verka som läkare och senare styrelseordförande.

Under 1700-talet inleddes också en import av utländska mineralvatten i 
krus eller flaskor, och Collegium Medicum hade under en tid monopol på im-
port av mineralvatten, eller hälsovatten, som de även kallades. Det var emel-
lertid dyrt att importera vatten, och det aktualiserade frågan om tillverkning 
inom landet. Uppsalakemisten Torbern Bergman var först med att redan om-
kring 1770 i liten skala tillverka mineralvatten i Sverige, främst för eget bruk, 
och i början av 1800-talet var även Berzelius engagerad i tillverkningen av 
olika mineralvatten i en fabrik i Stockholm. Senare under 1800-talet startade 
ett flertal företagare, varav några apotekare, vattentillverkning både i Stock-
holm och ute i landet, men kvalitetsmedvetandet var lågt.

En förändring till det bättre initierades av Hammarstens företrädare på 
professuren i medicinsk och fysiologisk kemi, August Almén. Han var uni-
versitetets rektor läsåret 1873/74, och i en inbjudningsskrift till en professors-
installation lät han införa en längre artikel med titeln ”Jemförelse mellan na-
turliga och konstgjorda helsovatten, sådana de i handeln förekomma”. Bakom 
hans intresse för frågan låg den omfattande förbrukningen av hälsovattnen och 
de många tillverkarna, samt att en vän hade bett honom yttra sig över värdet 
av dessa vatten. Som underlag för sin artikel hade han undersökt ett stort an-
tal vatten, både svenska och utländska, och det nedslående resultatet var att 
många av de svenska var klart dåliga. Almén hade till exempel funnit att av 
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de sex vatten som försåldes av Akademiapoteket i Uppsala, endast ett hade 
mycket hög kvalitet, medan ett var dåligt, ett annat mycket dåligt och de tre 
återstående odugliga. En koncentration av vattentillverkningen till ett större 
företag som en förutsättning för att en omsorgsfull tillverkning var enligt Al-
mén nödvändig, och han blev själv snart engagerad i detta.

Nu gick utvecklingen nämligen snabbt. Med stöd av Alméns undersökning 
uppmanade Kungl. Sundhetskollegium Apotekare-Societeten att ”åvägabringa 
det skyndsamma anläggandet av en fabrik för tillverkning av hälsovatten i stor 
skala”, och vid ett konstituerande sammanträde i maj 1874 bildades Apote-
karnes Mineralvattens Aktiebolag, ofta bara benämnt Apotekarnes. Bolaget 
kom dock inte att ägas av societeten, utan aktierna tecknades av apotekare 
och läkare i Stockholm. Drivande i processen var apotekaren Wilhelm Se-
bardt, och han såg även till att Almén utsågs till bolagets kontrollant. En an-
nan nyckelperson var apotekaren i Norrköping Georg Gauffin, som, tillsam-
mans med Sebardt, kom att ingå i bolagets första styrelse. På hösten köptes en 
tomt på Nybrogatan vid Östermalmstorg i Stockholm, och i november 1874 
var fabriksbyggnaden under tak. I april 1875 utsågs Gauffin till verkställande 
direktör. 

Uppdrag som kontrollant och inspektor
Almén publicerade årliga rapporter om fabrikens verksamhet, men när han 
1883 utnämndes till generaldirektör i Medicinalstyrelsen, tvingades han lämna 
sitt uppdrag som kontrollant i bolaget. Gauffin och Sebardt ville dock inte 
släppa Almén utan beslöt att knyta honom till bolaget som dess inspektor. 
Som kontrollant efterträddes han av Hammarsten, som samma år även ef-
terträdde honom på professuren i Uppsala. Därmed inleddes ett samarbete 
mellan Apotekarnes och Hammarsten som kom att vara ända till 1929, det vill 

Dubbelt Emservatten salufördes av Apotekarnes redan från företagets start 1874, och 
Olof Hammarsten blev 1883 kontrollant av de vatten som tillverkades.
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säga i 46 år. Gauffin kvarstod som VD till 1908, och i 25 år var det alltså han 
som var Hammarstens uppdragsgivare, även om mandatet som kontrollant 
formellt gavs honom av bolagsstämman. 

Produktionen av mineralvatten var omfattande, och den uppgick 1896 till 
3,8 miljoner flaskor. Vid de årliga bolagsstämmorna med företaget redovisades 
Alméns och Hammarstens arbete för aktieägarna. Kontrollarbetet utfördes 
normalt så att ett hundratal vatten av olika slag, som hämtats från fabrikens 
lager eller oanmält inköpts hos återförsäljare, skickades till Uppsala för ke-
miska analyser i Hammarstens laboratorium. Där kontrollerades att mängden 
av salter, klor, svavelsyra, kalk m. m. överensstämde med vad som angavs på 
etiketterna, och resultaten sammanställdes årligen i en tryckt rapport. Vid 
bolagsstämmorna redovisade Almén först sitt eget arbete som inspektor, och 
därefter redogjorde han för resultaten av Hammarstens analysarbete, och med 
få undantag fick vattnen de bästa vitsord för god och jämn kvalitet. 

Så fortgick det till Alméns bortgång 1903, då bolagsstämman utsåg Ham-
marsten till både inspektor och kontrollant. Förutom att analysera vattnen 
granskade han därefter också tillverkningsprocesserna i fabriken. Vid bolags-
stämmorna lovordade han ofta den ordning och renlighet som rådde i fabri-
ken, och ibland pekade han även på åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
fortsatt produktion av högklassigt vatten. Han redovisade också resultaten av 
sitt analysarbete, som regelbundet gav goda resultat. Av marknadsskäl bör-
jade Apotekarnes 1908 även att tillverka läskedrycker, som sockerdricka och 

Tappningssalen vid Apotekarnes fabrik i Stockholm omkring sekelskiftet.
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ingefärsdricka, trots att det enligt Gauffin låg under företagets värdighet, men 
Hammarstens kontroller kom i vilket fall även att avse dessa nya produkter. 
Ibland valde han att skriva rapporter som täckte analysarbetet under en två- 
eller treårsperiod, och i ett fall avsåg en sådan rapport en hel 20-årsperiod. Sju 
sådana rapporter återfanns bland publikationerna i den bibliografi som efter 
hans död 1932 trycktes i Kungl. Vetenskapsakademiens årsbok 1934.

Radioaktiva vatten
En helt annan typ av analys gällde så kallade radioaktiva vatten. Sedan Marie 
Curie fått 1911 års Nobelpris för upptäckten av radium och polonium, upp-
stod nämligen en föreställning att radioaktiva vatten var nyttiga för hälsan. 
Bara tre dagar efter Nobelprisets utdelning skrev till exempel Aktiebolaget 
Radioaktiva Vatten i sina annonser, att om Curies upptäckt av radium väckt 
stort intresse, så borde allmänheten med ännu mycket större intresse omfatta 
”det häraf sig härledande radioaktiva vattnet Radelium, hvilket för en jämfö-
relsevis ringa utgift af enhvar kan pröfvas för reumatiska åkommor, katarrer, 
rubbningar i matsmältningsorganen m. m.”

Liksom många läkare drogs Hammarsten med i tron på nyttan av radioak-
tiva vatten, och i Apotekarnes reklam för dessa angavs att han kontrollerat att 
emanationshalten var den rätta. Emanation var det namn som då användes för 
den vattenlösliga ädelgasen radon, en sönderfallsprodukt av radium. Svårighe-
ten att anskaffa radium ledde 1926 till ett påpekande från Hammarstens sida 
om att de radioaktiva vattnen var för svaga, men redan året därpå kunde han 
rapportera att de var något starkare än utlovat. Särskilt det av Apotekarnes 
saluförda Gasteinervattnet hade relativt hög halt av radioaktivitet, och först 
flera decennier senare förstod man att radioaktiv strålning i själva verket är 
skadlig. Att det myckna drickandet av sådant vatten inte fick allvarliga följder 
berodde säkert på att halterna av radium och radon trots allt var ganska obe-
tydliga.

Fortsatt utveckling
Första världskriget medförde produktionsstörningar vid Apotekarnes’ anlägg-
ning, och Hammarsten anmärkte ibland på de tillverkade vattnens samman-
sättning. Företagsledningens svar var att de tyska fabrikerna inte längre kunde 
leverera önskad kvalitet på mineralsalterna. Det blev också brist på socker, 
som fick ersättas av sackarin. Men problemen kunde övervinnas, och 1920-ta-
let karakteriserades av utbyggnad och modernisering. Hammarstens årliga 
rapporter blev ganska kortfattade, oftast bara en handskriven sida, och de var, 
liksom tidigare, i huvudsak positiva. Inom företaget hade han blivit något av 
en institution, och varje år omvalde bolagsstämman honom till inspektor och 
kontrollant. Hans sista rapport, till 1930 års bolagstämma, skrev han i septem-
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ber 1929, en månad efter det att han fyllt 88 år. Om företagets senare öden 
kan kort nämnas att det i början av 1930-talet lämnade Nybrogatan för att 
flytta till en modern anläggning vid Hälsingegatan. Det förenades 1950 med 
Prippskoncernen, som år 2000 i sin tur köptes av danska Carlsberg, som då 
bildade dotterbolaget Carlsberg Sverige. På några produkter, som till exempel 
dess julmust, lever varumärket Apotekarnes dock kvar.

Konkurrens
Samma år som Hammarsten undertecknade sin sista rapport till Apotekarnes, 
grundades sällsamt nog en konkurrerande mineralvattenfabrik med en annan 
Hammarsten som kontrollant. Fabriken hette Inverness Brunn, och kontrol-
lanten var Hammarstens brorson, professorn vid Karolinska institutet Einar 
Hammarsten. Fabriken fick sitt namn av att den låg i området Inverness i 
nuvarande Danderyds kommun norr om Stockholm. Brunnsdriften inleddes 
alltså 1929, och enligt företagets annonser tappades vattnet direkt från käl-
lan ”under ständig kontroll” av professor Hammarsten. Vattnets radioaktivitet 
sades överträffa den normala för mineralvattenskällor, men i stället fick man 
problem med inträngande saltvatten. Fabriken lades ner 1945, men Club Soda, 
som var ett av dess varumärken, övertogs av Apotekarnes.

En uppskattad konsult
Allt tyder på att Hammarsten hade glädje av sitt åtagande för Apotekarnes, 
och han hade en god relation till Gauffin under dennes VD-tid. Breven dem 
emellan handlar både om tid för vattenleveranser och kontrollanalyser och 
om personliga angelägenheter. Från företagets sida värdesatte man hans idoga 
kontrollarbete, och man uppskattade också att få ha honom som affischnamn 
i sin annonsering. Den ersättning han fick för sitt arbete uppgick under andra 
hälften av 1920-talet till 2 400 kr om året samt fria tågresor för uppdragets ge-
nomförande. Det motsvarade 3 à 4 månadslöner för seniora medarbetare inom 
företaget, och det kan jämföras med arvodet till bolagets styrelseledamöter, 
som vid samma tid uppgick till 1 000 kr om året. Hammarsten fick också pen-
sion från Apotekarnes, som enligt bouppteckningen efter hans död uppgick 
till 250 kronor i månaden.

Andra vattenanalyser
Norrtälje havsbadanstalt var i slutet av 1800-talet känt för gyttjemassage och 
bad av olika slag. Där erbjöds också både naturliga och artificiella så kallade 
hälsovatten, inklusive ett järnhaltigt vatten som Hammarsten undersökt. En-
ligt annonser åren 1889–1894 hade han funnit att det ”i afseende å jernhalt 
öfverträffas af endast få svenska jernvatten”. Han var vid den tiden engagerad 
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som kontrollant av Apotekarnes Mineralvattens Aktiebolag, men det hind-
rade honom alltså inte från att undersöka och uttala sig om andra vatten i 
handeln. 

Kunskapen om Hammarstens expertis och erfarenhet när det gällde vat-
tenanalyser spreds i hela Sverige. När många soldater vid Smålands husar-
regemente i Eksjö 1884 drabbades av en febersjukdom, skickade regementet, 
på läkares inrådan, vatten från brunnen på övningsfältet Ränneslätt till Ham-
marsten för undersökning. Han fann det innehålla bakterier, som mycket väl 
kunnat förorsaka de många sjukdomsfallen, och det beslöts att en ny brunn 
skulle grävas. Hammarsten fick också i uppdrag av kommuner att analysera 
deras vattenledningsvatten, och Medicinalstyrelsen rapporterade till exempel 
1888 från Sundsvall att dess kommunala vatten av Hammarsten befunnits 
vara mindre gott som dricksvatten, troligen på grund av bristfällig filtrering. 

Henrik Gahn i Uppsala
Hammarstens uppdrag för Apotekarnes Mineralvattens AB var hans mest 
långvariga. Som kemist och känd expert på näringsämnen åtog han sig emel-
lertid mot ersättning även expertuppdrag från en mängd andra industrier, 
företag och näringsidkare, såväl i Uppsala som i resten av landet. Ganska lång-

varigt blev hans samarbete med den 
kemisk-tekniska fabrik i Uppsala, 
som 1867 startats av Henrik Gahn, 
och som efterhand kom att tillverka 
flera olika produkter. Gahn hade 
kontakt med flera professorer vid 
universitetet, och i sin marknadsfö-
ring hänvisade han gärna till medi-
cinska auktoriteter. Både för honom 
och för hans efterträdare i spetsen 
för detta Uppsalaföretag, låg det nära 
till hands att anlita Hammarsten som 
vetenskaplig garant för att de varor 
som salufördes var verkningsfulla 
och oskadliga.

Två patentskyddade produkter 
som Henrik Gahns fabrik lanserade 
var konserveringsmedlet Aseptin 

och desinfektionsmedlet Amykos. Båda var baserade på borsyra, och särskilt 
den senare bidrog verksamt till företagets lönsamhet. Under en tid benämn-
des för övrigt företaget Aseptin-Amykos AB. Med utgångspunkt från dessa 
båda medel inledde fabriken 1884 även tillverkning av tvål, och bland ”Henrik 
Gahns tvålar” fanns Aseptintvål, Amykostvål och en rad andra tvålar med 

Kemisten och industrimannen Henrik 
Gahn i början på 1870talet.
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delvis samma ingredienser och med namn som Victoriatvål, Mandeltvål och 
Rosentvål. Av förpackningarna framgick att företaget var ”hofleverantör hos 
H. M. Drottningen”, och i företagets annonser intygades dessutom deras för-
träfflighet av professor Hammarsten. Bara under år 1891 fanns det sålunda inte 
mindre än 30 större eller mindre annonser för dessa tvålar i Dagens Nyheter, 
som alla hänvisade till omdömen av Hammarsten. 

I en större annons kunde man till exempel läsa: ”Undertecknad har på be-
gäran kemiskt undersökt Victoriatvål af Henrik Gahns Aseptin-Amykos Ak-
tiebolags tillverkning, sådan tvålen i handeln förekommer, och får jag på grund 
af denna undersökning afgifva följande utlåtande: Victoriatvålen är, enligt den 
af mig verkställda kemiska undersökningen, fri från för helsan skadliga eller 
huden retande ämnen. Den innehåller antiseptiska beståndsdelar af mild ver-
kan, är omsorgsfullt beredd samt motsvarar väl de fordringar man ställer på 
en neutral tvål”. Andra produkter som företaget tillverkade var de bakterie-
dödande munvattnen Eira och Gahnelit, som Hammarsten legitimerade med 
positiva utlåtanden 1897 respektive 1898.

När patenten på Aseptin och Amykos gått ut, dök andra preparat upp 
på marknaden som använde de då inte längre skyddade namnen, och även 
om dem ombads Hammarsten att uttala sig. Jungfru Åhrbergs Aseptin, som 
såldes av fru Östergren i Stockholm, är ”fri från för helsan skadliga ämnen”, 
och kan ”jag med fullt skäl rekommendera” skrev han sålunda i ett intyg 1896. 
Dock visste man redan då att borsyra ingalunda var ogiftigt vid högre dose-
ring, och senare lagstiftning begränsade kraftigt dess användning.

Henrik Gahns AB, som företaget hette från 1911, fortsatte en framgångsrik 
verksamhet och hade på 1950-talet ca 400 anställda. Det såldes emellertid 
1964 till Barnängen AB i Stockholm, som för övrigt mer än 60 år tidigare hade 
anlitat Hammarsten som vetenskaplig expert. Redan 1897 hade han sålunda 
förklarat dess munvatten Vademecum vara kraftigt antiseptiskt och oskadligt 
för hälsan, samma år som han gjorde ett liknande uttalande om munvattnet 
Eira från Henrik Gahns AB. Även om det senare var ett Uppsalaföretag, hade 
det alltså inte monopol på Hammarstens sakkunskap, inte ens för en viss typ 
av produkter.

Kakao och choklad
En annan vara som Hammarsten i ett stort antal annonser uttalade sig fördel-
aktigt om var kakao, eller cacao som det ofta skrevs på 1800-talet. Holländaren 
Casparus van Houten och hans son Coenraad hade med början 1828 utvecklat 
en metod för att framställa kakaopulver genom att eliminera mycket av fet-
tet i kakaosmöret, och senare under 1800-talet marknadsfördes ”van Hou-
tens rena cacao” och ”van Houten & Zoons rena cacao” av både grossister och 
detaljhandlare med positiva omdömen av Hammarsten. Enligt ett utförligt 
utlåtande i oktober 1879 hade han genom mikroskopiska och kemiska under-
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sökningar av ”van Houtens rena cacao” funnit det vara ett ”af äkta cacaobönor 
beredt, oförfalskadt preparat” och att dess ”närande beståndsdelar synnerligen 
lätt och i riklig mängd lösas af […] magsmältningssafterna”. 

Hammarsten stod dock inte oemotsagd. Kemisten Werner Cronquist häv-
dade nämligen i april 1881 i ett föredrag på Kungl. Vetenskapsakademien, att 
van Houten tillsatt ett par procent soda eller pottaska, för att göra kakaopulv-
ret mer lättlösligt. Det stred enligt Cronquist mot den viktiga principen att 
inga tillsatser av främmande ämnen borde tolereras i livsmedel. Hans uppgift 
om soda och pottaska, eller natrium- och kaliumkarbonat, som är de kemiska 
namnen, var emellertid ingen nyhet. Redan i sitt utlåtande från 1879 hade 
Hammarsten skrivit att van Houtens kakaopulver vid förbränning gav mer 
aska än vad kakaopulver normalt gör, vilket bekräftade det kända förhållandet 
att en ringa mängd soda eller pottaska tillsatts vid beredningen. Hammarsten 
hade emellertid lagt till att en så ”obetydlig inblandning af nu nämnda mine-
ralbeståndsdelar kan dock, enligt min åsigt, hvarken vara för helsan skadligt 
eller öfver hufvud taget inverka på preparatets värde”.

Cronquists föredrag hade refererats i Dagens Nyheter, och den svenske gros-
sisten för van Houtens produkter blev förstås orolig för affärerna. Han for-
mulerade därför sju frågor i ärendet, som Hammarsten besvarade i ett brev, 
flera gånger så långt som hans utlåtande från 1879. Det var orimligt, menade 
Hammarsten bland annat, att stämpla ett födoämne som förfalskat när det 
förbättrats genom tillsats av ett oskadligt eller kanske hälsosamt ämne. Han 
fann det ”beklagligt, att allmänheten skall behöfva oroas af att finna den ene 
sakkunnige varna för hvad den andre förordat” och med hänvisning till namn-
givna professorer och fackmän i Berlin, Paris, Wiesbaden och Halle konstate-
rade han att diskussionen om pottaskehalten i van Houtens kakao i utlandet 
sedan flera år ”blifvit afgjord till hrr van Houten & Zoons fördel, [och att] 
denna fråga utan skada i vårt land kunnat lemnas i ro”. Han gav grossisten 
tillstånd att använda brevet, men ville då att det ”i sådant fall måtte i sin hel-
het offentliggöras”. Resultatet blev en ganska säregen annons i Dagens Nyheter 
i juni 1881, där Hammarstens utförliga svar på grossistens sju frågor fyllde en 
hel spalt i tidningen. 

Choklad blev under senare delen av 1800-talet en alltmer populär dryck. 
Flera producenter och leverantörer stred om marknaden, och anlitade Ham-
marsten som auktoritet i sin annonsering. Under åren 1879–1890 uttalade han 
sig sålunda positivt om minst sju olika kakaopreparat, och läsarna av Dagens 
Nyheter och veckotidningen Idun kunde ibland på samma sida av tidningen se 
annonser om kakao eller choklad från två olika tillverkare eller försäljare, som 
båda hänvisade till rekommendationer av Hammarsten.
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Kaffesurrogat
Kaffe dracks i Sverige alltsedan 1700-talet. Fram till tidigt 1800-tal var det 
dock tidvis förbjudet, sista gången 1817–1823, eftersom det av myndigheterna 
sågs som en onödig lyxkonsumtion, som bidrog till försämrad bytesbalans mot 
utlandet. Vidare varnade flera vetenskapsmän för dess negativa hälsoeffekter, 
och Hammarsten menade till exempel i ett tal han höll 1883, att det kunde 
ha en skadlig inverkan på matsmältningen. Dessutom var kaffet ofta dyrt och 
ibland svåröverkomligt. Allt detta gjorde att en mängd olika kaffesurrogat så 
småningom kom ut på marknaden. En del var tillverkade inom landet, medan 
andra importerades. Grossisterna på området var inte sällan de samma som 
för kakao, och en av dem annonserade 1881 om ”Bransons Kaffe-Extrakt” med 
en utförlig rekommendation av Hammarsten, som hade jämfört det med av 
honom själv ”på prima javakaffe beredt extrakt”. Han hade då funnit att det 
var ”fritt från för helsan skadliga ämnen” och att det ”väl förtjenar de fördelak-
tiga vitsord, som i England kommit det till del”.

Flera olika råvaror kunde användas vid framställning av kaffesurrogat. Särskilt 
spritt blev ett surrogat baserat på hela korn av rostad malt, som impregnerats 
med en kaffeessens, och som bland annat tillverkades av det tyska livsmedels-
företaget Kathreiner. Dess maltkaffe började säljas i Sverige omkring 1890, och 
hösten 1894 dök den första an-
nonsen upp med ett positivt 
uttalande av Hammarsten da-
terat den 10 oktober. Det var 
ett yttrande i fem punkter om 
Kathreiner’s Kneipp-MaltKaf-
fe, som den svenske grossisten 
återgav oförkortat i en stor 
annons. Till Hammarstens ar-
gument hörde att maltkaffet 
hade ett högt näringsvärde, 
och att det saknade koffeinets 
retande inverkan på nervsys-
temet. Han påpekade även 
att det var billigt jämfört med 
vanligt kaffe ”hvarför det ock 
lämpar sig väl för de mindre 
bemedlade”, och sammanfatt-
ningsvis ansåg han ”Kathrei-
ners Maltkaffe vara i hög grad 
förtjent af såväl läkarnes som 
den stora allmänhetens upp-
märksamhet och förtroende”. 

Annons om Kathreiners Maltkaffe i Dagens 
Nyheter 21 december 1914.
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Hammarsten rapporterade också om sin undersökning av kaffesurrogat i 
Upsala Läkareförening, där han den 5 oktober, det vill säga ungefär samtidigt 
som han skrev sitt yttrande till grossisten, höll ett föredrag över ämnet ”Kath-
reiners malt-kaffe, jämfördt med andra kaffesurrogat”. Grossisten bedrev i sin 
tur under de följande åren en ihållande reklamkampanj, ibland med tidnings-
annonser ett par gånger i veckan. De var visserligen ofta små, och utan Ham-
marstens fullständiga uttalande från 1894, och han var inte heller den enda 
auktoritet som åberopades. Hans namn nämndes emellertid regelmässigt i alla 
dessa annonser, även om en professor vid Karolinska institutet ibland stod 
som första namn. Maltkaffets popularitet och en tullhöjning på alla kaffe-
produkter ledde också till att Kathreiner 1897 anlade en fabrik i Stockholm 
med namnet AB Svenska Maltkaffefabriken.

Andra produkter
Utländska företag annonserade ibland också i svenska tidningar om produkter 
som rekommenderades av Hammarsten. En fabrik i Köpenhamn som bland 
annat tillverkade albumin-maltos, det vill säga proteinförstärkt maltsocker, 
skrev sålunda i annonser i Dagens Nyheter på 1890-talet att Hammarsten inty-
gat den produktens ”höga grad av af näringsvärde och lättsmälthet”. 

Andra produkter som Hammarsten undersökte och bedömde på uppdrag 
av grossister eller detaljhandlare var en buljong som hette Bouillon de poche 
(”betydligt större halt af proteinämnen och ett deraf betydligt högre närings-
värde”), en annan buljong som hette Bovril (”har det höga näringsvärde det 
ju anses böra ega”), en ättika som hette Lactica (”gagneligt på födoämnenas 
smältning och tillgodogörande i tarmkanalen”) och ett barnmjöl som hette 
Vesta (”lättsmält, närande och väl förtjänt af allmännare användning”).

Det hände även att Hammarsten undersökte en vara, utan att något företag 
bett honom om det. En sådan var kefir, som han höll föredrag om i Upsala Lä-
kareförening hösten 1895. Han hade sett att kefir lovprisades av läkare som ett 
välgörande medel, och noterat att läkareföreningens tidskrift tog in annonser 
om kaukasiskt kefir-ferment. Därför ville han ”försöka lemna ett bidrag till 
kännedomen om kefirens sammansättning”. Han beställde kefir från några oli-
ka tillverkare, och hans kemiska undersökningar tydde inte på att kefir hade 
något ”egentligt företräde framför annan, måttligt sur mjölk, som omskakats 
under surnandet”. En firma sålde kefir, ”som flitigt ordinerats af läkare”, och 
vars brukare ”återfått aptit samt hull och krafter”. Vid Hammarstens under-
sökning visade det sig dock inte vara kefir utan just sur mjölk! 

Till slut bör även nämnas ett preparat med enzymet pepsin, som Hammar-
sten själv gett idén till, och eftersom pepsin är ett av de enzym som bryter 
ner proteinerna i födan, låg dess verkan centralt inom hans forskning om mat-
smältningen. I ett föredrag i Upsala Läkareförening hösten 1876 berättade han, 
att Jacob Piltz på apoteket Nordstjernan i Stockholm hade kontaktat honom 
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och bett om förslag på en metod för pepsinberedning. Piltz kände till Ham-
marstens forskning, eftersom han var medlem i Upsala Läkareförening och 
tidigare varit verksam i Uppsala. På Hammarstens inrådan började han ex-
trahera pepsin från ett djurs magslemhinna, och de extrakt han då erhöll un-
dersöktes därefter av Hammarsten med positiva resultat. Piltz började genast 
sälja sina extrakt, som han gav namnet pepsinelixir, och i ett 15-tal annonser 
från Nordstjernan våren och sommaren 1877 meddelades att preparatet un-
dersökts av Hammarsten och befunnits ”synnerligen verksamt”. I annonserna 
hänvisades dessutom till sid. 119 i band XII av Upsala Läkareförenings För-
handlingar, där Hammarstens föredrag hade publicerats!

Uppdragens mängd
Hammarsten åtog sig, som skildrats i detta kapitel, en mängd analysuppdrag 
från skilda företag och försäljare. En del av dem låg nära hans särskilda ex-
pertis som fysiologisk kemist, medan andra i princip kunde ha utförts även 
av andra kemister. För ett företag eller en grossist var det säkert värdefullt att 
deras produkter rekommenderades av en professor vid Uppsala universitet, 
men Hammarstens många uppdrag var troligen också en följd av att han efter-
hand skaffade sig ett nationellt rykte som en auktoritet på livsmedelsområdet. 
I flera hundra annonser, varav många inom ramen för stora reklamkampanjer, 
uttalade han sig positivt om en rad olika produkter. Hur ofta han däremot var 
kritisk eller avvisande mot de varor han undersökte, framgick förstås inte av 
några annonser. 

Att med varierande metoder kemiskt analysera alla de produkter, som 
Hammarsten åtog sig att undersöka och uttala sig om, var en bisyssla som 
måste ha tagit en väsentlig del av hans tid under 1800-talets tre sista decen-
nier. Någon gång nämnde han i Upsala Läkareförening att det låg en beställ-
ning bakom de resultat han redovisade, men märkligt nog nämnde han aldrig 
något om dessa undersökningar i sina många brev till vänner och kolleger. Inte 
heller i lokaltidningarnas eller rikspressens alla födelsedagsartiklar eller i de 
minnesord som skrevs efter hans död uppmärksammades denna omfattande 
verksamhet med ett enda ord, trots att författarna rimligen måste ha noterat 
att hans namn var eller varannan vecka sågs som garant för kvaliteten på allti-
från tvål till surrogatkaffe.

Det har senare funnits perioder då universitetslärare och studenter sett 
med misstänksamhet på kontakter med näringslivet, och möjligen var det en 
inställning som redan på Hammarstens tid delades av en del av hans samtida, 
även om han själv uppenbarligen inte tvekade att ställa sin kompetens till 
förfogande när han ombads göra det. Av styrelseprotokoll från Uppsalabolaget 
Henrik Gahns AB framgår att såväl Hammarsten som andra Uppsalaprofesso-
rer fick ersättning för sitt arbete, och det finns inget som tyder på att det inte 
var fallet när han utförde analyser åt andra uppdragsgivare. 
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I de universitetsstatuter som på 1800-talet reglerade förhållandena på lan-
dets båda universitet förutsågs inte den typ av konsultverksamhet som Ham-
marsten bedrev. Eftersom han älskade att arbeta, inkräktade den troligen 
inte på den tid han ägnade åt forskning eller undervisning. Kanske bidrog 
hans uppdragsverksamhet tvärtom i några fall till de forskningsresultat han 
uppnådde. Med det regelverk som gäller i dag kan en bisyssla vara förtroende-
skadlig och därmed otillåten om allmänheten ges intrycket att universitetet 
står som garant för verksamheten. Det är emellertid orimligt att klandra en 
universitetslärare på Hammarstens tid för att inte följa en senare tids före-
skrifter, och även om det för honom rörde sig om en omfattande verksamhet, 
var han ingalunda ensam om att i pressen uttala sig fördelaktigt om skilda 
produkter.
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Arbetsförhållanden

Ett litet tornrum
När Hammarsten kom till Uppsala 1861 hade kemisterna flyttat från den 
gamla kemibyggnaden vid Västra Ågatan till ett nytt hus vid Carolinapar-
ken som färdigställts 1859. Det var med dåtidens mått en mycket stor bygg-
nad, universitetets näst största 
efter universitetsbiblioteket 
Carolina Rediviva på andra 
sidan parken. De utrymmen 
som Institutionen för medi-
cinsk och fysiologisk kemi 
förfogade över var emellertid 
begränsade. När Hammarsten 
1873 knöts till institutionen 
som adjunkt, disponerade or-
dinarie professorn i ämnet, 
det vill säga August Almén, 
två små rum, varav det ena var 
ett arbetsrum och det andra 
fungerade som ett mindre la-
boratorium. Det fanns vidare 
en föreläsningssal, som delades 
med andra institutioner. För 
Hammarsten fanns inte något 
egentligt arbetsrum, utan han 
fick bedriva sin forskning i det lilla åttkantiga rummet på bottenvåningen av 
tornet i byggnadens sydvästra hörn.

Detta så kallade tornrum fick Hammarsten dessutom dela med institutio-
nens amanuens, som hade ett arbetsbord vid ett av rummets fönster. Vidare 
var en del av golvytan upptagen av en destillationsångpanna, som när den 
användes gjorde rummet hett. På golvet fanns också en lucka, genom vilken 
vaktmästaren, med hjälp av en stege, tog sig ner till institutionens källarför-
råd. Intill Hammarstens rum fanns två större rum för studenternas laborativa 
övningar, och efterhand som antalet studenter ökade, blev trängseln där allt 
mer besvärlig. 

Södra delen av Gamla Kemikum som färdig-
ställdes 1859. Olof Hammarsten hade länge sitt 
laboratorium i tornets bottenvåning.
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Radikalt flyttförslag
I samma stora kemibyggnad fanns även institutionerna för fysik och för all-
män och analytisk kemi, som också hade trånga och otillräckliga lokaler. Kon-
sistoriet uppdrog därför åt en kommitté att utreda hur situationen kunde för-
bättras. På dess uppmaning utarbetade Hammarsten 1878 ett detaljerat förslag 
som innebar att såväl Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi som 
den farmakologiska institutionen skulle flyttas till den gamla kemibyggnaden 
vid Västra Ågatan samt till ett nytt hus, som skulle uppföras där, intill den 
äldre byggnaden. Till förslaget fanns kostnadsberäkningar och ritningar upp-
rättade av en lokal byggmästare. Även om Hammarsten inte tidigare arbetat i 
denna äldre kemibyggnad, var han väl bekant med den och dess historia, och 
den låg för övrigt snett över Fyrisån i förhållande till hans dåvarande bostad 
på Östra Ågatan. 

Medicinska fakulteten tillstyrkte flytten, eftersom den skulle föra de båda 
institutionerna närmare fakultetens övriga verksamheter och lokaler i kvarte-
ret Munken, och den matematisk-naturvetenskapliga sektionens kemister och 
fysiker tillstyrkte också, eftersom de skulle få överta ledigblivande lokaler i 
kemibyggnaden. Även konsistoriet, som behandlade frågan i september 1878, 
såg positivt på förslaget och anhöll att universitetskanslern hos Kungl. Maj:t 
skulle göra en framställning om en proposition i ärendet. Tillsammans med 
inredning av de lämnade lokalerna för andra ändamål skulle kostnaden uppgå 
till 115 000 kronor. Någon proposition i frågan lades dock inte fram, varken 
det året eller de närmast följande åren, trots att konsistoriet årligen upprepade 
förslaget. Sannolikt berodde det på att riksdagen vid den tiden redan beviljat 
avsevärda medel för det nya universitetshuset, som då hade börjat byggas. 

Hammarsten fick alltså stanna i det lilla tornrummet, och sammanlagt ar-
betade han där i tio års tid, först som adjunkt och sedan som extra ordinarie 
professor. I en festskrift som togs fram 1897 med anledning av Oscar II:s 25-års 
regeringsjubileum beskrev han själv de arbetsförhållandena han haft där som 
”nästan olidliga”. Märkligt nog var det ändå där han under alla dessa år bedrev 
sin framgångsrika forskning. Alltid klädd i nattrock älskade han det laborativa 
arbetet, och han skrev ofta till vänner och bekanta om lyckan att få arbeta. 

Stora förbättringar
Först från hösten 1885 förbättrades Hammarstens arbetsvillkor väsentligt, 
och till det bidrog två omständigheter. Dels hade han blivit ordinarie profes-
sor efter August Almén, som lämnat universitetet, dels hade de mineralogis-
ka samlingar som upptog flera rum i kemibyggnaden kunnat flyttas därifrån 
till lokaler i konsistoriehuset, som blivit lediga i samband med uppförandet 
av det nya universitetshuset. ”Genom riksdagens frikostighet”, skrev Ham-
marsten i sin institutions årsredogörelse för 1885/86, hade medel därefter 
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ställts till förfogande för en större förnyelse och renovering av lokalerna i 
kemibyggnaden. 

Förändringarna innebar att den ordinarie professorns boställsvåning, som 
var belägen ovanför det medicinsk-kemiska laboratoriet flyttades därifrån till 
den norra delen av byggnaden, och i de utrymmen som därigenom blivit le-
diga i den övre våningens södra del skapades både två arbetsrum till Ham-
marsten och utökade laboratorieutrymmen för institutionen. Hammarstens 
gamla tornrum blev förrådsrum för glas och porslin. Där placerades också en 
centrifug, som institutionen länge saknat, och som nu kunde anskaffas med 
utnyttjande av besparingar från tidigare år. Alméns tidigare arbetsrum på bot-
tenvåningen kunde senare disponeras av Carl Th. Mörner, som 1894 utsågs till 
extra ordinarie professor i medicinsk och fysiologisk kemi. 

Det kan tilläggas att Hammarsten valde att inte genast utnyttja boställsvå-
ningen för sig och sin familj när han 1884 tillträdde den ordinarie professuren. 
I stället hyrde han ut den till dåvarande överstelöjtnanten vid Uplands rege-
mente, Wilhelm Stjernstedt, som med sin familj, inklusive dottern Marika, 
bodde där till 1891. Samma år blev Hammarsten änkling, men först 1894, när 
hans dotter Mathilda gift sig, och han blivit ensam i sitt hus på Östra Ågatan, 
sålde han det till löjtnanten Erik Gahn, son till fabrikören Henrik Gahn, och 
flyttade in i sin boställsvåning. I den bodde han å andra sidan kvar i flera år 
efter sin pensionering. Först 1911 flyttade han till en lägenhet i ”Skandalhuset” 
på Järnbrogatan (nuv. S:t Olofsgatan) 10 A.

Hela Gamla Kemikum, som när det byggdes var universitetets näst största byggnad 
efter universitetsbiblioteket. I bakgrunden syns Uppsala slott. Foto från 1860 eller 
1870talet.
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Fortsatt expansion
För den naturvetenskapliga sektionens kemi- och fysikinstitutioner blev ke-
mibyggnaden efterhand föråldrad och dessutom alldeles för liten. För att utöka 
de tillgängliga lokalytorna framfördes mot slutet av 1890-talet förslag om att 
omvandla Hammarstens och övriga professorers boställsvåningar till institu-
tionslokaler, men det ansågs fortfarande nödvändigt att professorer i kemi och 
fysik bodde i anslutning till sina institutioner, så i det avseendet skedde ingen 
förändring. Efter några års utredningsarbete och riksdagsdebatter, beviljade i 
stället riksdagen 1900 medel för en ny kemibyggnad, som under de närmast 
följande åren uppfördes omedelbart norr om den gamla. 

Även universitetets fysiker behövde nya lokaler, och redan innan kemi-
byggnaden var färdigställd, uppdrog konsistoriet åt Hammarsten, som då var 
rektor, att tillsammans med fysikern Knut Ångström och geologen Arvid G. 
Högbom, föreslå användning av de lokaler inom den gamla kemibyggnaden 
”hvilka i händelse af nybyggnad för den fysiska institutionen skulle blifva dis-
ponibla”. I en kort rapport till konsistoriet i april 1904 skrev Hammarsten, att 
det fanns många önskemål och behov alltifrån utvidgning av den farmakolo-
giska institutionen till seminarielokaler för teologi och historia. Han och hans 
båda kolleger ansåg dock att ett ställningstagande i frågan lämpligen kunde 
anstå tills omständigheterna krävde mer detaljerade utredningar. 

Den nya kemibyggnaden stod klar och invigdes högtidligt i september 1904. 
Såväl Hammarsten som universitetskanslern Gustaf Gilljam och prokanslern 
J. A. Ekman deltog och besåg enligt Upsala Nya Tidning ”de magnifika sa-
larna med deras modärna utrustningar”. Genom tillkomsten av denna byggnad 
kunde Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi överta delar av den 
äldre kemibyggnaden, och därmed få ”betydligt ändamålsenligare och bättre 
lokaler”, skrev Hammarsten i institutionens redogörelse för 1904/05. Till de 
utökade lokalytorna kunde också ett antal nya apparater och instrument an-
skaffas, som det tidigare inte hade varit möjligt att placera någonstans. Åren 
dessförinnan hade Hammarsten dessutom varit mer än vanligt återhållsam 
när det gällde nyinköp till institutionen, för att kunna använda de medel som 
därigenom sparades till utrustning i de lokaler som skulle övertas. När han ett 
år senare gick i pension lämnade han därför över institutionen till sin efter-
trädare som prefekt i ett väsentligt bättre skick än när han övertog ledningen 
av den drygt 20 år tidigare. Fysikernas förhoppning om nya lokaler blev också 
infriade, och 1905, endast ett år efter invigningen av kemisternas nya byggnad 
beviljade riksdagen medel till en ny fysikbyggnad. 
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Bland studenter

Student i Östgöta nation
Hammarsten avslutade som tidigare nämnts sin skolgång i Norrköping våren 
1861. Han reste då till Uppsala, där han den 22 maj avlade studentexamen inför 
universitetets examinatorer. Dagen efter skrevs han in som student vid uni-
versitetet, och eftersom han var född och uppvuxen i Norrköping, skrev han 
in sig i Östgöta nation, som då hade sina lokaler i Linnéträdgårdens orangeri. 

Recentioren Hammarsten lyckades få bostad i det så kallade Imperfek-
tum, en enkel träbyggnad med ett 20-tal studentrum på Västra Ågatan 4. Den 
adressen finns inte längre eftersom numreringen av fastigheterna längs gatan 
ändrades tio år senare, men platsen är där Västra Ågatan möter Slottsgränd, 
där S:t Lars katolska församlings kyrkcentrum nu ligger. Efter ett par år i Im-
perfektum hyrde Hammarsten rum på andra håll i centrala Uppsala, tills han 
1870 bosatte sig på Västra Ågatan 3 (nuvarande Västra Ågatan 22) i det stora 
fyravåningshus som kallades Pluskvamperfektum, nu mer känt som Olympen.

Efter ett par terminers studier gav Östgöta nation Hammarsten betygen  
”Stadgadt” i uppförande och ”God” i flit. Av nationens handlingar framgår ock-
så att han 1863 och 1864 exercerade inom den så kallade studentbeväringen. 

I byggnaden Imperfektum t.h. bodde Olof Hammarsten sina första studieår i Uppsala. 
Till den höga byggnaden Olympen t.v. flyttade han 1870.
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Hedersledamot i sin nation
Som nybliven adjunkt valdes Hammarsten 1873 till hedersledamot i Östgöta 
nation, och som sådan var han med 1885, när nationen i närvaro av Oscar II in-
vigde sitt nya hus på Trädgårdsgatan. Östgöta nation deltog också i det omfat-
tande firandet av Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum 1897. Nationens inspek-
tor, fysiologiprofessorn Frithiof Holmgren, hade avlidit en månad tidigare, en 
ny inspektor hade ännu inte valts, och som nationens äldste hedersledamot 
fick Hammarsten den 22 september anföra en deputation till slottet, och hålla 
tal till kungen. Nationen anhöll, sa Hammarsten ”att i underdånighet få bringa 
Eders Majestät sitt vördnadsfulla och hjärtevarma tack för de många bevis på 
konungslig ynnest och bevågenhet”, som han visat den. Andra deputationer 
hade överlämnat gåvor, och det skulle vi också gärna vilja göra, sa Hammar-
sten ”men vi hafva ingenting annat och framför allt ingenting bättre att gifva 
än vår trofasta, oskrymtade kärlek”. 

Kungen svarade genom att erinra om att allt sedan han som hertig av Öster-
götland studerat i Uppsala, hade han varit fäst vid Östgöta nation, och ”af de 
många uttalanden, som under dessa dagar blifvit till honom riktade, vore intet 
honom kärare än det, som nu kommit” från hans forna landskaps Uppsala-
studenter. Tillbaka i Uppsala stod dessa studenter inför ett inspektorsval, och 
Hammarsten sågs som den naturlige efterträdaren till Holmgren. Den 29 sep-
tember, en vecka efter den lyckade uppvaktningen på slottet, valdes han också 
mycket riktigt till inspektor, och Dagens Nyheter konstaterade dagen därpå 
att Södermanlands-Nerikes nation, där Hammarsten dittills varit inspektor, 
nu fick se sig om efter en ny sådan. 

Då hade man emellertid inte räknat med Hammarstens egen syn på saken. 
Han förklarade att han avsåg att kvarstå som inspektor för Södermanlands-
Nerikes nation och avböjde därför östgötarnas val. I en kommentar trodde 
Dagens Nyheter, att hans skäl därtill var ”det goda förhållande, som städse rådt 
mellan den sympatiske inspektorn” och Södermanlands-Nerikes nation, vars 
nya nationshus dessutom skulle högtidligen invigas bara några veckor senare. 
Östgöta nation fick alltså göra om sitt inspektorsval, och valde då patologipro-
fessorn Carl Sundberg. Att Hammarsten även var inspektor för lilla Kalmar 
nation kände Dagens Nyheter tydligen inte till, och det tycks inte heller ha 
spelat någon större roll i sammanhanget.

Att Hammarsten avböjde inspektorat för Östgöta nation innebar inte slutet 
på hans kontakter med denna hans egen nation. 82 år gammal deltog han till 
exempel 1924 i det minneslandskap till vilket nationen inbjudit dem, som i 
minst 25 år varit medlemmar. Drygt 100 män från hela landet dök upp, och 
de fick genast sina hattar utbytta mot studentmössor. Hammarsten valdes till 
minneslandskapets hedersledamot. Vid den avslutande middagen på Flustret 
höll hovpredikant Gustaf Malmberg ett tal till Hammarsten och två förutva-
rande inspektorer, medan det traditionella talet till kvinnan hölls av Albert 
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Engström på vers. Året därpå installerades filosofiprofessorn Axel Hägerström 
som inspektor för nationen, vars kurator i samband därmed höll ett tal till he-
dersledamöterna, vilket besvarades av Hammarsten, som den äldste av dem. 

Inspektor för skandaldrabbad nation
För Uppsalas studentnationer har det funnits inspektorer alltsedan dessa före-
ningar legaliserades 1663, och på 1800-talet föreskrevs i universitetsstatuter-
na att inspektor skulle vara en ordinarie professor. Hammarsten valdes till 
inspektor i Södermanlands-Nerikes nation efter en händelse som i Dagens 
 Nyheter 1905 beskrevs som den mest omtalade tilldragelsen i nationens hi-
storia under 1800-talet. Upprinnelsen var att prins Eugen skulle påbörja sina 
studier vid Uppsala universitet i januari 1884. Inför hans ankomst till staden 
blev nationens inspektor, juristen Victor Nordling, kontaktad av Oscar II, som 
gärna såg att prinsen, som var hertig av Närke, valdes till hedersledamot i 
nationen, på samma sätt som de äldre prinsarna blivit hedersledamöter i de 
nationer som motsvarade deras respektive hertigdömen. Nordling tog upp 
kungens propå i nationens landskap, dess högsta beslutande organ, där försla-
get emellertid röstades ned av en majoritet, som inte ville se nationen styras 
av påtryckningar uppifrån. 

Nationens beslut väckte stort uppseende i hela landet, och Nordling fann 
sig föranlåten att omedelbart lämna inspektorsposten. Att mot den bakgrun-
den att få en annan professor att åta sig uppdraget var inte lätt, men den 16 
februari valde nationen Hammarsten till inspektor med samtliga 117 i land-
skapet avgivna röster. Endast två veckor tidigare hade han installerats som 
universitetets yngste ordinarie professor. 

När hans vän Gustaf Retzius lyckönskade honom till valet, svarade Ham-
marsten att han visste att hans ”steg skulle kunna tolkas på olika sätt och att 
det af många skulle bedömas omildt”. Han hade först tvekat, skrev han, men 
”då det syntes vara nationens enhälliga önskan, att jag skulle åtaga mig för-
troendet” hade han tackat ja. Han tillade att ”allmänhetens omdöme i frågan 
betyder för mig föga, men däremot betyder för mig mycket hvad uppriktiga 
vänner, hvilkas omdöme jag skattar högt, tänka i saken, och därför har Edert 
välvilliga deltagande gladt mig mycket på samma gång det ytterligare styrkt 
mig i tron, att jag (om jag blott ej öfverskattat min förmåga) handlat riktigt”. 

En stor förbättring för nationen under Hammarstens inspektorstid var flyt-
ten från en hyreslägenhet vid Östra Ågatan till ett eget hus vid Järnbrogatan 
(nuv. S:t Olofsgatan). På studenternas önskan satt Hammarsten i byggnads-
kommittén, och han undertecknade på nationens vägnar en vädjan om stöd 
till projektet, som sändes ut i december 1895, och som gav ett nödvändigt 
tillskott till byggnadskassan. Taklagsöl firades i november 1896, och Hammar-
sten framförde då nationens tack till de studentgenerationer, som genom sina 
uppoffringar bidragit till att dagens studenter snart kunde mötas under eget 
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tak. Huset hade ritats av arkitekten Gerdt Hallberg, och det invigdes den 30 
oktober 1897. Nationens medlemmar samlades då vid Karl XIV Johans byst 
i Carolinaparken och tågade därifrån till Hammarstens bostad i Kemikum. 
Med honom i täten gick de sedan i procession till det nya nationshuset, där 
Hammarsten höll det officiella invigningstalet, som åter handlade om tack-
samhet till alla som samlat och sparat så att nationen kunde få ett eget hem. 

Vid en middag för Hammarsten i februari 1899 firade nationen att han 
varit inspektor i 15 år. Han hyllades av förste kurator, varefter den blivande 
litteraturhistorikern och språkvetaren Ruben G:son Berg tillägnade honom en 
dikt med radikal nystavning. Den började med att erinra om händelserna 1884. 
”Då hade, ackackack, natsjon en ryselig reputatsjon. Det satt liksåm ett märke 
på Sörmland åck på Närke”. Lite längre fram fortsatte dikten ”Men ödet jus-
nade till sist, vi fingo åter vad vi mist. Den säkstonde i februari, då fyldes den 
inspäktorsbrist vi trott vi skulle bliva kvar i”. Dikten slutade med orden ”från 
all natsjon den önskan går, att Du må vilja stanna kvar i yttermera fämton år!”

Vid detta tillfälle anhöll också nationen att få måla hans porträtt till sin na-
tionssal. Hammarsten tackade för att nationen ville minnas honom och höjde 
sitt glas för nationens välgång. Efter middagens slut följde nationen honom till 
hans bostad i Kemikum med fana och sångare i spetsen. Porträttet målades 
av konstnären Axel Jungstedt och det avtäcktes ett år senare vid en middag 
på nationen. Hammarsten fortsatte som nationens inspektor även sedan hans 
porträtt målats, och även sedan han 1901 valts till universitetets rektor, och 
i maj 1905, vid ett landskap för att fira 100-årsjubileet av sammanslagningen 
av Södermanlands och Nerikes nationer, var det han som höll högtidstalet. På 
kvällen gavs även spexet På Madagaskar, som hade uruppförts på nationen 35 
år tidigare. 

Hammarsten sade ofta att han aldrig ångrat att han åtog sig den inspek-
torspost, som företrädaren lämnat i protest. Det är omvittnat att han som 
inspektor sorgfälligt undvek att ge nationen några råd som skulle kunna upp-
fattas som förstuckna befallningar, men att han gärna bidrog med sin tid och 
sina erfarenheter när man bad om det. Han möttes av studenternas respekt 
men också av deras uppskattning, och han deltog flitigt i nationens majmid-
dagar och andra sammankomster. Ibland inbjöd han även till nationsmiddagar 
i sin tjänstebostad i Kemikum, och tog då hjälp av nationens kurator med 
gästlistan, men ”min sal är liten och jag kan derför ej bjuda mer än 20 lands-
män” skrev han urskuldande i november 1902 till dåvarande kuratorn Markus 
Hulth.

Först vid sin pensionering hösten 1906 avsade Hammarsten sig inspekto-
ratet, och han utsågs i samband därmed i stället till hedersledamot. Till ny 
inspektor valde nationen professorn i latinska språket och litteraturen, Per 
Persson. Avtackningen av Hammarsten och välkomnandet av Persson skedde 
vid en festmiddag på nationen i november. Efter festens slut följde nations-
medlemmarna i ett fackeltåg Hammarsten till hans bostad, och vid porten 
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höjdes enligt Upsala Nya Tidning ”nya lefverop för den vördade och avhållne 
gamle inspektorn”. Även efter detta avsked höll Hammarsten emellertid kon-
takt med den nation, där han varit inspektor i mer än två decennier, och som 
gäst och hedersledamot deltog han ibland i dess olika fester. Vid ett stort 
kamratmöte 1927 sågs han till exempel tillsammans med sina två efterträdare 
som inspektor, det vill säga Per Persson och dennes efterträdare, professorn i 
växtbiologi Rutger Sernander.

Efter Hammarstens död skrev nationens dåvarande förste kurator Claes 
Blum våren 1933 en minnesteckning i nationens årliga majhälsning till äldre 
landsmän. Han karakteriserade förhållandet mellan Hammarsten som inspek-
tor och nationen som ”det mest idealiska, som kan tänkas; förståelse och fader-
ligt intresse från inspektors sida, vördnad och varm hängivenhet från lands-
männen”. Nationen hyllade också minnet av Hammarstens gärning i augusti 
1941, på 100-årsdagen av hans födelse, då en deputation av tidigare kuratorer 
med flera lade ner en krans vid hans grav.

Som inspektor för Södermanlands-Nerikes nation blev Hammarsten enga-
gerad i arbetet med folkmålsundersökningar i de båda berörda landskapen. De 
moderna dialektundersökningarna kan sägas ha börjat i mitten av 1890-talet, 
när professor J. A. Lundell stimulerade studenterna till sådana undersökningar 
i Uppland. Efter samma modell och på initiativ av förre kuratorn i Söderman-

Södermanlands-Nerikes nationshus invigdes 1897. Foto från 1901 eller 1902.
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lands-Nerikes nation, docenten i nordiska språk, Elis Wadstein, bildades 1897 
Styrelsen för Undersökningen av Södermanlands och Nerikes folkmål. Styrel-
sens ordförande var Hammarsten, Wadstein var sekreterare och arbetsledare 
och Viktor Nordling skattmästare. 

En första uppgift för styrelsen var att anskaffa medel för att kunna arvo-
dera för arbetet intresserade språkstuderande vid Uppsala universitet, och 
insamlingar för ändamålet gjordes både i Uppsala och ute i landskapen. Ham-
marsten själv bidrog till exempel med ett mindre belopp. Man lyckade också 
få ett treårigt anslag från Svenska Akademien, och senare bidrog även Sö-
dermanlands och Örebro läns landsting. Själva undersökningsarbetet bedrevs 
under somrarna, de första åren med hög intensitet. När det senare blev svårare 
att rekrytera undersökare, sjönk tempot betydligt, och Hammarsten överläm-
nade efter ett antal år ledningen för arbetet i andra händer. 

Ett andra inspektorat
Extra ordinarie professorn i slaviska språk J. A. Lundell var född utanför Kal-
mar, och i september 1894 valde Kalmar nation honom till inspektor för na-
tionen. Man var medveten om att det stred mot universitetsstatuterna, enligt 
vilka inspektor skulle vara en ordinarie professor, men man hoppades kunna 
utverka dispens på den punkten. Det mindre akademiska konsistoriet ansåg 

Tre inspektorer på trappan till nationshuset 1927. Fr.v. Olof Hammarsten, Per Persson 
och Rutger Sernander.
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sig emellertid inte kunna stadfästa ett regelvidrigt inspektorsval och beslöt att 
i stället förordna universitetets prorektor, Olof Hammarsten, att tills vidare 
vara proinspektor för nationen. Nationen nöjde sig inte med att dess val avvi-
sades utan gick vidare med en dispensansökan ställd till universitetskanslern. 
Sedan ändrade man sig dock och återtog sin ansökan.

Dagens Nyheter kommenterade det skedda med att det naturligtvis inte 
fanns något skäl för att en e. o. professor inte kunde vara en lika god inspektor 
som en ordinarie professor, och tidningen ansåg att ”tilldragelsen endast är ett 
bevis på att universitetsstatuterna behöfva reformeras”. Någon ändring i fråga 
om vem som fick väljas till inspektor skedde emellertid inte förrän de extra 
ordinarie professorerna blev ordinarie genom 1908 års universitetsstatuter. 
I avsaknad av inspektor för nationen var Hammarsten, i sin roll som proin-
spektor, till gagnet inspektor, och han blev det även till namnet i oktober 1895, 
när nationen valde honom till inspektor. Liksom för Södermanlands-Nerikes 
nation behöll han uppdraget till sin pensionering 1906, då han i stället utsågs 
till hedersledamot. 

Kalmar nation var länge den minsta nationen i Uppsala, och den saknade 
länge ett eget nationshus. För sin expedition och sitt bibliotek hyrde den lo-
kaler på olika håll i staden, och under hela den tid Hammarsten var inspektor 
hyrde den ett par rum i Upsala Läkareförenings hus vid Odinslund. Ordfö-
rande i läkareföreningen var samme Hammarsten, som alltså inte bara var 
nationens inspektor utan på sätt och vis också dess hyresvärd. Någon större 
sal disponerade nationen emellertid inte i läkareföreningens hus, och när den 
1913 firade sitt 250-årsjubileum höll den sitt högtidslandskap i Uplands nation, 
där talet till hedersledamöterna besvarades av Hammarsten.

Till inspektor för Kalmar nation efter Hammarsten valdes professorn i pa-
tologi och allmän hälsovård, Ulrik Quensel, som var inspektor i inte mindre 
än 19 år. Han efterträddes 1925 av farmaciprofessorn Louis Backman, och det 
inspektorsskiftet firades med en högtidsmiddag på Gästis med Hammarsten 
som en av gästerna. Som hedersledamot apostroferades han i ett tal av natio-
nens kurator, och han svarade med att berätta för de unga studenterna hur na-
tionen, när han själv var inspektor 30 år tidigare, i brist på egen lokal brukade 
samlas i hans hem för sina möten.

Fler nationer och tal till studenter
Till de tre hedersledamotskapen i de ovan nämnda nationerna kom under 
Hammarstens tid som universitetets rektor ytterligare två. Västmanlands-Da-
la nation valde honom sålunda till hedersledamot 1901 och Smålands nation 
1903, vilket betydde högtidslandskap och supéer vid skilda tillfällen och upp-
vaktningar från nationernas sida vid Hammarstens jämna födelsedagar. Även 
inom andra nationer var Hammarsten som rektor en ofta gäst, till exempel vid 
tilldragelser som jubileer och invigningar av nya lokaler.
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När Hammarsten höll offentliga tal som universitetets rektor eller som 
ordförande i stadsfullmäktige, var det naturligt för honom att sätta en hög-
tidlig prägel på sina anföranden, och högstämt var ett ord som ofta återkom 
när hans tal refererades i pressen. På fester och vårmiddagar i studentnationer 
och i andra mindre formella sammanhang kunde han däremot slå an en mer 
lättsam ton, och hans tal på nationsfester brukade beskrivas som spirituella. 
När han tog emot en hedersbevisning av Södermanlands-Nerikes studentna-
tion tackade han däremot under ”djup rörelse” (1900). Ett tal vid studentkå-
rens vårfest kunde vara ”formfulländat och varmhjärtat” (1902) eller ”först 
humoristiskt och sedan stämningsfullt” (1903). Enligt en tidigare förste kura-
tor på Södermanlands-Nerikes nation, som hört många av Hammarstens tal 
till studenter var han de små medlens mästare: ”röststyrkan väl behärskad, 
tonfallen lidelsefria med dragning mera åt det satiriskt-skämtsamma än åt det 
sentimentalt-högstämda, ordvalet nyktert men utan torrhet”.

Stipendieinspektor och stipendiatupprop
Stipendier har alltid varit av stor betydelse för många studenters försörjning, 
och Hammarsten sökte och tilldelades själv ett par stipendier under sin stu-
dietid (sid. 30). I slutet av 1800-talet fanns det flera hundra stipendier vid 
universitetet, varav många var knutna till en viss fakultet eller nation, medan 
andra kunde sökas av alla studerande. För varje stipendium eller grupp av 
stipendier fanns det normalt en stipendieinspektor, en professor utsedd av 
mindre akademiska konsistoriet, om inget annat var särskilt föreskrivet. Till 
dennes uppgifter hörde att vara föredragande i större akademiska konsistoriet 
när det fattade beslut om utseende av stipendiater och att yttra sig över even-
tuella överklaganden över sådana beslut. 

Sedan Hammarsten 1884 blivit ordinarie professor, utsågs han efterhand till 
inspektor för ett antal av universitetets stipendier. Ett av dem var passande 
nog Glas’ stipendium, som tillkommit 1877 genom en donation av hans svär-
far Olof Glas. Han skötte sina inspektorsuppdrag med omsorg, och inför sina 
föredragningar i konsistoriet när lediga stipendier skulle tilldelas, rangordnade 
han noggrant de sökanden, som enligt hans bedömning var mest förtjänta att 
få det. Hans yttranden över överklaganden kunde uppta flera sidor.

Enligt en bestämmelse i universitetsstatuterna skulle lärosätet genom 
upprop säkerställa att stipendiaterna verkligen fanns på plats och studerade. 
Dessa stipendiatupprop skulle genomföras minst två gånger per termin, och 
varje frånvaro vid ett sådant upprop fick till följd att stipendiaten fick böta, 
eller plikta som termen löd, fem procent av sitt stipendium. Om en stipendiat 
uteblev från alla upprop under en termin ”vare han sitt stipendium förlustig”, 
som det stod i statuterna. De försumliga stipendiaternas frånvaro antecknades 
på en så kallad pliktlista, som fastställdes av konsistoriet. Den upptog ofta ett 
50-tal studenter, som fråntogs fem eller tio procent av sitt stipendium, men de 
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som miste det helt var betydligt färre. Konsistoriet uppdrog ibland åt inspek-
tor för berörd stipendiefond, i några fall Hammarsten, att närmare utreda om 
frånvaron kunde anses bero på laga förfall, och yttrande av inspektor kunde 
också begäras när en student ansett sig felaktigt berövad sitt stipendium. 

Studentbostäder
Som tidigare nämnts hyrde Hammarsten som ny student i Uppsala 1861 rum 
i Imperfektum vid Västra Ågatan, där det rymdes ett 20-tal studenter. Intill 
låg det så kallade Olympen, Uppsalas första storstadsmässiga hyreshus, som 
färdigställts 1853. Dess fjärde våning hade redan från början inretts med stu-
dentrum som ett tidigt kategoriboende för Uppsalas studenter. Hela huset 
köptes 1892 på exekutiv auktion av Johannes Kerfstedt för Fjellstedtska sko-
lans räkning, och då omvandlades studentvåningen till ett hem för 15 medi-
cine studerande. För detta nya studenthem bildades en styrelse bestående av 
de tre medicinprofessorerna Gustaf Kjellberg, Edward Clason och Olof Ham-
marsten, och deras namn stod under de annonser om hemmet som infördes i 
lokalpressen. Hammarsten var för övrigt väl bekant med huset eftersom han 
på 1870-talet själv bott i det flera år, även om han då inte längre var student. 

Hammarsten blev också engagerad i ett annat tidigt studenthem nämligen 
det Norrbyska på S:t Johannesgatan. Det stod färdigt 1887 med en stiftelse 
grundad av teologiprofessorn Carl Norrby som ägare, och de drygt 20 rummen 
var avsedda för teologie studerande som hade för avsikt att bli präster. Norrby 
var studenthemmets föreståndare de första 20 åren, och från 1896 var han 
också ordförande i dess styrelse. Hammarsten var ledamot av styrelsen mellan 
1905 och 1912, och han var redan tidigare väl bekant med Norrby, bland annat 
från Fjellstedtska skolans styrelse (sid. 257). Som inspektor för Fackskolan för 
huslig ekonomi hade han också under många år ett nära samarbete med Ida 
Norrby, Carl Norrbys fosterdotter och Fackskolans föreståndarinna (sid. 173). 

Gymnastikhus och idrottsplats
Alltsedan exercitiernas dagar har det funnits en tradition av fysiskt fostran vid 
Uppsala universitet, men särskilda lokaler för detta saknades länge. Studen-
terna gymnastiserade därför i den gamla fäktsalen i exercitiegården och från 
1872 i Katedralskolans gymnastiksal. Behovet av egna, ändamålsenliga lokaler 
blev än mer påtagligt när exercitiegården skulle rivas för att bereda plats för 
den nya universitetsbyggnaden, och den medicinska fakulteten skrev 1878, att 
”illa fattar man sammanhanget mellan de andliga och kroppsliga krafterna, 
om man tror, att de förra kunna i obegränsadt mått tagas i anspråk utan hän-
syn till de senare”. De följande åren gjorde universitetet därför flera framställ-
ningar om medel för en ny byggnad och en ”lekplats” för ”kroppsöfningar i det 
fria”, men de blev alla resultatlösa. 
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Studentkåren engagerade sig också i frågan och skrev 1891 till universitetets 
kansler och anhöll att mark på humlegården nedanför Uppsala slott skulle 
upplåtas till en ”s. k. idrottsplats”. Kanslern remitterade kårens begäran till 
universitetet, där drätselnämnden yttrade sig i frågan om inköp av marken. 
Den konstaterade att universitetet inte ägde någon mark vars avkastning var 
odisponerad, och i konsistoriet förtydligade Hammarsten, som var ledamot 
av både nämnden och konsistoriet, att det nämnden därmed avsett var att 
ingen avkastning var odisponerad i den meningen att den kunde användas 
som betalning för den föreslagna marken. Professor Frithiof Holmgren, som 
var inspektor för den gymnastiska institutionen tillstyrkte trots det energiskt 
studenternas framställning, men landshövdingen avstyrkte, och 1894 avslogs 
den av Kungl. Maj:t.

Både universitetet och studentkåren arbetade emellertid vidare med frå-
gan. Ett viktigt steg togs när studentkåren i februari 1900 erbjöd sig att ur sin 
byggnadsfond som gåva till universitetet lämna 50 000 kronor i bidrag till en 
kombinerad gymnastik- och idrottsanläggning. Det välkomnades av universi-
tetet, och en idrottskommitté tillsattes under ledning av dåvarande rektorn 
Oscar Alin. Efter Alins död tog Hammarsten som ny rektor över ordförande-
skapet i idrottskommittén och ansvar för frågans fortsatta handläggning. En 
första utförlig rapport från kommittén i maj 1901 följdes av en slutrapport i 
september. Den innehöll ritningar utarbetade av arkitekt Ture Stenberg och 
noggranna kostnadsberäkningar. Med sin erfarenhet av andra byggnadsföretag 
föreslog drätselnämnden en uppräkning av de beräknade kostnaderna med 10 
procent, och med Hammarsten som föredragande beslöt universitetet den 5 
oktober överlämna det sålunda reviderade förslaget till universitetskanslern. 
För gymnastikbyggnad och idrottsplats begärdes anslag om 307 233 kronor 
utöver studentkårens bidrag. Därtill kom årliga driftkostnader beräknade till 
13 075 kronor. 

Kanslern förordade varmt bifall till universitetets begäran med hänvisning 
till den omsorgsfulla och fullständiga utredningen samt den studerande ung-
domens livliga intresse för frågan. Även ecklesiastikministern fann förslaget 
angeläget, och i 1903 års statsverksproposition gavs en omfattande och detalj-
rik redovisning av frågans historia och universitetets äskanden samt föreslogs 
att riksdagen skulle bevilja de begärda anslagen. Statsutskottet kunde emel-
lertid ”ej tillstyrka, att staten skulle för detta ändamål ikläda sig så stora upp-
offringar”, och resultatet blev att frågan föll ännu en gång. 

Varken studentkåren eller universitetet såg dock detta avslag som slutgil-
tigt. Studentkåren beslöt höja sitt bidrag till 80 000 kronor, och konsistoriet 
tillsatte en ny kommitté med Hammarsten som ordförande för att förbereda 
en förnyad ansökan. Tack vare kårens ökade bidrag och genom vissa inskränk-
ningar i planerna lyckades man minska det statsanslag som krävdes för gym-
nastikbyggnad och idrottsplats till 210 840 kronor, och driftkostnaderna be-
räknades nu till 10 175 kronor. Finansiering med dessa belopp föreslogs i 1904 
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års statsverksproposition, och denna gång tillstyrkte statsutskottet. Resultatet 
blev i alla fall avslag, eftersom andra kammaren med stor majoritet röstade 
nej. 

Studentkåren önskade att universitetet med oförändrade belopp skulle 
upprepa sitt förslag inför 1905 års riksdag, en åsikt som delades av Hammar-
sten och den kommitté han ledde. Vid omröstning i konsistoriet i septem-
ber 1904 segrade emellertid ett förslag, bakom vilket stod prorektorn Ernst 
Trygger, om att inte omedelbart återkomma med samma begäran utan låta 
en ny kommitté grundligt utreda om kostnaderna kunde minskas ytterligare 
och först därefter återkomma med en ny ansökan till 1906 års riksdag. Poli-
tiskt var det troligen ett klokt avgörande, men det innebar en desavouering 
av Hammarsten, som lett det dittillsvarande arbetet, och han reserverade sig 
mot beslutet. Detsamma gjorde Reinhold Geijer och Hjalmar Öhrvall, som 
var de övriga ledamöterna i Hammarstens kommitté, men det hindrade dem 
inte från att senare låta sig inväljas i den nya kommittén, som Trygger fick i 
uppdrag att leda.

Den nya kommittén rapporterade i mars 1905 att minskningar och förenk-
lingar motsvarande 36 300 kronor var möjliga. Samtidigt menade den emel-
lertid att flertalet av dessa kostnadsminskningar skulle innebära försämringar 
i förhållande till det tidigare förslaget. Den rekommenderade därför universi-
tetet att begära ett anslag som med endast 7 000 kronor understeg tidigare 
begärt belopp, men att även redovisa övriga möjliga besparingar, om kost-
naderna skulle behöva minskas ytterligare. Universitetskanslern valde i det 
läget att ta fasta på de större besparingsmöjligheterna, vilket också blev också 
Kungl. Maj:ts förslag i 1906 års statsverksproposition. Till slut biföll riksdagen 
denna gång propositionen och beviljade 174 740 kronor för gymnastikbyggnad 
och idrottsplats.

Utan att förlora tid tillsatte konsistoriet i april 1906 en ny gymnastik- och 
idrottskommitté, som skulle arbeta som byggnadskommitté. Trygger hade på 
senhösten 1905 lämnat universitetet för att bli justitieråd, och Hammarsten, 
som lämnat rektoratet och skulle bli pensionär senare under året, accepterade 
att återta ordförandeskapet. Med sin erfarenhet av byggnadsarbeten vid Aka-
demiska sjukhuset, var han kvalificerad för uppdraget, och vid sin sida hade 
han liksom tidigare Geijer och Öhrvall. Han bad genast studentkåren utse två 
personer, som han och kommittén kunde samråda med under arbetets gång. 
En del svårigheter tillstötte, bland annat med entreprenadförfrågningar som 
fick tas om, men i huvudsak kunde byggplanerna följas. Studentkåren beslöt 
bidra med ytterligare 15 000 kronor, men det uppstod trots det en mindre 
brist som fick täckas av reservfonden.

Idrottsplatsen stod klar att tas i bruk i slutet av 1908, och i mars 1910 invig-
des gymnastikhuset, en byggnad med rundade former i sekelskiftets jugend-
stil. Hammarsten valde att lämna kommittén i april 1909, men studenterna 
kom ihåg allt hans arbete på området, och 1914 kallades han till hedersleda-
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mot av Upsala studenters gymnastikförening. Gymnastikhuset, som av senare 
studenthumor döptes till Svettis, blev 1993 statligt byggnadsminne. Studenter 
och andra tränade i det ända till 2009, men då hade andra anläggningar upp-
förts för studenternas behov, och 2010 såldes det till ett lokalt fastighetsut-
vecklingsföretag. 

Studentkårens vårfester
När Hammarsten kom som student till Uppsala brukade studenternas tradi-
tionella vårfest äga rum en lördag i mitten av maj. Han var en termin i början 
av 1870-talet suppleant i studentkårens direktion för Östgöta nations räkning, 
men någon ledande plats i kåren intog han aldrig. Som student och yngre 
lärare spelade han därför inte heller någon aktiv roll i dess vårfester. Helt 
annorlunda blev det när han från 1901 uppehöll befattningen som rektor för 
universitetet. Tillsammans med landshövding och ärkebiskop med flera mötte 
han då de kungligheter, som kom med extratåg från Stockholm, och ledsagade 
dem till Allmänna sångens konsert i aulan. Festen fortsatte sedan i Botaniska 
trädgården, där företrädare för studentkåren höll tal till våren och hyllade de 
akademiska lärarna med rektor i spetsen. 

Vid 1901 års vårfest var det dock ingen kunglighet som var huvudperson 
utan förre ecklesiastikministern, skalden och ledamoten av Svenska Akade-
mien Gunnar Wennerberg. Vårfesten var närmast en Wennerbergfest, och 
redan i april publicerades i flera tidningar ett upprop med önskan om bidrag 
till en Wennerbergfond, som ett uttryck för ”beundran och tillgifvenhet för 

Studenternas gymnastikhus ”Svettis” kort tid efter invigningen 1910.
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de fosterländska sångernas och Gluntarnes skald”. Uppropet var underteck-
nat av studentkårens ledning samt några kända personer från Stockholm och 
Uppsala, inklusive Hammarsten som företrädare för Uppsala universitet. ”På 
ett varaktigare sätt, än ord och toner förmå” ville de hedra den kommande 
hedersgästen genom att skapa en fond, vars avkastning skulle användas för 
premier i Wennerbergs anda. Insamlingen gav omkring 11 000 kronor, och 
fonden, som ännu finns kvar, för-
valtas av Uppsala studentkår. Dess 
avkastning används för bidrag i 
form av resestipendier för musik- 
eller konsthistoriska studier i ut-
landet. 

Wennerberg hyllades med kon-
sert i universitetets aula, och han 
höll tal i Botaniska trädgården, 
stödd mot en av Linneanums 
kraftiga pelare. Bland åhörarna 
fanns Hammarsten och universi-
tetskanslern Gustaf Gilljam, båda 
med studentmössa på huvudet. 
Verner von Heidenstam var ock-
så inbjuden till festen och talade 
högstämt till sin äldre diktarkolle-
ga. ”Den mer än 83½ år gamle bär 
sina år med kraft” skrev  Upsala 
Nya Tidning om Wennerberg, men helt frisk var han inte, och han dog två 
månader senare. Hammarsten ville att Uppsala universitet skulle sända en 
krans till hans begravning i Lidköping, och som han brukade när det behövdes 
en inskription på latin, bad han professorn i latinska språket och litteraturen 
Per Persson om hjälp med det.

Inför 1902 års vårfest stod Hammarsten tillsammans med ärkebiskop och 
borgmästare med flera på järnvägsstationens perrong för att ta emot kronprins 
Gustaf och andra medlemmar av kungafamiljen. Dagens Nyheter noterade ett 
vimmel i staden av unga damer i fräscha toaletter, ty för Uppsala menade 
tidningen spelar vårfesten ”samma roll i toalettväg som hästutställningen i 
Stockholm”. I Botaniska trädgården höll Hammarsten talet till studenterna 
och framhöll att ”från er kommer till oss lärare en frisk och vårlig vind, som 
sopar bort allt lärdomsdammet”. Han tackade också studenterna ”ej blott för 
hyllningen, utan ock för edert arbete, som är i fosterlandets tjänst”.

Även 1903 höll Hammarsten tacktalet efter studenthyllningen och enligt 
ett referat i Dagens Nyheter, hade det ”en allmänt senterad humoristisk in-
gress, efterföljd av en mera allvarlig, behjärtad slutkläm”. Året därpå var Ham-
marsten bortrest och kunde inte delta i vårfesten, och han tycks inte heller 

Gunnar Wennerberg fotograferad 1901 eller 
något år tidigare.
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ha varit närvarande vid 1905 års fest. Utan förpliktelser deltog han däremot 
gärna, både före sin rektorstid, och senare som pensionär, i vårfesternas olika 
evenemang. Hans syster Wilma skrev i sina memoarer, att han för gästernas 
skull gärna förlade privata inbjudningar till tiden för vårfesten. Tack vare att 
han till exempel inbjudit till sin dotters bröllop dagen före 1894 års vårfest, 
fick hon vara med om bådadera.

På kårbal 1927
I samband med att universitetshuset togs i bruk 1887 arrangerade studentkå-
ren en bal i huset, och senare ägde ett antal sådana kårbaler rum i början av 
1900-talet. Inför universitetets 450-årsjubileum, som skulle äga rum på hösten 
1927, beslöt kåren att åter organisera en bal. Den senaste kårbalen hade då ägt 
rum 1911 med 870 deltagare, och efter sexton års uppehåll ansåg man att det 
var hög tid att åter lägga ut det monterbara trägolvet över den djupa delen av 
aulan för middag och dans. 

Hammarsten fick en inbjudan till balen, och i sitt tackbrev till student-
kårens ordförande, docent John Cullberg, skrev han att han först tyckt att 
det inte anstod honom att delta i festen ”och gå i vägen för någon yngre, som 
säkerligen gerna ville vara med”. Sedan Cullberg hade talat med honom, hade 

Middag i universitetsaulan i samband med kårbalen 1927. Vid hedersbordet syns 
student kårens ordförande John Cullberg hålla tal med kronprinsessan och kronprinsen 
till vänster om sig. Olof Hammarsten sitter vid samma bord näst längst t.h. på fotot.
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han emellertid låtit sina ”betänkligheter fara”, och han mottog nu tacksamt 
inbjudningen. Den 5 mars 1927 gick evenemanget av stapeln, och nästan 1 200 
personer deltog i festen med kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan 
Louise som hedersgäster. 

Cullberg, som senare blev biskop i Västerås, hade vid middagen kronprin-
sessan till bordet, men trots att det var studentkårens bal, var honnörsbordet i 
övrigt fyllt av äldre herrar och damer. Universitetets rektor Ludvig Stavenow 
satt mittemot kronprinsen, i vars närhet även satt landshövdingen Hammar-
skjöld och universitetskanslern Trygger. Centralt vid hedersbordet, som det 
benämndes på gästlistan, satt även Hammarsten. I sitt tacktal efter middagen 
blickade kronprinsen tillbaka till den tid, när han som student kom till Upp-
sala 25 år tidigare, då Hammarsten var universitetets rektor. Han gladdes över 
att nu se honom, vid 86 års ålder, delta i festen med oförminskade kroppsliga 
och andliga krafter - en hyllning som enligt ett referat i Dagens Nyheter hälsa-
des med våldsamma applåder av festdeltagarna. 
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Vänner och bekanta i akademin

Sällskapet ”De 8”
Tillsammans med meteorologiprofessorn Hugo Hildebrandsson grundade 
Hammarsten 1891 sällskapet ”De 8” eller ”Åttan” som det också kallades. Det 
var en grupp vänner, de flesta verksamma inom universitetet, som träffades 
hemma hos varandra en gång i månaden. Den som stod i tur att vara värd 
skulle inte bara bjuda på mat och dryck utan även svara för att kvällen fick ett 
intellektuellt innehåll, till exempel i form av ett föredrag. Förutom Hammar-
sten och Hildebrandsson ingick i sällskapet från början bibliotekarien Claes 
Annerstedt, professorerna Per T. Cleve, Nils Dunér, Reinhold Geijer, Per Adolf 
Geijer, Salomon Henschen och Esaias Tegnér d. y. samt rådmannen Sven Bring. 

De åtta vännerna representerade ett brett spektrum av vetenskaper och 
intressen. När Tegnér senare lämnade Uppsala, ersattes han av ärkebiskopen 
Johan August Ekman. Hammarsten kallade sällskapets medlemmar för åt-
torna och mötena för sammanträden, och man försökte alltid hitta dagar, som 
passade så många av medlemmarna som möjligt. Deras fruar var välkomna att 
delta i mötena, och de flesta av dem gjorde det med stort intresse. Sällskapet 
bestod åtminstone fram till Hammarstens pensionering.

Claes Annerstedt
Till sällskapet ”De 8” hörde alltså Claes Annerstedt. Han var ett par år äldre 
än Hammarsten och född och uppvuxen i Uppsala, där hans far, Rudolf An-
nerstedt, varit rektor vid Högre allmänna läroverket i Uppsala, nu mer känt 
som Katedralskolan. Claes Annerstedt blev docent i historia 1868, och hans 
akademiska karriär liknade till en början Hammarstens med befattningar som 
adjunkt och extra ordinarie professor. Parallellt med sin adjunktstjänst var 
han emellertid oavlönad amanuens vid universitetsbiblioteket, och från 1882 
arbetade han odelat på biblioteket, som vice bibliotekarie från 1882 och som 
bibliotekarie och chef för biblioteket från 1883. Han gick i pension 1904 och 
var alltså under flera år ansvarig för biblioteksfrågorna under Hammarstens tid 
som rektor för universitetet.

Hammarsten och Annerstedt representerade helt olika vetenskapliga dis-
cipliner, men de fick anledning att arbeta tillsammans när Kungl. Maj:t i maj 
1899 utsåg dem båda att ingå i den universitetsutredning, som då tillsattes 
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(sid. 138). Utredningens sex ledamöter representerade universiteten i Uppsala 
och Lund samt Karolinska institutet. Ordförande var prokanslern vid Lunds 
universitet, biskop Gottfrid Billing, och det ledde till att utredningen oftast 
sammanträdde i Lund. Hösten 
1899 vistades därför både Ham-
marsten och Annerstedt i Lund 
från slutet av oktober till början 
av december. Som verksamma vid 
samma universitet kände de redan 
varandra väl när utredningen in-
ledde sitt arbete. De samarbetade 
genom att läsa och kommentera 
varandras utkast till ställningsta-
ganden i olika frågor, men de blev 
inte alltid överens. Hammarsten 
stod bakom utredningens förslag 
och betänkanden, när de lämna-
des i juli 1901, medan Annerstedt 
i ett särskilt yttrande hade en av-
vikande uppfattning när det gällde 
formerna för tillsättning av lärar-
tjänster. 

Som historiker hade Annerstedt intresserat sig för Olof Rudbeck d. ä. och 
hans tid. När 200-årsdagen av Rudbecks död den 17 september 1702 närmade 
sig, var Hammarsten rektor, och i ett taktfullt formulerat brev till Anner-
stedt i juli det året vädjade han till honom att hålla högtidsföredraget vid den 
planerade minnesfesten. Han beklagade att behöva störa hans välbehövliga 
sommarvila, men under hänvisning till Annerstedts sakkunskap och kärlek 
till ämnet skulle jag svika min plikt, skrev Hammarsten, ”om jag ej först hörde 
mig för hos Dig, innan jag vänder mig till någon annan”. Till hans stora glädje 
åtog sig Annerstedt att hålla föredraget, och det formella uppdraget av konsi-
storiet fick han en månad senare. 

När Annerstedt två år senare fyllde 65 år och gick i pension, var Hammar-
sten bortrest på hans födelsedag, men han tackade honom brevledes för allt 
uppoffrande arbete han uträttat ”till gagn för det universitet, som jag älskar så 
högt”. ”Mitt varma tack” fortsatte han ”för allt det fasta stöd, Du alltid varit, 
och all den hjälp, Du under mitt rektorat lämnadt mig”. Några månader senare 
ordande akademistaten en avskedsfest för Annerstedt på Stadshotellet, och 
Hammarsten fick då tillfälle att hålla ett längre tacktal, som riktade sig både 
till Annerstedt själv och till hans fru Hilda.

Hammarsten lovordade också Annerstedt för hans stora verk om univer-
sitets historia. ”Det finns väl svårligen någon nu lefvande forskare i vårt land, 
som kan framvisa en så storartad författarverksamhet som Du”, skrev han om 

Claes Annerstedt. Foto från 1883.
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detta arbete till Annerstedts 75-årsdag 1914. Tillsammans med universitets-
kanslern, landshövdingen och några andra inbjudna emeriti var han också med 
när universitetets konsistorium 1921 hyllade Annerstedt som ”universitetets 
historieskrivare” med en för tillfället präglad medalj i guld. 

Två år efter Annerstedt fyllde även Hammarsten 75 år, och blev då föremål 
för den förres lyckönskningar. ”Då Du är en af mina äldsta och en af mina 
mest trofasta vänner var Din lyckönskan en af dem som gladde mig allra mest” 
skrev Hammarsten i ett tackbrev. Han tillade att han hoppades att de, utan 
att vara alltför skröpliga, gemensamt skulle få uppleva att promoveras till ju-
beldoktorer 1919. Så blev det, och vänskapen fortsatte även därefter. Det finns 
ett brev bevarat från juni 1927 där ”gamle vännen Claes lyckönskas av den 
något yngre vännen Olof Hammarsten”. Annerstedt fyllde då 88 år och avled 
några månader senare.

Annerstedt och Hammarsten hade också det gemensamt att de båda deltog 
i det politiska livet i Uppsala, i stadsfullmäktige och i landstinget. Deras man-
datperioder var delvis överlappande, och de möttes därför ofta i dessa försam-
lingar. Annerstedt var stadsfullmäktig 1883–1890 och Hammarsten 1888–1902. 
I landstinget var Annerstedt ledamot 1885–1907 och Hammarsten 1903–1912. 
Annerstedt avslutade sin politiska karriär med sex år som landstingets ordfö-
rande, medan Hammarstedt, som tidigare varit ordförande i stadsfullmäktige, 
sade farväl till landstinget efter tre år som dess vice ordförande.

Salomon Henschen
Några av Hammarstens vänner i sällskapet ”De 8” kom av professionella skäl 
att lämna Uppsala. Till dem hörde Salomon Henschen, som uppmuntrad av 
Hammarsten sökte och 1882 blev 
innehavare av den då vakanta pro-
fessuren i praktisk medicin i Upp-
sala, men som 1890 erhöll mot-
svarande professur vid Karolinska 
institutet.

Henschen var drygt fem år 
yngre än Hammarsten och hade 
haft honom som lärare under 
sina medicinstudier. Lika dåliga 
lärare som han ansåg professo-
rerna August Almén och Frithiof 
Holmgren vara, lika mycket upp-
skattade han Hammarsten. Han 
”föreläste briljant” och honom 
hade jag att ”tacka för många upp-
lysande impulser” skrev Henschen Salomon Henschen. Foto från 1871.
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i sina minnesanteckningar från den tiden. Han sade sig ofta ha rådgjort med 
honom ”i vetenskapliga frågor av kemisk art” och tillade, att han även som 
flerårig professor bevistat Hammarstens kurser ”för att kunna följa med i äm-
net”. Henschens son, Folke Henschen, har i sina memoarer bekräftat bilden av 
Hammarsten som ”min fars nära och mycket beundrade vän”. 

Inom Medicinska fakulteten rådde stor oenighet när den 1879 skulle be-
tygsätta Henschens avhandling för doktorsgraden, och det dröjde ett halvår 
innan den godkände Hammarstens kompromissförslag om cum laude appro-
batur (med beröm godkänd). När Henschen 1885 sökte en professur i prak-
tisk medicin skrev Hammarsten, utan att vara formellt sakkunnig, ett mycket 
positivt yttrande om hans kompetens, och särskilt med avseende på hans ”er-
kändt mindre vanliga förmåga såsom lärare”, ansåg han sig utan tvekan kunna 
förklara honom kompetent till befattningen, ett exempel på den vikt Ham-
marsten tidigt lade vid lärarnas pedagogiska skicklighet. 

Som forskare ägnade sig Henschen främst åt hjärnan, dess funktioner och 
sjukdomar. Han undersökte sinnenas lokalisering i hjärnan och bidrog till att 
visa att syncentrum var beläget i nackloberna. Redan som ung hade han ett 
stort självförtroende, och det förminskades inte av de forskningsresultat han 
uppnådde. Tvärtom inledde han en veritabel kampanj för att bli Nobelpris-
tagare, och Hammarsten gav honom 1921 brevledes det erkännandet att han 
”bort gå före både en och annan som blivit prisbelönt”. Han tillade i ett par 
senare brev att Henschens arbeten otvivelaktigt gjorde honom förtjänt av ett 
Nobelpris. Henschen tog fasta på Hammarstens ord och i ett brev till ett par 
medlemmar i Karolinska institutets lärarkår skrev han i januari 1923 att han 
inte framträdde som kandidat till Nobelpris på eget initiativ utan på grund av 
den förvåning över att han inte tilldelats priset som uttalats av ”tvenne af vårt 
lands omdömesgilla kolleger Generaldir. Linroth och Professor Hammarsten”. 

I ett senare brev samma år påpekade Hammarsten dock att han själv sak-
nade befogenhet att till Karolinska institutet nominera en person för Nobel-
priset i fysiologi eller medicin, men att han ansett sig oförhindrad att tala 
med en förslagsberättigad person som kunde verka för saken. Nobelprisfrågan 
återkom regelbundet i Henschens och Hammarstens ganska täta brevväxling 
de följande åren. Hammarsten skrev i oktober 1922 att han inte förstod varför 
Henschen blivit förbigången och han sade sig dela dennes besvikelse över det 
uteblivna priset. Att tala med ledamöter av Karolinska institutets Nobelkom-
mitté som Henschen bad honom göra, såg han dock som olämpligt. Han var 
inte expert på området och var rädd för att en inblandning från hans sida 
skulle uppfattas som ogrannlaga och kunna vändas mot Henschen.

Hammarsten avrådde också Henschen från att agera alltför påtagligt i egen 
sak. När han läst en skrivelse som Henschen tänkt skicka till Nobelkommit-
tén eller till Karolinska institutets lärarkollegium skrev han att sådana inlagor, 
enligt hans mening, kunde minska snarare än öka Henschens utsikter att få 
pris. ”Det är ej roligt att behöva giva Dig ett sådant råd”, fortsatte han, ”men 



VÄNNER OCH BEKANTA I AKADEMIN

109

jag vore ej Din vän, om jag handlade annorlunda, och jag hoppas att Du i alla 
fall inser, att jag vill ditt bästa”. Henschen valde emellertid att inte följa Ham-
marstens råd. Tvärtom lät han i Nya Dagligt Allehanda i december 1925 införa 
en skrivelse där han ställer Karolinska institutets beslut att det året inte utdela 
något pris mot yttranden från alla de sakkunniga som tidigare nominerat ho-
nom för ett Nobelpris eller förklarat honom värd att erhålla ett sådant. 

Så sent som våren 1930, endast några månader före sin död, skickade Hen-
schen nya vetenskapliga skrifter till Hammarsten med önskemål om att få 
hans stöd för ett Nobelpris. Hammarsten svarade, som han gjort tidigare, att 
han själv inte hade förslagsrätt beträffande Nobelpriset i fysiologi eller medi-
cin, men att han gärna skulle försöka påverka de kamrater som hade det. Något 
Nobelpris fick dock Henschen inte. Bo S. Lindberg redovisar i sin Henschen-
biografi alla de nomineringar av honom som inkommit till Nobelkommittén, 
och han noterar också att ett par av de sakkunniga, som kommittén under 
olika år anlitat, ansett honom värd att belönas. Samtidigt visar han att kom-
mittén alltifrån 1919, då Henschen nominerades för första gången, haft den 
principiella uppfattningen att det var andra än Henschen som hade prioritet 
på upptäckten av syncentrums lokalisering.

Det finns inga bevarade brev från Henschen till Hammarsten men däremot 
ett brevutkast med en anteckning om att det aldrig sänts iväg. Det hand-
lar om den oförrätt han ansåg att Nobelkommittén utsatte honom för, men 
också om den ensamhet han kände. ”Min älskade broder Esaias är död” skriver 
han, vilket betyder att brevutkastet är från 1927 eller senare, och nu, fortsät-
ter han ”har jag kvar av de gamla vännerna blott Dig, som den främste, och 
Oscar Widman, min ungdomsvän”. De drygt 30 brev från Hammarsten till 
Henschen som finns bevarade bekräftar bilden av deras vänskap och förtro-
lighet. Sinnesstämningar och sjukdomar redovisas öppet, och Hammarstens 
återkommer mot slutet ofta till sin allt sämre syn. 

August Almén
August Almén var åtta år äldre än Hammarsten, och endast 28 år gammal blev 
han 1861 professor i medicinsk och fysiologisk kemi. Samma år skrevs Ham-
marsten in som student vid universitetet, och redan under läsåret 1864/65 fick 
han som amanuens biträda Almén i dennes laboratorium. Almén såg tydligt 
Hammarstens begåvning för vetenskapligt arbete, men ställde därför också 
höga krav på hans prestationer. När Hammarsten 1869 lade fram sin dok-
torsavhandling och fick betyget laudator (berömlig) på både på dess innehåll 
och på sitt försvar vid disputationen, ansåg Almén till exempel att betyget 
insigniore cum laude approbatur (med utmärkt beröm godkänd) för försvaret 
borde ha räckt.

Som tidigare nämnts började Almén, tillsammans med Frithiof Holmgren, 
samma år verka för en adjunktstjänst för Hammarsten. Efter upprepade fram-
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ställningar från universitetet kröntes arbetet med framgång när riksdagen 
1872 beslöt inrätta en adjunktur i medicinsk och fysiologisk kemi. Som ende 

sökande och med stark merite-
ring blev Hammarsten i januari 
1873 förordnad att inneha den nya 
befattningen. Hans arbete skulle 
främst bestå i att leda studenter-
nas övningar i ämnet, och Almén 
lyckades därför utverka att han 
befriades från kravet på föreläs-
ningar (sid. 35).

Under det följande läsåret, 
1873/74, då det var Alméns tur 
att förestå rektorsämbetet vid 
universitetet, blev den nyblivne 
adjunkten Hammarsten förord-
nad att uppehålla hans professur 
i medicinsk och fysiologisk kemi 
(sid. 36). Almén återtog sitt pro-
fessorsuppdrag efter läsårets slut, 
och några år senare blev adjunk-

ten Hammarsten utnämnd till extra ordinarie professor i medicin. De blev då 
kolleger i medicinska fakulteten, och där var de ofta samstämmiga i de frågor 
som kom upp. 

Deras vetenskapligt kollegiala kontakter vid universitetet avstannade i april 
1883, när Almén utnämndes till generaldirektör i Medicinalstyrelsen. Ham-
marsten fick då åter uppehålla hans professur, tills han i november samma år 
fick fullmakt som ordinarie innehavare av befattningen. Att Almén lämnade 
universitetet innebar emellertid inte att hans och Hammarstens vägar skildes. 
Tvärtom kom de då att inleda ett tjugoårigt samarbete i Apotekarnes Mine-
ralvattens Aktiebolags tjänst, Almén som inspektor och Hammarsten som 
kontrollant (sid. 74).

I ett minnesanförande om Almén som Hammarsten höll i Upsala Läkare-
förening i december 1903 erinrade han om hur han under tio år haft ”förmå-
nen att stå såsom medlärare vid hans sida”. Han kunde från denna tid ej ”min-
nas någon misshällighet, något missförstånd eller något, som ens öfvergående 
grumlat får vänskap”. Han var ”visserligen min förman”, fortsatte den för sin 
självständighet kände Hammarsten, ”men han lät mig aldrig känna det”.

August Almén. Foto troligen från 1870talet.
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Frithiof Holmgren
När Hammarsten inledde sina akademiska studier var Frithiof Holmgren, 
liksom Almén, en etablerad forskare. Som pionjär i landet inom medicinsk 
fysiologi inrättade han 1862 ett fysiologiskt laboratorium vid universitetet, 
och 1864 blev han vid 32 års ålder landets förste professor i fysiologi. Senare 
blev han mest känd för sina undersökningar av färgsinnet, särskilt beträffande 
färgblindhet. Fysiologi var ett ämne som även intresserade Hammarsten, och 
han verkade som amanuens vid Holmgrens institution läsåret 1865/66. Hösten 
1866 redovisade han egna och andra forskares experiment i ett av sina första 
föredrag i Upsala Läkareförening, och i diskussionen efter föredraget berömde 
Holmgren den omsorg och noggrannhet som präglade Hammarstens under-
sökningar. 

Holmgren fortsatte att följa och främja Hammarstens karriär, och på hans 
förslag förordnades Hammarsten åter till amanuens vid fysiologiska institu-
tionen våren 1869. Holmgren var 
även opponent när Hammarsten 
i maj 1869 försvarade sin dok-
torsavhandling, och med hänvis-
ning till dennes ”ovanliga flit och 
arbetsförmåga” samt ”hedrande 
uppförande” föreslog han också att 
den nyblivne doktorn omedelbart 
skulle förordnas till docent i fysio-
logi. Samtidigt begärde han själv 
ett års tjänstledighet för forskning 
í utlandet och föreslog Hammar-
sten som vikarie på professuren. 
Medicinska fakulteten, konsisto-
riet och kanslern följde förslagen, 
och på kort tid blev Hammarsten 
därför både docent och utsedd att 
under läsåret 1869/70 förestå pro-
fessuren i fysiologi. När han sedan 
sökte den ovannämnda adjunktstjänsten i medicinsk och fysiologisk kemi, 
vitsordade Holmgren att han ”under den tid då han varit docent i mitt ämne 
företrädesvis riktat sin håg och sina studier åt den physiologiska chemien”. 

Några år senare försämrades förhållandet mellan Holmgren och Hammar-
sten. Skälet var frågan om ett vikariat på professuren i fysiologi vid Karo-
linska institutet under läsåret 1875/76. Institutets lärarkollegium önskade få 
Hammarsten som vikarie för den ordinarie innehavaren, under förutsättning 
att den medicinska fakulteten i Uppsala inte hade några invändningar, men 

Frithiof Holmgren. Foto troligen från 1860 
talet.
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Holmgren lyckades genom ett aktivt agerande få fakultetens majoritet att 
motsätta sig vikariatsplanerna. I stället för ett vikariat på professuren fick 
Hammarsten nöja sig med ett förordnande att svara för tentamina och exa-
mina inom professurens område. Han upplevde dessutom att Holmgren av-
siktligt försvårade hans arbete med att utrusta den berörda institutionen vid 
Karolinska institutet, och det gick så långt, att han försökte undvika att sam-
manträffa med honom (sid. 195). 

Holmgren och Hammarsten stötte ändå regelbundet ihop vid den medicin-
ska fakultetens sammanträden, oftast utan några kontroverser, och 1883 un-
derstödde Holmgren livligt förslaget att Hammarsten skulle kallas till den 
efter Almén lediga professuren i medicinsk och fysiologisk kemi. I december 
1887 blev det emellertid åter en konflikt dem emellan. Det gällde frågan om 
förordnande av Hjalmar Öhrvall, som i Holmgren hade en allierad, men vars 
lämplighet som lärare ifrågasattes av Hammarsten (sid. 252).

Holmgren avled i augusti 1897, endast 65 år gammal. Vid Upsala Läkareföre-
nings högtidsdag en månad senare talade ordföranden Hammarsten om ”den 
förlust, föreningen genom hans död lidit”, men minnesteckningen i Upsala 
Läkareförenings Förhandlingar året därpå skrevs av Hjalmar Öhrvall. Av någon 
anledning kom ingen sten att resas vid hans grav på Uppsala gamla kyrkogård. 
”Intet minnesmärke betecknar ännu den plats, där Frithiof Holmgren hvilar”, 
stod det i ett upprop, som 1902 publicerades i Upsala Nya Tidning. Uppro-
pet var därför en inbjudan att bidra med medel till en minnesvård, och det 
var undertecknat av bland andra August Almén och Olof Hammarsten, den 
senare som rektor för universitetet. Resultatet blev en större gravsten med 
inskriptionen ”Vänner lärjungar och fränder reste stenen”.

Gustaf Retzius
Gustaf Retzius avlade medicine kandidatexamen i Uppsala 1866, det vill säga 
samma år som Hammarsten. Han fortsatte därefter sin utbildning vid Karo-
linska institutet, där han avlade medicine licentiatexamen 1869, medan Ham-
marsten tog sin licentiatexamen i Uppsala samma år. Även efter att ha lämnat 
Uppsala var Retzius en av de välvilliga vänner och kolleger till Hammarsten, 
som tidigt hjälpte honom att få tag på djur och djurdelar till hans fysiologiska 
undersökningar. Hösten 1869 tackade Hammarsten till exempel Retzius i ett 
brev för det besvär denne haft med att skaffa fram kaniner åt honom. 

Som docent vid Karolinska institutet tog Retzius, tillsammans med några 
arkeologer, initiativ till bildandet av Svenska Sällskapet för Antropologi, och 
1874 såg han till, att Hammarsten kallades till medlemskap i sällskapet. Även 
om dess verksamhet egentligen låg utanför hans intresseområde, accepterade 
Hammarsten kallelsen. Läsåret 1875/76 hade han dessutom som ovan nämnts 
en del av sin tjänstgöring förlagd till Karolinska institutet, och stötte då ibland 
på Retzius.



VÄNNER OCH BEKANTA I AKADEMIN

113

År 1876 gifte sig Retzius med Anna Hierta, dotter till tidningsmannen och 
politikern Lars Johan Hierta. Hammarsten och hans fru Lotten var bekanta 
med dem båda, och på 1880-talet, innan Lotten avled, kunde Hammarsten 
avsluta sina brev till Retzius med formuleringar som ”Med min hustru förenar 
jag mig i en hjertlig helsning till din fru och Dig”. Anna Hierta ärvde av sina 
föräldrar en betydande förmögenhet, vilket gjorde Retzius ekonomiskt obero-
ende resten av livet. Som forskare tillträdde han 1878 en personlig professur i 
histologi vid Karolinska institutet, men tio år senare kallade institutet honom 
till en professur i anatomi. Den lämnade han dock 1890 för att därefter verka 
som privatforskare med ett eget laboratorium i hemmet. 

Utan hinder av ekonomiska begränsningar gav Retzius ut sina vetenskapliga 
verk i ett exklusivt utförande, alltid i skinnband i folioformat, och vackert 
inbundna med förgylld text på röda eller svarta partier av den vita bokryg-
gen. Han sände dem till utvalda institutioner och kolleger, och till de senare 
hörde Hammarsten, som ofta uttryckte stor beundran över de volymer han 
fick. Efter att 1879 ha erhållit Finska kranier tackade han till exempel ”på det 
hjertligaste och uppriktigaste” för det ”storartade och vackra” bandet, samti-
digt som han återgäldade gåvan med en ”i förhållande till dina arbeten ytterst 
oansenlig liten uppsats om fibrinogen”. 

Två år senare sände Retzius honom sitt stora verk om hörselorganen. Av 
en så dyrbar och vacker gåva har ”jag på intet sätt gjort mig förtjänt”, svarade 
Hammarsten och fortsatte ”jag skäms nästan att emottaga den, då jag tänker 
på de bagateller, jag brukar sända Dig”. Långt mer än en bagatell var dock den 
tredje tyska upplagan av hans stora lärobok i fysiologisk kemi som han 1895 
skickade till Retzius. ”Hvilken triumf är det inte för vårt lilla land” utbrast 
Retzius i ett tackbrev, ”att du sålunda eröfrat terrängen och högfästet inom din 
vetenskap uti så vida kretsar”. 

Hammarsten fortsatte ändå att förringa betydelsen av sina egna arbeten i 
förhållande till Retzius’ verk. När Retzius 1902 sänt honom Anthropologica Sue
cica, skrev han således ”gentemot sådana arbeten, som dem, Du presterar, fal-
ler det sig något genant att sända Dig ett eller annat litet ’separat’ någon gång”. 
På liknande sätt tackade han för nya band i serien Biologische Untersuchungen, 
som Retzius gav ut i 19 volymer under åren 1890–1921, varav det sista pos-
tumt, och han avslutade ofta sina brev med en förhoppning att Retzius länge 
än skulle ”få verka till gagn för vetenskapen och till heder för hela vårt land” 
eller en liknande formulering. Den festskrift som utkom till Hammarstens 
65-årsdag skickade han till Retzius med tack för att ”Du gång på gång lämnat 
mig bevis på välvilja och vänskap”.

Svenska akademien valde 1901 Retzius till ledamot, trots hans begränsade 
meriter som lyriker och reseskildrare. Det uppfattades av många som ett sätt 
att stärka den konservativa falangen inom akademien, och det ledde till en 
kritisk pressdebatt. Hammarsten skrev däremot genast ett gratulationsbrev 
till Retzius och uttryckte sin glädje över ”att utmärkelsen denna gång träffat 
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en person, som framför andra förtjenat den”. I akademien efterträdde Retzius 
geologen och polarfararen Adolf Erik Nordenskiöld, och förmodligen invaldes 
han i första hand som vetenskapsman och inte som poet. Retzius sände sitt 
inträdestal i akademien över företrädaren Nordenskiöld till Hammarsten, som 
svarade att det skulle bli ett stort nöje att läsa det ”när terminen slutat, så att 
jag får litet mera andrum”.

I Kungl. Vetenskapsakademien hade Retzius blivit invald 1879 och aktivt 
verkat för invalet av Hammarsten två år senare. Därefter var de båda ledamö-
ter i akademiens medicinska klass, ända till 1905, då Hammarsten övergick till 

klassen för kemi (sid. 151). Deras 
befattning med det kontroversiella 
Nobelpriset till Marie Curie 1911 
beskrivs på annan plats (sid. 154). 
När akademien 1912 förlänade 
 Retzius sin stora Linnémedalj i 
guld, lyckönskade Hammarsten 
honom ”af uppriktigt hjärta och 
med stor glädje”. Det är inte alltid, 
skrev Hammarsten ”Du i vårt land 
fått röna den uppmuntran och det 
erkännande, som Du förtjänar; och 
det är just detta, att Du nu fått ett 
erkännande af egna landsmän, som 
särskilt gläder mig”. 

Hammarsten var alltså med-
veten om att Retzius var en om-
stridd person, men han bedömde 

honom främst som vetenskapsman, även om han också delade hans konserva-
tiva inställning i moraliska frågor. Internationellt sågs Retzius som en mycket 
framstående forskare inom de histologiska och neuroanatomiska områdena, 
och han nominerades elva gånger till Nobelpriset i fysiologi eller medicin, 
dock utan att få det. 

Även det kände Hammarsten till, och när han 1914 tackade Retzius för 
den 18:e volymen av Biologische Untersuchungen, betonade han också, att hans 
glädje inte var ”fri från ett visst vemod, då jag tänker på Dig och det me-
dicinska Nobelpriset, hvilket Du för länge sedan borde hafva erhållit”. Det 
framkallar hos mig, fortsatte Hammarsten, ”underliga känslor att se Dig år 
efter år blifva förbigången” och ”det grämer mig, att dina egna landsmän och 
det läroverk, för hvilket Du verkat så mycket, ej förstå att ge Dig äfven detta 
yttre erkännande”.

Gustaf Retzius. Foto från 1913.
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Svante Arrhenius
Svante Arrhenius blev filosofie doktor på en avhandling inom kemiområdet 
1884, samma år som Hammarsten installerades som professor i medicinsk och 
fysiologisk kemi. Han vistades senare för fortsatta studier utomlands några 
år, och vid återkomsten till Sverige gav Hammarsten honom möjlighet att en 
tid arbeta på hans laboratorium (sid. 46). Från 1891 upprätthöll Arrhenius en 
lärarbefattning i fysik vid Stockholms högskola, och blev där 1895 professor 
i fysik. Liksom Hammarsten blev 
han tidigt internationellt känd 
och 1896 inbjöds de till exempel 
båda av British Association for 
Advancement of Science till en 
forskningskonferens i Liverpool. 
Arrhenius var rektor för Stock-
holms högskola 1897–1902, en pe-
riod som delvis överlappade med 
Hammarstens rektorat för Upp-
sala universitet.

Även efter sin flytt till Stock-
holm deltog Arrhenius ofta i mö-
ten med Kungl. Vetenskaps-So-
cieteten Uppsala, som han blivit 
invald i 1899. Bland de omkring 
20 ledamöter som brukade kom-
ma till dessa möten fanns också 
Hammarsten, vilket bidrog till 
fortsatta kontakter dem emellan. När Stockholms högskola 1904 fyllde 25 år, 
var Hammarsten, som rektor och representant för Uppsala universitet, bland 
gratulanterna, medan Arrhenius höll en av jubileumsföreläsningarna, och vid 
Kristianias universitets 100-årsjubileum 1911 utsågs de båda till hedersdokto-
rer där. 

På äldre dagar brevväxlade Arrhenius och Hammarsten med varandra, med 
gratulationer till födelsedagar och nyheter om deras respektive hälsotillstånd 
med mera, men 1925 uppsökte Arrhenius även Hammarsten i hemmet för att 
till honom överlämna sin populärvetenskapliga bok Världarnas utveckling, när 
den kommit ut i sin åttonde upplaga. När han i sitt sista brev till Hammarsten 
på senhösten 1926 tackade för det tidiga stöd han fått av honom svarade Ham-
marsten, att om ”jag verkligen skulle hava kunnat visa Dig något av förståelse 
eller kunnat vara Dig till någon liten uppmuntran eller glädje under dina första, 
bekymmersamma dagar, skulle detta vara mig en stor glädje”, men, tillade han, 
”vad jag i så fall gjort är så ytterst litet, att det ej förtjänar något omnämnande” 
och ”något direkt gagneligt för Dig vet jag mig ej hava uträttat”. I samma brev 

Svante Arrhenius. Foto från 1909.
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tog Hammarsten också upp deras tid tillsammans i Vetenskapsakademien. Vi 
har ”naturligtvis understundom varit av olika meningar och nödgats uppträda 
mot varandra inom Akademien” skrev han och fortsatte ”men detta har lyck-
ligtvis aldrig behöft störa det goda vänskapsförhållandet mellan oss”.

Carl Th. Mörner
Redan som skolpojke besökte Carl Th. Mörner Laboratoriet för medicinsk och 
fysiologisk kemi i Kemikum, där hans morbror, August Almén, var prefekt 
och Olof Hammarsten adjunkt. Som student hade han 1883–1885 dessutom 
Kemikum som bostadsadress, vilket sannolikt betydde att han var innebo-
ende hos Almén, som hade tjänstebostad i kemibyggnaden. Efter några års 
medicinska studier blev han 1886 som 22-åring anställd som amanuens vid 
laboratoriet, som efter Almén då leddes av Hammarsten.

Relationen mellan Hammarsten och Mörner var länge den mellan läraren 
och eleven, och det var på Hammarstens initiativ, som Mörner började stude-
ra de ätliga svamparnas näringsvärde. Det resulterade i en uppsats, som 1886 

trycktes i Upsala Läkareförenings 
Förhandlingar. Artikeln översattes 
även för publicering i Tyskland, 
men Hammarsten tyckte inte den 
översatta versionen passade för en 
utländsk tidskrift. Han skrev där-
för om alltsammans, men efter-
som jag ”ej ändrat något i sak och 
på intet sätt gjort något ingrepp i 
eder andliga egendom”, skrev han 
till Mörner, ”hoppas jag ni gillar 
detta”. Artikeln publicerades se-
nare samma år i Zeitschrift für phy-
siologische Chemie. 

Mörners slutsats, att svamparna 
inte hade någon större betydelse 
som födoämne, men att de som 
njutningsmedel ”allt framgent sko-
la utgöra en omtyckt läckerhet på 
vårt bord”, väckte uppståndelse, 
och Hammarsten fick rycka ut till 

hans försvar i en längre artikel i läkareföreningens förhandlingar året därpå 
(sid. 65). Det hela komplicerades av att Mörner i pressen förväxlades med sin 
avlägsne släkting Karl Mörner, som tio år tidigare också hade varit amanu-
ens hos Hammarsten, men som flyttat till Karolinska institutet i Stockholm, 

Carl Th. Mörner. Foto från 1895.
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och där blivit professor 1886. På Hammarstens förslag började Mörner också 
studera broskets kemi, och hans arbete på det området publicerades 1888 i 
Upsala Läkareförenings Förhandlingar. Samma år avlade han medicine kandi-
datexamen och Hammarsten gav honom betyget laudator (berömlig) i medi-
cinsk och fysiologisk kemi.

Hammarsten tog väl hand om sin unge elev, bjöd honom på middagar i hem-
met, någon gång tillsammans med hans namne från Stockholm, och tillrådde 
honom att inte arbeta för hårt. I början av deras bekantskap adresserade Ham-
marsten sina försändelser till ”Grefve C. Th. Mörner”, men Mörner använde 
aldrig själv sin grevetitel, och till slut var det till ”min käre vän Calle” som 
Hammarsten skrev sina brev. I de ganska trånga utrymmen, som Laboratoriet 
för medicinsk och fysiologisk disponerade passerade varje år ett hundratal 
studerande, och som tillförordnad biträdande laborator från 1891 fick Mörner 
ansvaret för att leda deras dagliga laborationsövningar, även om Hammarsten 
ibland gav honom instruktioner om utrustning som behövde anskaffas dit. 

När Hammarsten 1884 tillträdde befattningen som ordinarie professor i 
medicinsk och fysiologisk kemi, blev den extra ordinarie professuren i samma 
ämne vakant. Den ledigkungjordes flera gånger under de kommande åren utan 
att någon sökande anmälde sig eller fullföljde sin ansökan, men när den 1892 
ännu en gång ledigkungjordes, hade Mörner blivit docent och ansökte om 
befattningen. Det kom även en annan sökande, nämligen Sven Gustaf Hedin 
från Lund, som blev docent medan tillsättningen pågick. Hammarsten var 
sakkunnig, vilket inte hindrade honom från att i brev till vännen Mörner ut-
tala sig berömmande om Hedins provföreläsningar. I sitt yttrande satte han 
emellertid Mörner före Hedin, vilket 1894 också blev konsistoriets beslut. 

Därmed hade Hammarsten och Mörner blivit professorskolleger i samma 
ämne, men det var bara Hammarsten som hade en ordinarie lärostol, och 
Mörner vikarierade på den under Hammarstens ledigheter. Han uppehöll den 
också en tid efter Hammarstens pensionering 1906, men när befattningen där-
efter ledigkungjordes, söktes den inte bara av Mörner utan även av Hedin. 
Mörner valde att ta tillbaka sin ansökan när sakkunnigutlåtandena blev kända, 
och i april 1908 beslöt konsistoriet utse Hedin till innehavare av professuren. 
Redan ett år senare omvandlades emellertid Mörners befattning till en ordi-
narie lärostol i samma ämne. 

Hammarsten och Mörner arbetade länge på samma institution, och när 
Hammarsten som 88-årig emeritus gratulerade Mörner på hans 65-årsdag, 
tackade han honom för det han gjort för universitetet, men han riktade sam-
tidigt ett mer personligt tack till den ”avhållne kamraten, med vilken jag i så 
många år kamperat tillsammans, utan att – såvitt jag kan minnas – någon enda 
gång vår vänskap grumlats”. 
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Avslutning
Universitetet var på Hammarstens tid en manlig institution, vilket avspeglas 
i detta kapitel. Det var först några år efter hans pensionering som det blev 
formellt möjligt för kvinnor att få statliga fullmaktstjänster, och universiteten 
tillhörde inte de mest progressiva organisationerna i detta avseende. Utanför 
universitetet hade Hammarsten däremot ett nära och fruktbart samarbete 
med Ida Norrby, föreståndarinna på Fackskolan för huslig ekonomi (sid. 173). 
Lärarna vid Uppsala universitet utgjorde socialt en grupp med ganska livligt 
umgänge, och Hammarsten var en gärna sedd gäst. De sju personer vars re-
lationer till Hammarsten beskrivits ovan är en spegel av hans vänkrets, och 
kapitlet skulle kunna göras längre med fler manliga vänner och bekanta i aka-
demin. Några av dem nämns på andra platser i boken. Det gäller till exempel 
Oscar Alin, Axel Erdmann, Thore M. Fries, Hugo Hildebrandsson och Oscar 
Widman. 
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Ledningsuppdrag vid universitetet

Större akademiska konsistoriet
Det större akademiska konsistoriet bestod enligt 1876 års universitetsstatuter 
av samtliga ordinarie professorer, och Hammarsten tog alltså plats där, när han 
den 1 februari 1884 tillträdde professuren i medicinsk och fysiologisk kemi. 
På det följde drygt 20 års oavbrutet ledamotskap i universitetets högsta sty-
rande organ, och det uppdraget var ingen sinekur. Efter sitt första möte deltog 
Hammarsten i ytterligare 24 sammanträden under 1884. Endast för två sam-
manträden i juli anmälde han förhinder. Under de följande åren av 1880-talet 
sammanträdde konsistoriet ett 30-tal gånger per år, och Hammarsten deltog 
i de flesta av alla dessa möten. De följande decennierna var antalet samman-
träden något färre.

De många sammanträdena krävde mycket av professorernas tid, men de 
valde ofta att bara delta i de delar av dem, som de bedömde som viktiga, eller 
där de hade intressen att bevaka. Det ledde till mycket rörelse in och ut ur 
sammanträdesrummet, och konsistoriets sekreterare antecknade noggrant i 
protokollen när ledamöterna kom in, och när de avlägsnade sig. 

Som den sist inkomne konsistorieledamoten föll det under några år på 
Hammarstens lott att av de 20–30 närvarande ledamöterna vara den förs-
te att uttala sig i befordringsärenden, oberoende av vilken typ av befattning 
det rörde sig om. Redan samma dag som han installerades gällde det en e. o. 
professur i pediatrik och praktisk medicin vid den medicinska fakulteten, 
och 1885 handlade det om en e. o. professur i analytisk kemi inom den mate-
matisk-naturvetenskapliga sektionen. I det fallet hade han dessutom varit en 
av de sakkunniga. Konsistoriet fattade inte bara beslut om förslag till profes-
sorstillsättningar, utan Hammarsten fick också uttala sin mening först av alla 
när det till exempel gällde förordnanden av amanuenser på institutioner vid 
de olika fakulteterna. Professorerna kom inte sällan till sammanträdena med i 
förväg skrivna yttranden, vilka fogades som bilagor till protokollen.

Även sedan han 1887 fått sällskap i konsistoriet av en senare utnämnd pro-
fessor och inte längre behövde yttra sig först, var han noggrann och omsorgs-
full i tillsättningsärenden. Hösten 1890 skrev han sålunda ett sex sidor långt 
yttrande i ett ärende som rörde förordnande av en professor i dogmatik och 
moralteologi. Utgående från de sökandes ansökningar granskade och bedömde 
han där de sakkunnigas yttranden, innan han uttalade sin mening i frågan. 
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Han var för övrigt inte ensam om att själv vilja och kunna värdera kvalifi-
kationerna hos de sökande till en professur. Våren 1888 gjordes till exempel 
en timmes avbrott i ett konsistoriesammanträde, så att alla ledamöter skulle 
kunna åhöra en provföreläsning av en sökande till en professur i mineralogi.

En fråga som delvis dominerade konsistoriets sammanträde under ett drygt 
decennium var den nya universitetsbyggnaden. Innan Hammarsten 1884 blivit 
ledamot av konsistoriet, hade riksdagen 1877 beviljat medel för uppförande av 
huset, och 1878 hade Kungl. Maj:t godkänt arkitekten Herman Teodor Holm-
grens ritningar. Ett entreprenadkontrakt till förvånande lågt pris hade 1879 
skrivits med byggmästaren Carl Henrik Hallström, men senare hade konsi-
storiet beslutat om flera kostnadskrävande förändringar, för vars finansiering 
universitetet anlitat sin reservfond. Dessutom hade betydande förseningar in-
trätt, men taklagsfest hade i alla fall firats 1882. När Hammarsten i februari 
1884 tog plats i konsistoriet återstod ändå tre års arbete innan huset kunde 
invigas.

Även under dessa tre år fattade konsistoriet beslut om förändringar som 
fördyrade projektet. Det gällde bland annat aulagolvet och ytterdörrar med 
glas för ljusinsläpp. Till det kom terrassering framför byggnaden med balu-
strader och trappor, ett ansenligt projekt som låg utanför byggnadsentrepre-
naden, och som arkitekten Holmgren utarbetat en särskild plan för. Ham-
marsten hörde 1885 till en minoritet som ansåg att ett billigare förslag först 
skulle utredas, men konsistoriet beslöt genomföra terrassering enligt Holm-
grens förslag.

Allt arbete och alla förändringar ledde till att dagen för husets invigning 
sköts framåt ett antal gånger, men i maj 1886 tillsattes en invigningskommitté 
ledd av rektor Carl yngve Sahlin och med Hammarsten som en av de övriga 
fyra ledamöterna. Tanken var att invigning skulle ske på hösten samma år, 
men i september tvingades man inse att arbetena inte skulle bli klara i tid för 
det. I stället beslöt konsistoriet i januari 1887, att invigning borde ske i maj 
det året, och på förfrågan bestämde Oscar II dagen till den 17 maj. En kom-
mitté för invigningsfesten tillsattes genast med samma medlemmar som 1886. 
Terrasseringsarbetet och iordningställandet av den anslutande parken kunde 
avslutas i början av 1887, och invigningsfestligheterna med kungen och andra 
gäster ägde programenligt rum på den fastställda dagen. 

Sätra brunns styrelse
Som medicine kandidat hade Hammarsten arbetat vid Sätra brunn somrarna 
1866 och 1867, då hans blivande svärfar ledde verksamheten där som inten-
dent (sid. 31). Till intendent efter Glas utsågs läkaren Fredrik Björnström, som 
i likhet med Glas var mycket företagsam. Han gjorde tillbyggnader och grävde 
brunnar och vattenreservoarer, och liksom Glas lade han ut egna  medel för 
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arbetena. Skillnaden var att det fanns en behållning i brunnens kassa när Glas 
frånträdde som intendent, men att brunnen var skyldig Björnström pengar 
när han 1878 lämnade befattningen. Efter honom ville inte konsistoriet ha 
ytterligare en självsvåldig intendent och beslöt därför att en direktion skulle 
ha ansvar för verksamheten. Björnströms efterträdare, Gustaf Bergman, fick 
därför ett förordnande enligt vilket han skulle ”underkasta sig de förändringar 
som kan följa av att en styrelse skall utses”. 

Sammansättning och uppdrag för denna nya styrelse fastställdes i de stad-
gar för Sätra brunn som konsistoriet antog i januari 1879. Styrelsen skulle be-
stå av intendenten samt två ledamöter utsedda av konsistoriet. För de senare 
skulle det också finnas suppleanter, och Hammarsten utsågs till suppleant 
när konsistoriet i mars 1879 utsåg de första styrelseledamöterna. Styrelsens 
uppdrag var att besluta i frågor rörande brunnens ekonomi och att på förslag 
av intendenten fatta anställningsbeslut rörande övrig personal. Hammarsten 
kvarstod som suppleant till 1886, då han inte bara utsågs till ledamot av sty-
relsen utan även till dess ordförande. Samtidigt förordnade konsistoriet hans 
vän Salomon Henschen till intendent.

Under Hammarstens överinseende svarade därefter Henschen för led-
ningen av Sätra brunn ända till och med år 1900. Han bjöd regelbundet in 
Hammarsten till brunnens midsommarfirande, men för den pliktmedvetne 
Hammarsten var ordförandeposten mer än ett hedersuppdrag. Tillsammans 
med Henschen utverkade han 1886 ett lån från universitetet för om- och till-
byggnader, och när Riksdagens revisorer 1897 framförde anmärkningar angå-
ende universitetets räkenskaper i förhållande till Sätra brunn, var det han som 
svarade för universitetets genmäle. Först 1902, ett år efter det att Hammarsten 
valts till rektor för universitetet, lämnade han styrelsen, och till ny ordförande 
utsågs dåvarande prorektorn, professorn i processrätt Ernst Trygger.

Efter fortsatt utveckling i början av 1900-talet fungerade Sätra brunn under 
andra världskriget som flyktingläger. Även i samband med Ungernrevolten på 
1950-talet togs flyktingar emot vid anläggningen. Samtidigt expanderade den 
offentligt finansierade vården med olika former av rehabilitering och behand-
lingsprogram, och på 1970-talet övertog landstingen vårdkostnaderna. Univer-
sitetet såg Sätra brunn som en av sina pärlor, och med stöd av en ny stiftelselag 
ombildades brunnen 1997 till en stiftelse, förvaltad av universitetet. Redan 
då hade emellertid dess ekonomi försämrats, eftersom landstingen skickade 
färre patienter till brunnen, och 1998 såg universitetet sig nödsakat att försätta 
brunnen i konkurs. Med en ny stiftelse som ägare fortsatte verksamheten ett 
par år, tills brunnen 2001 åter sattes i konkurs. Ett antal privatpersoner köpte 
konkursboet och i dag drivs Sätra brunn som en spaanläggning med boende 
och restaurang.
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Drätselnämnden
Det större akademiska konsistoriet, där universitetets samtliga ordinarie pro-
fessorer ingick, fattade länge beslut i alla viktiga frågor. Undantagna var frågor 
om undervisning och examination, som avgjordes av det mindre akademiska 
konsistoriet bestående av rektor, prorektor och fem andra professorer. Med ti-
den blev ärendemängden för det större konsistoriet mycket stor, och med 1876 
års universitetsstatuter infördes en drätselnämnd som övertog den ekonomis-
ka förvaltningen. Den bestod av tre lärare valda av det större konsistoriet samt 
den för universitetets ekonomi ansvarige räntmästaren. Hammarsten valdes 
till ledamot för en treårsperiod från och med höstterminen 1886, och redan på 
våren påföljande år fick nämnden hantera ett medialt angrepp på universitetet 
för de kostnadsstegringar som drabbat bygget av det nya universitetshuset.

I Dagens Nyheter fanns sålunda i april 1887 en ledarartikel om hur kost-
naderna för universitetshuset blivit mycket högre än förutsett på grund av 
”de lärde herrarnes oförstånd och misshushållning” och ”en behaglig akade-
misk blandning af sanningslösa uppgifter och annan osundhet”. Universitetet 
hade ”formligen vräkt ut penningar, som om man haft en bottenlös brunn att 
ösa ur”. Konsistoriet ansåg att denna ”smädliga artikel” behövde bemötas, och 
drätselnämnden fick i uppdrag att göra en redovisning av de utredningar som 
löpande gjorts om universitetets ekonomiska ställning och om kostnaderna 
för universitetshuset. En noggrann sådan redovisning togs därför fram, och 
den trycktes senare i universitetets årsskrift. Skälen till kostnadshöjningarna 
redovisades liksom motiven för det större lån som upptagits så sent som 1886, 
och som var ”det enda möjliga för åstadkommande af värdighet och harmoni 
åt universitetsbyggnaden i dess helhet”.

Efter sitt första treårsmandat i drätselnämnden blev Hammarsten tre gång-
er omvald för nya treårsperioder. Förutom de fyra ledamöterna hade, enligt 
universitetsstatuterna, även rektor rätt att ”när hans göromål tillåta” delta i 
nämnden, och då som ordförande. Den ledamot som i andra fall skulle vara 
ordförande, valdes av nämnden för ett läsår i taget, och Hammarsten hade 
det uppdraget läsåren 1896/97 och 1897/98. Universitetets ekonomiska förhål-
landen, och inte minst dess ägande av fastigheter, jord och skog, var tämligen 
svåröverskådliga, och att leda drätselnämndens arbete kunde vara ganska krä-
vande. Till nämndens uppgifter hörde också att yttra sig över kritiska skrivel-
ser från Riksdagens revisorer, och i januari 1898 undertecknade till exempel 
Hammarsten ett sju sidor långt utlåtande, där anmärkningar på bokföring 
m. m. i en diger revisionsrapport bemöttes punkt för punkt.

Senare under våren 1898, efter tolv år i drätselnämnden, varav de två sista 
som vald ordförande, anhöll Hammarsten om befrielse från omval, och till 
ordförande i hans ställe valde konsistoriet Ernst Trygger, som varit ledamot 
av nämnden sedan 1890. Hammarsten fick dock anledning att återkomma 
till drätselnämnden fortare än vad han säkert tänkt sig. Som rektor från den 
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1 juni 1901, efter den avlidne Oscar Alin, hade han, enligt ovan, rätt att som 
ordförande leda nämndens sammanträden, och under återstoden av det året 
gjorde han det vid fyra av nämndens 15 möten. Under de följande åren av sitt 
rektorat deltog han vid några få tillfällen per år i nämndens sammanträden, 
men i huvudsak litade han uppenbarligen på att Trygger och övriga ledamöter 
i nämnden tog väl hand om universitetets ekonomiska affärer.

Prefekt för tre universitetsenheter
Från 1883 till sin pensionering 1906 var Hammarsten prefekt, det vill säga 
ledningsansvarig, för Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi eller 
 Laboratoriet för medicinsk och fysiologisk kemi, som enheten ofta kallades. 
Vid sidan om forskningsrapporter kan institutionens verksamhet följas i de 
årliga redovisningar som Hammarsten skrev, och som infördes i universitetets 
årsskrift. Där redovisade han alltid hur många medicinstuderande som delta-
git i för dem obligatoriska laborationsövningar, och där uppgavs också vilka in-
strument och apparater som hade köpts in, liksom hur förrådet av glas, porslin 
och andra förbrukningsartiklar och kemikalier hade förnyats. 

Den förbättring av institutionens lokaler som skedde 1885/86 och 1904/05 
beskrevs utförligt i redovisningarna avseende respektive år (sid. 86–88), och 
från år 1900 redovisades också i vilka tidskrifter ”resultaten af de å institutio-
nen under året utförda vetenskapliga undersökningarna hafva blifvit offentlig-
gjorda”. I förekommande fall namngavs också de yngre utländska forskare som 
bedrivit verksamhet på laboratoriet. 

En mer utförlig historik över institutionen skrev Hammarsten i den fest-
skrift som universitetet gav ut till Oscar II:s 25-års regeringsjubileum 1897, och 
där lyfte han särskilt fram hur de tidigare otillfredsställande lokalförhållan-
dena efterhand förbättrats. Studierna i medicinsk kemi var på grundläggande 
nivå och avslutades i och med medicine kandidatexamen. Som avslutning på 
sin text skriver Hammarsten, inte utan en viss stolthet, att studenterna trots 
det under sitt arbete på institutionen under de senaste 25 åren publicerat inte 
mindre än 49 arbeten grundade på vetenskapliga undersökningar i laborato-
riet. Dessutom hade deras författare 16 gånger belönats med det Hwasserska 
priset av Upsala Läkareförening.

I kemibyggnaden från 1859, där Hammarstens institution låg, fanns också 
redan från början ett rum för universitetets farmakologiska samlingar. De be-
stod av en enskild samling droger som professor Göran Wahlenberg testa-
menterat till universitetet, kompletterad med andra samlingar och gåvor. För 
skötseln av samlingarna svarade professorn i medicinsk och fysiologisk kemi 
August Almén till 1877, då ansvaret övertogs av den nytillkomne extra ordi-
narie professorn i farmakologi och medicinsk naturalhistoria, Robert Fredrik 
Fristedt. 



LÄRDOMSSTADENS GRAND OLD MAN

124

Fristedt avled emellertid 1893 endast 60 år gammal, och Hammarsten åtog 
sig då att som tillförordnad prefekt ansvara för samlingarna. Bland annat var 
det han som skrev samlingarnas historia i den nämnda festskriften till Oscar 
II:s regeringsjubileum. De utrymmen samlingarna disponerade hade utökats 
från ett till tre rum, men för farmakodynamiska arbeten var lokalerna ändå 
otillräckliga och ett ständigt bekymmer för Hammarsten. Till sin hjälp i arbe-
tet hade han en amanuens, som var knuten till samlingarna. Amanuens från 
1895 var docent Mårten Elfstrand, och när han 1898 tillträdde en extra ordina-
rie professur i allmän och experimentell farmakodynamik samt farmakognosi, 
övertog han även prefektskapet för samlingarna. Efter fem år blev Hammar-
sten därmed befriad från detta tillkommande prefektuppdrag.

Institutionen för fysiologi var den tredje enheten, där Hammarsten ut-
övade prefektskap. Det gällde en första gång när han vikarierade på Frithiof 
Holmgrens professur läsåret 1869/70 och en andra gång när Hjalmar Öhrvall 
1897–1899 vikarierade på samma professur utan att få prefektförordnande, 
vilket i stället då uppehölls av Hammarsten trots att han under en del av den 
tiden redan var prefekt både för sin egen institution och för de farmakologiska 
samlingarna.

Fakultetsdekanus
Under Hammarstens tid som professor innehades uppdraget som dekanus, 
det vill säga ordförande i fakulteten, ett år i taget av fakultetens ordinarie 
och extra ordinarie professorer, i den ordning som gavs av deras respektive 
fullmaktsålder. Det fanns vidare en praxis att den som ett år varit dekanus 
fungerade som prodekanus, det vill säga vice ordförande, året därpå. För den 
medicinska fakulteten innehade Hammarsten uppdraget som dekanus första 
gången läsåret 1882/83 och en andra gång läsåret 1890/91. 

Fakulteten sammanträdde på kallelse av dekanus, och den medicinska fa-
kulteten bestod vid den här tiden av ett tiotal professorer. Den behandlade 
bland annat alla de tillsättnings- och befordringsärenden, som senare skulle 
avgöras av konsistoriet, och den yttrade sig också över de sökande till vissa 
befattningar utanför universitetet. Ett sådant ärende hösten 1882 gällde en 
överläkartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där två av de sökande 
fick fyra röster vardera vid omröstning i fakulteten. Eftersom Hammarsten 
som dekanus var fakultetens ordförande, fällde hans röst avgörandet, och den 
sökande som därigenom fick fakultetens förord blev senare också förordnad 
på tjänsten. 

Läsåret 1882/83, Hammarstens första år som dekanus, sammanträdde fa-
kulteten 22 gånger, och endast vid ett tillfälle var Hammarsten frånvarande. 
Till själva sammanträdena kom naturligtvis ett visst förberedelsearbete, och 
dekanatet var alltså ett ganska tidskrävande uppdrag. I fakulteten rådde för 
övrigt inte alltid enighet, och röstning tillgreps ganska ofta. Som exempel 



LEDNINGSUPPDRAG VID UNIVERSITETET

125

kan nämnas en fråga i oktober 1882 om att göra allmän hälsovårdslära till ett 
obligatoriskt ämne i medicine licentiatexamen. Förslaget kom från Karolinska 
institutet, och det hade av universitetskanslern remitterats till fakulteten. Det 
tillstyrktes av Hammarsten men avstyrktes av en majoritet, som inte ansåg 
att det fanns andra ämnen, vars omfång kunde minskas för att bereda det nya 
ämnet plats. Hammarsten skrev en längre reservation om vikten av att ge 
blivande läkare kunskap om hälsovård, så att de kunde undanröja ”den lik-
nöjdhet, den missuppfattning och de fördomar, som bland allmänheten finnas 
i hithörande frågor”.

När halva läsåret gått skrev Hammarsten i januari 1883 till Gustaf Retzius 
att iordningställande av manuskript och korrekturläsning tillsammans med 
dekangöromålen tog all hans tid i anspråk. Förhållandena var inte annorlunda 
under Hammarstens andra dekanmandat läsåret 1890/91. Då sammanträdde 
fakulteten inte mindre än 25 gånger, och endast vid ett par tillfällen hade 
Hammarsten på grund av förhinder överlåtit ordförandeskapet till prodeka-
nus.

Bibliotekskommission
Sedan 1850 fanns en bibliotekskommission knuten till universitetets bibliotek. 
Den leddes av universitetsbibliotekarien och bestod i övrigt av professorer 
från de olika fakulteterna. Dess uppgift var att fatta beslut om de förslag till 
bokinköp som inlämnats från fakulteterna eller enskilda lärare. Den medicin-
ska fakulteten valde 1892 Hammarsten som sin representant i kommissio-
nen, ett uppdrag som han behöll till 1896. Bibliotekarie var då Hammarstens 
gode vän Claes Annerstedt, och bibliotekskommissionen sammanträdde fyra 
gånger per år.

Inom bibliotekets ekonomiska ramar kunde bibliotekskommissionen under 
dessa år besluta om inköp av ca 800 böcker varje år. Tillväxten av bibliote-
kets samlade bokbestånd var dock betydligt större genom pliktleveranser från 
tryckerierna, bytesförbindelser och gåvor från organisationer och enskilda. 
Hammarsten donerade till exempel själv 1894 ca 1 500 medicinska volymer, 
som biblioteket fick välja ur hans boksamling. Till den donationen hörde också 
över 500 småskrifter och ett stort antal föreläsningsanteckningar från 1700-ta-
let. Det rörde sig till stor del om ett arv efter hans svärfar Olof Glas.

Prorektor
I det större akademiska konsistoriet möttes de ordinarie professorerna i dis-
kussioner över fakultetsgränserna, och de lärde känna varandra väl. Hammar-
sten deltog i flertalet sammanträden med konsistoriet, och vid dess återkom-
mande val av rektor och prorektor började hans namn dyka upp 1889. Han 
fick då fyra röster vid prorektorsvalet trots att konsistoriet just hade valt en 
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annan medicinare, Per Hedenius, till rektor. När Hedenius valdes om till rek-
tor två år senare fick Hammarsten åter några röster vid prorektorsvalet. 

När val till rektor och prorektor på nytt skulle förrättas den 1 april 1893 
önskade Hedenius inte komma ifråga för omval och till rektor valdes i stället 
botanikprofessorn Thore M. Fries. Hammarsten fick en röst i rektorsvalet och 
22 av 24 röster vid prorektorsvalet, och tillträdde alltså som prorektor den 1 
juni 1893. Han ersatte på den posten professorn i estetik samt litteratur- och 
konsthistoria Carl Rupert Nyblom. När val åter förrättades 1895 blev Fries 
omvald till rektor med 23 röster. Hammarsten fick även i detta rektorsval en 
röst, och han valdes om till prorektor med 22 röster. 

Det följande valet i april 1897 blev mer dramatiskt. Fries hade fyllt 64 år, 
och flera ledamöter i konsistoriet ansåg det principiellt olämpligt att till rektor 
välja en person som skulle nå pensionsåldern under den kommande man-
datperioden. Fries blev ändå omvald till rektor, men han fick bara 16 röster, 
medan Hammarsten fick 15. Hammarsten blev i stället omvald till prorektor 
med 21 röster före kemisten Per T. Cleve som fick 11. Resultatet förargade till 
den grad professorn i nordiska språk, Adolf Noreen, som i rektorsvalet röstat 
på Hammarsten, att han till protokollet antecknade att det ”skedda valet ge-
nom sina konsekvenser för framtiden [skulle] lända till universitetets allvarliga 
skada”. 

Dagens Nyheter kommenterade valet under rubriken ”De överåriga profes-
sorerna” och noterade att fyra professorer vid den juridiska fakulteten efter 
valet krävt en ändring av universitetsstatuterna så att en professor inte skulle 
kunna väljas till rektor under det år han inträder i pensionsåldern. Deras begä-
ran var ju föranledd av att Hammarsten förlorat valet, men när saken behand-
lades av konsistoriet i oktober samma år, avstyrkte han deras yrkande. Han 
motiverade det med att den föreslagna ändringen skulle inskränka konsisto-
riets möjlighet att välja den det finner lämpligast. En majoritet i konsistoriet 
hade samma uppfattning och förslaget förkastades med 18 röster mot 7.

Ersättare för sjuk rektor
Hammarsten var alltså ytterst nära att bli rektor 1897, och man hade kunnat 
föreställa sig att han utan vidare skulle bli vald två år senare, när Fries lämnade 
rektoratet. Men så blev det inte. Valet skulle hållas den 1 april 1899, och några 
veckor tidigare noterade Dagens Nyheter att både Hammarsten och Skytte-
anske professorn Oscar Alin nämndes som rektorskandidater. Alin hade gjort 
sig allmänt känd som riksdagsman och tongivande opinionsbildare i unions-
frågan, och vid valet i konsistoriet fick han 25 röster, medan endast en röst 
tillföll Hammarsten. I det följande prorektorsvalet blev Hammarsten nästan 
enhälligt omvald med 25 röster. En röst tillföll Reinhold Geijer.

I enlighet med universitetsstatuterna valdes Alin till rektor för en tvåårs-
period, men hans hälsa var vacklande redan när han tillträdde. Upsala Nya 
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Tidning skrev i början av augusti att han låg sjuk i sin sommarbostad utanför 
Grycksbo i Dalarna och att hans tillstånd var ”rätt betänkligt”. Det fick Ham-
marsten att agera både som vän och som prorektor. Han skrev långa brev 
till Alin, där han uttryckte ledsnad och oro över sjukdomen och uppmanade 

honom att vila och inte oroa sig 
för göromålen på universitetet. 
För sommarkurserna var allt ord-
nat, skrev Hammarsten, och han 
skulle börja arbeta med föreläs-
ningskatalogen, som då var en 
rektorsuppgift. Han skulle också 
kalla till sammanträden med det 
större och det mindre konsistoriet 
för petitafrågor och andra ärenden 
som behövde avgöras. 

I uppdraget som prorektor in-
gick normalt att vara vice ordfö-
rande i de båda konsistorierna och 
att i övrigt ersätta rektor vid för-
fall för denne. Det var också Ham-
marstens begränsade roll så länge 
Fries var rektor, men under Alins 
sjukdom fick prorektorskapet en 
annan dimension, och Hammar-

sten blev i praktiken tjänsteförrättande rektor. Ovanpå allt extraarbete det 
innebar hade Hammarsten samtidigt problem med den egna hälsan. Han hade 
fått en tumör i bröstet som visserligen opererades bort i början av augusti, 
men den följdes av ett par veckors konvalescens med sämre arbetsförmåga än 
vanligt. 

Ett särskilt uppdrag för Hammarsten under Alins frånvaro var att i början 
av september 1899 leda en delegation av Uppsalaprofessorer på en resa till 
Lund för några dagars möten och diskussioner med kolleger där. Det var en 
svarsvisit till ett besök i Uppsala i augusti 1895 av en större grupp från Lunds 
universitet, med rektor August Quennerstedt i spetsen. De hade då kommit 
på inbjudan av dåvarande Uppsalarektorn Fries, och enligt honom hade syftet 
inte främst varit att knyta vetenskapliga kontakter utan snarare att bidra till 
bekantskap och vänskap mellan lärarna på de båda svenska statsuniversiteten. 
I pressen gick evenemangen därför under namnet akademiförbrödring. 

Före resan till Lund skrev Hammarsten till Alin, att han var orolig för att 
inte kunna ersätta honom på ett tillbörligt sätt, men han lovade ”sköta saken 
efter bästa förstånd”, och ”god vilja skall ej fattas” lade han till. Enligt tid-
ningsreferat efter mötesdagarna kunde han i själva verket med bravur svara på 
alla tal som hölls och skålar som utbringades av värdarna i Lund, det vill säga 

Oscar Alin. Foto från 1897.
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prokanslern, biskop Gottfrid Billing och rektorn Magnus Blix. Under mötet 
talades det om att fortsätta utbytet med ett nytt besök i Uppsala av universi-
tetslärare från Lund, men något sådant tycks inte ha kommit till stånd.

Alin blev så småningom bättre, och för att klargöra vad som väntade honom 
inför hans återkomst till rektoratet i Uppsala i mitten av september 1899, 
skickade Hammarsten honom en utförlig rapport om det aktuella läget på 
universitetet, om förestående möten och om all övrig planering. Mycket var 
dock redan åtgärdat eller förberett, och den närmast kommande fredagen 
var det till exempel enligt Hammarsten ”intet annat än att som vanligt sitta 
på rektorsrummet”. Alin var emellertid också ordförande i landstinget, som 
veckan därpå skulle hålla sitt ordinarie årliga sammanträde under tre dagar, 
och Hammarsten tillade därför att han var inställd på att de dagarna åter sköta 
rektoratet. 

Hösten 1900 blev Alin emellertid svagare igen, och redan i september fick 
Hammarsten åter sköta rektorssysslorna. ”Här är sig allting likt. Ingenting af 
vigt eller intresse har passerat”, skrev han till Alin och uppmanade honom att 
vila upp sig ordentligt, och att det inte var någon brådska att komma tillbaka 
till Uppsala. Alin återgick så småningom ändå i tjänst, men hans hälsotillstånd 
försämrades alltmer, och från mitten av november kunde han inte längre ar-
beta. 

Hammarsten befann sig då sedan ett par veckor tillbaka i Lund, där den 
så kallade universitetskommittén sammanträdde (sid. 139), och innan han i 
början av december återkom till Uppsala var det konsistoriets äldste ledamot, 
filosofiprofessorn Reinhold Geijer, som fick uppehålla rektoratet. Det innebar 
bland annat att det var Geijer som stod för inbjudan till en professorsinstal-
lation i november 1900, och för de oinsatta måste det ha tett sig egendomligt 
att prorektor Hammarsten i den inbjudan förtecknades bland de till högtid-
ligheten särskilt inbjudna gästerna. Förklaringen framgick av hans titel: Upsala 
Stadsfullmäktiges Ordförande, men inte heller i den egenskapen var han alltså 
närvarande. 

Rektor
I slutet av december fördes Alin till ett sjukhem i Stockholm, där han avled 
på nyårsafton endast 54 år gammal. På kallelse av Hammarsten kom konsisto-
riets ledamöter högtidsklädda till sammanträde söndagen den 2 januari 1901. 
Efter ett längre anförande av Hammarsten med ”saknadens varma, innerliga 
tack till den bortgångne vännen och kamraten”, beslöt konsistoriet att anlägga 
sorg i fjorton dagar och att flagga på halv stång till och med begravningsdagen. 
Det bestämdes också att val av ny rektor skulle ske i vanlig tid på våren, och 
Hammarsten, som ju var prorektor, fick därför tills vidare fungera som rektor.

Den 3 april hade tiden kommit för val av rektor för den kommande tvåårs-
perioden, och Hammarsten valdes nästan enhälligt. Han fick 25 röster, medan 
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en röst tillföll Reinhold Geijer. Till prorektor valdes Ernst Trygger med en 
rösts marginal till Reinhold Geijer. När den förhållandevis unge Alin blev 
rektor två år tidigare, hade Hammarsten rimligen inte haft några tankar på att 
han själv senare skulle komma att besätta den posten. Men efter Alins från-
fälle var situationen en annan. Efter åtta år som prorektor, och efter att flera 
gånger tidigare ha funnits med i diskussionen i samband med rektorsval, kan 
det inte ha kommit som en överraskning för honom att hans professorskol-
leger i det läge som uppkommit nu ville se honom som rektor.

Hammarsten strävade inte efter maktpositioner, men det finns å andra si-
dan inget som tyder på att han tvekade inför att åta sig rektorsuppdraget. Han 
var pliktmedveten och lojal mot det universitet, som var en så stor och omist-
lig del av hans liv, och om andra uppdrag kunde synas honom oviktiga eller 
onödigt tidskrävande, så gällde det inte ledningen av universitetet. Han över-
tog formellt rektorsämbetet lördagen den 1 juni 1901, och eftersom han redan 
fungerat som rektor i ett halvår, och då det inte fanns någon avgående rektor 
i livet, iscensattes inte den annars brukliga högtidliga ceremonin i aulan. Till-
trädet skedde i stället genom att Hammarsten höll ett för tillfället lämpat 
kortare anförande i konsistoriet. I samband därmed anmälde han också, att 
han fortsatt avsåg att hålla åtminstone två föreläsningar i veckan, trots att 
statuterna för universiteten gav honom rätt att som rektor vara befriad från 
föreläsningsskyldigheten. 

Till studenterna höll Hammarsten ett kort tal vid terminens första stipen-
diatupprop (sid. 96), och han berörde då den förlust som universitetet lidit 
genom Alins bortgång. De särskilda förhållanden som rådde, gjorde emellertid 
att studentkårens traditionella hyllning av den nytillträdde rektorn skedde 
först i mitten av september, i samband med det akademiska läsårets början. 
På trappan till universitetshuset tog Hammarsten då emot kårens uppvakt-
ning. Kårordföranden Per Odelberg lyckönskade Hammarsten till att ha nått 
universitetets högsta hederspost och studenterna till att ha fått en rektor ”till 
vilken de kunde blicka upp med vördnad och obegränsat förtroende”. I sitt 
svarstal anspelade Hammarsten på bilden av studenterna som en ljusets rid-
darvakt och uppmanade dem att kämpa för ljuset mot mörkret och ta upp 
kampen ”för sanning, rätt och heder, för allt som är ädelt och gott, manligt 
och fosterländskt”. Efter talet utbringades ett leve för universitetets nye rektor 
och sjöngs ”Vårt land”, varpå kåren defilerade förbi Hammarsten till tonerna 
av ”Sjungom studentens”.

Senare samma höst arrangerades ett 40-årsjubileum på Hôtel Continental i 
Stockholm för dem som 1861 hade avlagt studentexamen vid Uppsala univer-
sitet. Det var Hammarsten och 307 andra unga män som med framgång hade 
genomgått examensproven det året, och som rektor för universitetet kunde 
Hammarsten nu tala till det 30-tal personer som hörsammat inbjudan. Enligt 
ett referat i Dagens Nyheter tackade han å universitetets vägnar ”alla och en 
hvar af hennes söner från 1861 för att de gjort henne så mycken glädje och 
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heder och nästan ingen sorg” och för ”allt hvad de i ädel handling verkat och 
i kärlek tänkt”. Tio år senare var det fortfarande 28 personer, inklusive Ham-
marsten, som firade 50-årsminnet av sin examen, den gången i Dramatiska 
teaterns restaurang i Stockholm.

En lugn tid för universitetet
Hammarstens uppgift som rektor var, enligt de då gällande universitetssta-
tuterna, att utöva vård och tillsyn över allt som rörde universitetet, att tillse 
att undervisningen sköttes, att sedlighet och flit rådde bland studenterna, att 
universitetets egendom vårdades och att anslag användes för sina rätta ända-
mål. Det är inte ett aktivt ledarskap, som beskrivs i dessa termer, och rektor 
förväntades inte heller ta initiativ till utveckling eller förändring. Däremot 
skulle han vara ordförande i de beslutande kollegiala organen, och det större 
akademiska konsistoriet sammanträdde under Hammarstens rektorstid inte 
mindre än ca 20 gånger om året. 

Till universitetets tryckta årsskrifter skrev Hammarsten som rektor alltid 
inledande redogörelser över det senast gångna akademiska året. Från och med 
redogörelsen för 1901/02 inleddes de alla med snarlika formuleringar om att 
året ”lika litet som de närmast föregående karakteriserats af någon mera in-
gripande eller betydelsefull tilldragelse”. I redogörelsen för 1901/02 tillade han 
dessutom att universitetet ”å andra sidan […] i lugn samt ostördt af yttre häm-
mande inflytelser kunnat med kraft och framgång verka för sin betydelsefulla 
uppgift”. Hammarstens bild av universitetet var alltså en plats där det bedrevs 
viktig verksamhet, som mådde bäst av att lämnas i fred och inte störas av 
externa krafter. Samtidigt försummade han aldrig att i sina redogörelser tacka 
för riksdagens generösa stöd och för alla enskilda gåvor till universitetet. 

Men mycket arbete för rektor
I årsredogörelserna svarade rektor inte bara för den inledande översikten. 
Han redovisade där också bland annat styrelse- och personalförhållanden, 
utnämningar och beviljade tjänstledigheter, offentliga föreläsningar, veten-
skapliga resor, lärarnas i tryck utgivna skrifter och universitetets ekonomi. 
Han förde även in uppgifter om de olika institutionernas verksamhet, och 
sammantaget var det ett ganska omfattande arbete. År 1903 gav konsistoriet 
därför Hammarsten tillstånd att med 200 kronor ersätta en amanuens, som 
hjälpte honom med insamling av uppgifter och redigering. Detta stöd blev 
permanent året därpå, då konsistoriet beslöt att rektor i framtiden skulle få 
disponera sammanlagt 300 kronor om året för biträde i arbetet med årsredo-
görelserna. 

Det fanns tre tjänstemän i det lilla akademiska kansliet, men arbetet med 
årsredogörelser illustrerar hur Hammarsten som rektor själv tvingades hand-
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lägga enkla administrativa ärenden. På motsvarande sätt behövde han ägna en 
del av sina sommarferier åt att på basis av lärarnas uppgifter utarbeta en före-
läsningskatalog. Som rektor var han också ordförande i redaktionen för univer-
sitetets årsskrift och ledamot i docentstipendiekommittén. För att förbereda 
det större akademiska konsistoriets framställningar om statsanslag fanns vid 
universitetet också en så kallad riksdagspetitakommitté. I den representerade 
Hammarsten under några år på 1890-talet den medicinska fakulteten, och 
som rektor ledde han den som självskriven ordförande. 

Även som rektor tillhörde Hammarsten fortfarande den medicinska fakul-
teten, och i enlighet med dåtidens praxis fortsatte han att delta i fakultetens 
sammanträden, om än inte lika regelbundet som före sitt rektorsuppdrag. 
Medicinska fakulteten sammanträdde i början på 1900-talet mellan 15 och 
20 gånger per år, och Hammarstens frånvaro inskränkte sig till omkring fem 
gånger per år. Den medicinska fakulteten fortsatte också under hela Hammar-
stens långa karriär inom universitetet att se honom som sin trogne ledamot. 
När den uppvaktade honom på hans 75-årsdag skrev den i en adress: ”I tack-
sam hågkomst bevarar fakulteten ock den sällsporda trofasthet, med hvilken 
ni trots ringheten i de yttre villkor, vårt universitet till en början kunde bjuda 
eder, kvarblef på eder post, en prydnad för den fakultet, som med stolthet 
räknade eder såsom sin lärjunge.”

Kontakter med prokansler och kansler
Universiteten i Uppsala och Lund hade sedan 1824 samma person som kansler 
och högste styresman, och 1893 slogs de båda kanslersämbetena dessutom 
samman, varigenom tillkom en ”kansler för rikets universitet”. För vart och 
ett av universiteten fanns det också en prokansler; ärkebiskopen för Uppsala 
universitet och biskopen i Lund för Lunds universitet. Till ärkebiskop och 
prokansler för Uppsala universitet efter den avlidne Anton Niklas Sundberg 
hade Kungl. Maj:t i juni 1900 utnämnt Johan August Ekman, och han hälsades 
i februari 1901 välkommen till universitetet i det för högtidliga mottagningar 
avsedda kanslersrummet i universitetsbyggnaden. Hammarsten betonade i 
sitt hälsningstal att Ekmans tidigare verksamhet som akademisk lärare gjorde 
honom väl ”ägnad att bekläda prokanslärsämbetet”. Han hade i universitets-
statuterna definierade befogenheter rörande universitetet, och eftersom han 
kvarstod som ärkebiskop under hela Hammarstens rektorstid, blev kontak-
terna dem emellan många. 

Kansler under huvuddelen av Hammarstens rektorstid var förre ecklesia-
stikministern Gustaf Gilljam. Som nytillträdd rektor bjöd Hammarsten ho-
nom på middag i sitt hem den 7 januari 1901, efter det att de båda tidigare på 
dagen varit närvarande vid begravningen av Oscar Alin. De träffades vidare i 
maj samma år vid studenternas traditionella vårfest, men Hammarsten hörde 
däremot inte till de akademiska lärare i Uppsala som i oktober det året i skri-
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velse till Gilljam uttryckte ”glädje och tillfredsställelse” över ett yttrande han 
avgivit till Kungl. Maj:t i ett tillsättningsärende vid Lunds universitet. 

Det ärendet gällde en professur i nationalekonomi vid Juridiska fakulteten 
med den radikale ekonomen Knut Wicksell som sökande. Fakulteten hade fö-
reslagit honom som innehavare av professuren, men universitetets prokansler, 
biskop Gottfrid Billing, ansåg sig av sin ”ämbetsplikt förhindrad” att ge honom 
”auktorisation till att såsom främste målsman i sitt ämne drifva propaganda 
för sina betänkliga teorier” och avstyrkte ett förordnande. Som kansler gick 
emellertid Gilljam emot Billing och tillstyrkte förordnande, vilket även blev 
Kungl. Maj:ts beslut. Lärarna i Uppsala gladdes över att han ”vid ett tillfälle då 
den vetenskapliga forskningens frihet angripits” tolkat universitetsstatuterna 
på ett betryggande sätt. Bakom skrivelsen stod 62 lärare, varav 25 professorer, 
utgörande ungefär halva professorskåren. Prorektor Ernst Trygger stod som 
första namn, men Hammarstens namn saknades alltså. Kanske berodde det 
på att han inte ville desavouera Billing, som ledde den universitetskommitté, i 
vilken han ingick som en av de två ledamöterna från Uppsala (sid. 138).

Gilljam efterträddes som kansler av förre statsministern Erik Gustaf Bo-
ström, som vid sitt första besök vid universitetet i maj 1905 välkomnades av 
Hammarsten i kanslersrummet. Det var för övrigt ett av Hammarstens sista 
uppdrag som rektor, eftersom han lämnade rektoratet med maj månads ut-
gång det året. Som sakkunnig på det medicinska området hade han emellertid 
senare som rådgivare ganska täta kontakter med de två följande kanslererna 
Fredrik Wachtmeister och Carl Swartz och kanslerssekreteraren Otto Crone-
borg (sid. 141). 

Representativa uppgifter
Hammarsten hade enligt Upsala Nya Tidning ”en stark naturlig känsla för det 
representativa” i rektorsrollen. Han företrädde universitetet när kungen be-
sökte Uppsala, och när den kungliga vagnen rullade in på stationen, stod han 
alltid på perrongen för att hälsa välkommen tillsammans med ärkebiskopen, 
landshövdingen och stadens regementschefer. Han var mer osäker på hur han 
skulle agera när prins Gustaf Adolf skulle börja studera i Uppsala våren 1902, 
och för att få råd vände han sig då till kanslerssekreteraren Carl Rogberg, som 
hade nära kontakter med hovet. Han försäkrade sig också om att Stockholms 
nation skulle välja prinsen till hedersledamot, om han skrev in sig där, och 
slutligen vidtalade han de lärare, som Rogberg rekommenderat och ordnade 
med lämpliga föreläsningssalar.

Prinsen kom till Uppsala den 5 februari och blev stilfullt mottagen i en 
flaggprydd stad. Han avlade artighetsbesök hos Hammarsten och landshöv-
ding Bråkenhielm samma dag, och i sin bostad blev han uppvaktad av en 
deputation från studentkåren. Dagen därpå bevistade han sin första föreläs-
ning, och den 8 februari skrevs han in i Stockholms nation, allt i enlighet 
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med Hammarstens planering. Hammarsten höll sig fortsatt underrättad om 
prinsens studier, och våren 1903 bjöd han honom på supé tillsammans med 
studentnationernas inspektorer och studentkårens direktion. I februari 1905, 
när Hammarstens rektorsmandat närmade sig sitt slut, skickade han ett lyck-
önskningstelegram till samme prins, som i Kairo hade förlovat sig med prin-
sessan Margaret av Storbritannien, och prinsen svarade ett par dagar senare 
från Alexandria med ett varmt tack.

I uppdraget som rektor ingick också att uppvakta professorskolleger och 
andra ledande personer i Uppsala på jämna födelsedagar samt att represen-
tera universitetets ledning vid begravningar av avlidna lärare. I sådana sam-
manhang förväntades rektor hålla anföranden av mer eller mindre högtidlig 
karaktär. De refererades ofta i lokalpressen, som inte sällan prisade Hammar-
sten för hans värdighet och vältalighet. Av tidningarnas redogörelser framgår 
att han kunde välja sina ord med hänsyn till person och omständigheter. När 
förre teologiprofessorn, domprosten och psalmförfattaren Carl Axel Torén i 
oktober 1903 fyllde 90 år sade Hammarsten enligt Upsala Nya Tidning, att 
kanske ”blir den tid ej så lång, som vi ännu få äga Er, hr domprost, ibland oss; 
men liksom den nordiska sommarens ljusa dag näranog utan natt, endast med 
en lätt skymning öfvergår i en ny dag, så önska vi varmt och innerligt, att Eder 
långa lefnadsdags afton må klar och ljus och utan mörker och natt gå öfver i 
evighetens morgon”.

När det uppkom kostnader i samband med uppvaktningar eller begrav-
ningar var det var inte alltid klart om de kunde belasta universitetet, och 
kammarrättens revisionsavdelning riktade ibland kritik mot den ekonomiska 
redovisningen i det avseendet. Två anmärkningar mot 1902 års räkenskaper, 
avsåg till exempel sådana punkter. Det rörde små belopp, men ärendena gick 
trots det ända upp till Kungl. Maj:t för avgörande. Det ena gällde 25 kronor 
som ersättning till en tjänsteman som författat en hyllningsadress till univer-
sitetet i Oxford, vilket revisorerna inte ansåg skulle betalas med universitetets 
medel. Hammarsten och övriga ledamöter i konsistoriet skulle enligt Kam-
marrättens beslut 1905 ersätta universitetet för denna utgift, men sedan de 
överklagat domen, beslöt Kungl. Maj:t 1907 ogilla revisorernas anmärkning. I 
det andra fallet däremot, gick Kungl. Maj.t på revisorernas linje och beslöt att 
Hammarsten skulle ersätta universitetet med 30 kronor och 50 öre för tillbe-
hör till kransar vid en begravning, som han låtit universitetet betala. 

Avgång från rektorsposten
Våren 1903 lät sig Hammarsten omväljas till rektor för ytterligare två år, men 
när rektorsval åter skulle äga rum våren 1905 var han inte kandidat. Upsala 
Nya Tidning skrev några veckor före valet att ”Hammarsten, som annars skul-
le bli enhälligt omvald lär icke komma att mottaga omval, då han på hösten 
1906 skall afgå efter uppnådde 65 års ålder.” Prorektorn Ernst Trygger stod 
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inte heller till förfogande, eftersom han hellre ville ägna sig åt sitt uppdrag 
som riksdagsman. I pressen spekulerades om en så kallad kombination, där 
en person skulle vara rektor till namnet och en annan till gagnet, men så 
blev det inte. Till Karl Gustaf Lennander skrev Hammarsten att striden om 
rektoratet ”kommer, antager jag, att stå mellan K. R. Geijer och Schück – an-
tagligen blir det den senare”. Hans förmodan visade sig vara riktig, och till 
hans efterträdare valdes professorn i estetik samt litteratur- och konsthistoria 
Henrik Schück. Med 13 röster i konsistoriet var marginalen dock inte stor till 
Reinhold Geijer, som fick 10 röster.

Rektorsombytet, som termen då löd, ägde rum den 31 maj 1905, denna gång 
rum under sedvanliga solenna former. I inbjudningsskriften betygade Ham-
marsten sin ”uppriktiga och djupt kända tacksamhet för den välvilja, det bi-
stånd och stöd” han i rikt mått fått ta emot av de akademiska konsistorierna, 
professorskolleger och andra lärare samt av tjänstemän och studenter. Under 

Emerik Stenbergs rektorsporträtt av Olof Hammarsten från 1912.
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högtidligheten i universitetets aula höll Hammarsten, som traditionen bjöd, 
ett kortare föredrag i sitt ämne. Det hade titeln ”Har vår föda i allmänhet 
en ändamålsenlig sammansättning?”, och i sitt referat från tilldragelsen skrev 
Upsala Nya Tidning om ”Hammarstens ytterst intressanta, populära och in-
struktiva föreläsning, som åhördes med den mest spända uppmärksamhet”. 
En något utökad version av föredraget trycktes senare i Tidskrift för hemmet 
utgiven av Fackskolan för huslig ekonomi.

Sedan Schück av Hammarsten fått ta emot rektorsämbetets insignier, 
framförde han universitetets tack till sin företrädare. Han tillade att ”alla har 
vi varit stolta över att i spetsen för vårt gamla universitet se en av vårt lands 
främsta vetenskapsmän, känd och skattad icke blott av oss utan även långt 
bortom Sveriges gränser”. Dagen avslutades med middag på Stadshotellet, då 
Schück höll ett längre tacktal till Hammarsten ”som åtagit sig rektorsbefatt-
ningen endast av pliktkänsla och kärlek till universitetet, då hans största in-
tresse alltid gällt vetenskapen”. Han hade ändå, enligt Schück ”utövat sitt äm-
bete på ett sätt, som väckt så odelat och varmt erkännande i alla avseenden”. 

Några månader senare noterade Schück i universitetets årsredogörelse för 
1904/05, att Hammarsten förklarat sig ”bestämdt förhindrad att mottaga ett 
återval”, och att han själv ”i hans ställe” utsetts till innehavare av ämbetet. 
”Sällan torde en rektor hafva förvärfvat sig så allmänna och starka sympatier 
som professor Hammarsten genom sin personliga välvilja mot alla, sitt redbara 
väsen, sin omutliga pliktkänsla och sin varma kärlek till universitetet” avslu-
tade Schück sitt tack till sin företrädare. 

Kanslerskandidat
Vid det ovan nämnda välkomnandet av den nyvalde universitetskanslern 
Erik Gustaf Boström höll Hammarsten ett längre tal om dennes eminenta 
förutsättningar för uppdraget, och han utlovade universitetets stöd och sam-
arbete. Redan i oktober 1906 avgick emellertid Boström efter en schism om 
docentförordnande för Bengt Lidforss vid Lunds universitet. I Uppsala väd-
jade konsistoriet till Boström att han skulle återta sin anhållan om entledi-
gande, men i Lund var meningarna delade, och som ny kansler efter Boström 
föreslogs bland andra Hammarsten. Malmötidningen Arbetet diskuterade de 
föreslagna namnen och fann att mycket talade för Hammarsten ”som nyss 
vid full vigör inträtt i det pensionerade ståndet och som genom sitt ideala 
intresse för vetenskapen, sin långa erfarenhet i universitet och genom sin 
personliga auktoritet synes synnerligen lämpad för en kanslärs ansvarsfulla 
och krävande ämbete”. 

Uppsala universitets vädjan och andra opinionsyttringar fick Boström att 
förstå, att han hade ett starkt stöd från lärosätena, och därför återkallade han 
sin avskedsansökan två veckor efter det att han lämnat in den. Den så kallade 
kanslerskrisen var därmed över, och nyval av kansler var inte längre aktu-
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ellt. Redan i februari 1907 avled emellertid Boström, och spekulationerna om 
efterträdare tog ny fart. Visserligen var Hammarsten då emeritus sedan ett 
halvår tillbaka, men som Arbetet skrev i oktober året innan, kunde det rent 
av betraktas som en merit vid kanslersval, och tidningarna Upsala, Dagens 
nyheter och Aftonbladet nämnde honom åter som en möjlig efterträdare till 
Boström. Till ny universitetskansler valdes emellertid i stället riksdagsman-
nen och förre utrikesministern Fredrik Wachtmeister.
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Utredare och sakkunnig

Sakkunnig vid tjänstetillsättningar
Som extra ordinarie professor i medicin och senare som professor i medi-
cinsk och fysiologisk kemi utsågs Hammarsten ofta till sakkunnig när andra 
akademiska lärartjänster skulle tillsättas. Hans uppgift var då att skriftligt 
uttala sig om ”hvarje sökandes skicklighet till embetet”, som det stod i uni-
versitetsstatuterna. De befattningar det gällde kunde ligga inom hans eget 
ämne eller inom andra grenar av kemin, men han anlitades också som sak-
kunnig vid tillsättning av lärartjänster inom fysiologi och farmaci. Uppdragen 
var inte begränsade till de medicinska och filosofiska fakulteterna vid Uppsala 
universitet, utan de kunde också avse befattningar vid Lunds universitet och 
Karolinska institutet.

Ett tidigt sakkunniguppdrag 1882 gällde en tjänst som laborator i experi-
mentell fysiologi och medicinsk fysik vid Uppsala universitet med docenten 
Magnus Blix som ende sökande. Hammarsten bedömde honom som ”ovanligt 
skicklig och kompetent” och yttrade sig dessutom positivt om hans förmåga 
till muntlig framställning. Vid tillsättning av lärartjänster fick enligt univer-
sitetsstatuterna ”ej andra grunder afses eller åberopas, än graden av ådagalagd 
vetenskaplig skicklighet”, och Hammarsten var långt före sin tid, när han även 
uttalade sig om den sökandes pedagogiska meriter. Blix blev senare professor 
i fysiologi och embryologi i Lund och rektor för Lunds universitet. Som sådan 
tog han i september 1899 emot en delegation professorer från Uppsala under 
Hammarstens ledning för så kallad akademiförbrödring (sid. 127), och under 
några år i början på 1900-talet var han kollega med Hammarsten som univer-
sitetsrektor. 

Det ansågs vid den tiden lämpligt att en professor, som avgått med pen-
sion, utsågs som sakkunnig för att bedöma de sökande till den befattning som 
blivit vakant. När professuren i medicinsk och fysiologisk kemi skulle tillsät-
tas efter Hammarsten, var han sålunda själv sakkunnig tillsammans med Ivar 
Bang i Lund, Severin Jolin vid Karolinska institutet och Albrecht Kossel i 
Heidelberg. Sökande var extra ordinarie professorn i samma ämne i Uppsala 
Carl Th. Mörner och docenten Sven Gustaf Hedin, som under flera år varit 
avdelningschef vid Jenner Institute of Preventive Medicine i London. Ham-
marsten såg dem som jämbördiga vad gällde vetenskaplig skicklighet, och att 
professurens ämnesinnehåll därför borde vara utslagsgivande. Han ansåg, att 
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om skicklighet i fysiologisk kemi var det avgörande, borde Hedin uppföras på 
första plats, men om ”företrädet bör gifvas åt den, som styrkt sin skicklighet 
på professurens båda hufvudområden, så bör första förslagsrummet tillerkän-
nas e. o. professorn Mörner”. De tre andra sakkunniga satte alla Hedin främst, 
och han utsågs till innehavare av professuren.

Arbete i en nationell universitetskommitté
Våren 1898 publicerades en artikel med den till synes oskyldiga titeln ”Några 
universitetsfrågor” i Nordisk tidskrift. Författare var bibliotekarien vid Lunds 
universitet Elof Tegnér, och hans huvudtes var att universiteten hade en gam-
maldags struktur med ett otidsenligt kollegialt styrelseskick. I stället för hela 
det otympliga systemet med kansler, prokansler, rektor, konsistorier och drät-
selnämnd, där samma ärende ofta behandlades av den ena instansen efter 
den andra, ville han i ledningen för ett universitet se en enda person med 
titeln kansler. Denne styresman skulle emellertid inte vara en kansler i dit-
tillsvarande mening, utan en av Kungl. Maj:t utsedd ämbetsman. Det skulle 
ge en väsentligt mer effektiv organisation utan att inskränka den akademiska 
friheten. Om en professor utsågs till kansler, borde han lämna sin professur 
och helhjärtat ägna sig åt universitetets utveckling. Även befordringsväsendet, 
det vill säga formerna för tillsättning av professurer och andra befattningar, 
behövde enligt Tegnér förenklas och moderniseras. 

Tegnérs revolutionära förslag orsakade föga förvånande en häftig debatt, 
där bland andra Uppsalaprofessorerna Henrik Schück och Harald Hjärne för-
svarade den gamla ordningens kollegialitet och korporationsanda. Även lan-
dets tidningar engagerade sig i frågan, och flera av dem stödde Tegnér. Kungl. 
Maj:t agerade genom att i maj 1899 tillsätta en kommitté med uppdrag att 
se över universitetsstatuterna avseende tillsättning av lärarbefattningar vid 
universiteten i Uppsala och Lund och vid Karolinska institutet samt avseende 
docentinstitutionen. Kommittén kom att kallas universitetskommittén, och 
till dess ordförande utsågs prokanslern för Lunds universitet, biskop Gottfrid 
Billing. Från Lund kom även Elof Tegnér och professorn i processrätt Ernst 
Kallenberg. Från Uppsala universitet kom prorektorn Olof Hammarsten och 
bibliotekarien Claes Annerstedt, och från Karolinska institutet, slutligen, dess 
rektor, professor Karl Mörner. Tegnér avled i februari 1900 och ersattes av den 
förre rektorn för Lunds universitet, zoologiprofessorn August Quennerstedt. 

Kommittén hade ett första möte i biskopsgården hos Billing den 31 oktober 
1899, som direkt följdes av en fem veckor lång sammanträdesperiod i Lund. 
Ledamöterna skrev då enskilt promemorior om hur de såg på uppdraget, och 
Hammarsten satte till exempel i punktform upp ett antal riktlinjer som borde 
följas vid professorstillsättningar. De handlade om tydlighet beträffande äm-
nets omfattning, om ökad användning av möjligheten till kallelse och om ett 
bibehållet och förstärkt sakkunniginstitut. Han ansåg att kanslern skulle utse 
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sakkunniga bland de personer som lärosätena föreslagit, och att dessa skulle 
åtnjuta arvode samt att utländska sakkunniga endast skulle utses, om det var 
alldeles nödvändigt. Ledamöterna skrev kommentarer till varandras prome-
morior, och ”Du får ändra så mycket Du önskar” skrev Hammarsten när han 
skickade sina punkter till Annerstedt för att få hans synpunkter.

Under sejouren i Lund tog kommittén preliminär ställning till de frågor 
som ingick i utredningsuppdraget, men redan då fick den också ett tilläggs-
uppdrag om att yttra sig över en begäran från ett 30-tal extra ordinarie pro-
fessorer i Uppsala och Lund om att skillnaderna mellan ordinarie och extra 
ordinarie professorer skulle upphävas, så att tillägget ”extra ordinarie” togs 
bort och så att de alla fick rätt att delta i val av rektor och prorektor m.m. I 
sitt yttrande ansåg kommittén att det skulle vara svårt att genomföra inom 
befintlig organisation, men att Kungl. Maj:t ändå borde överväga om skillna-
derna kunde upphävas. Kommitténs yttrande på denna punkt remitterades, 
och de extra ordinarie professorernas önskemål vann då föga gehör. Konsisto-
riet i Uppsala ansåg till exempel att frågan måste ses i ett större sammanhang 
rörande förändringar av universitetens organisation och ekonomi. 

Att föreslå former för tillsättning av lärartjänster var en huvuduppgift för 
kommittén. Hammarsten hade ju inledningsvis angivit de principer som borde 
gälla i det sammanhanget, men under arbetets gång insåg han att de i vissa fall 
var otillräckliga. Han hade till exempel noterat att den teologiska fakulteten 
i Uppsala, som då endast hade tre ledamöter, skulle föreslå innehavare av tre 
vakanta professurer, vilket han fann betänkligt. I mars 1901 presenterade han 
därför ett radikalt förslag om en nationell nämnd, som i tillsättningsärenden 
skulle ersätta både fakultet och konsistorium. Ordförande i nämnden skulle 
vara rektor vid det lärosäte där den lediga befattningen fanns, och övriga leda-
möter skulle utses av berörda fakulteter. 

En nationell nämnd skulle enligt Hammarsten bli ”ett kraftigare skydd mot 
partiskhet” för det egna lärosätets kandidater än fakultet och konsistorium. 
De enskilda lärosätena skulle få mindre inflytande på tillsättningsärenden 
än förut, ”men detta torde vara till gagn för saken”, avslutade Hammarsten 
oförskräckt argumenten för sin modell. En majoritet inom kommittén valde 
att ställa sig bakom förslaget, men Annerstedt reserverade sig. Han avvisade 
tanken på en nationell nämnd och ansåg att fakulteterna skulle handlägga 
alla tillsättningsärenden innan de, utan att passera konsistorierna, avgjordes 
av kanslern och Kungl. Maj:t. De båda ledamöterna från Uppsala uppträdde 
alltså oenigt i denna centrala fråga. Å andra sidan var de överens om att be-
fordringsgrunden ”vetenskaplig förmåga” borde kompletteras med ”läraredug-
lighet”.

Hösten 1900 samlades kommittén en andra gång i Lund för sex veckors 
koncentrerat arbete. Liksom året innan var Hammarsten tjänstledig från sin 
undervisning i Uppsala, där hans professorskollega Carl Th. Mörner i stället 
svarade för examination i deras gemensamma ämne. Hammarsten var ovan 
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vid den typen av kommittéarbete och fann det mycket krävande. När han 
den 31 oktober skickade en skriftlig rapport om överläggningarna till rektorn 
i Uppsala, Oscar Alin, skrev han att han den första tiden varken dag eller natt 
kunde få arbetet ur sina tankar, och därför hade svårt att sova. Nu hade han 
blivit lugnare, men han plågades av att vara borta från sitt egentliga arbete och 
önskade innerligt att den pågående vistelsen i Lund snart skulle vara över. Två 
månader senare avled Alin, och Hammarsten fick då kombinera kommittéar-
betet med att vara tjänsteförättande rektor. Även sedan han formellt övertagit 
rektorsämbetet den 1 juni 1901, fortsatte han sitt arbete i universitetskom-
mittén. 

På somrarna förlade kommittén sitt arbete till det fashionabla Mölle, och 
ledamöterna bodde då på det klassiska badhotellet Mölleberg. Tiden för bad 
och annan rekreation var troligen begränsad, men i samtida skildringar be-
skrivs hur hotellets gäster blev uppassade med god mat av en hel stab av 
kypare och servitriser. Sommaren 1901 kom Hammarsten, Annerstedt och 
övriga ledamöter till Mölle den 3 juli, och efter drygt två veckors arbete där 
slutjusterade kommittén sitt betänkande den 20 juli.

Kommitténs rapport – nya universitetsstatuter
Trots de invändningar som gjorts, utgick kommittén i sitt slutbetänkande från 
att skillnaden mellan de båda professorskategorierna skulle tas bort. Tillsam-
mans med önskemål om ökad effektivitet gav det kommittén anledning att 
föreslå genomgripande förändringar i universitetsstatuterna. Bland annat fö-
reslogs att de båda konsistorierna skulle ersättas dels av ett universitetsråd, 
som skulle vara ett ledningsorgan för styrning och hushållning, dels av ett 
nytt konsistorium, som skulle ansvara för undervisningsfrågor. Utöver rektor 
och prorektor, och i universitetsrådet även dekanerna, skulle i båda organen 
ingå ett antal professorer utsedda genom val. För docentinstitutionen föreslog 
kommittén inga stora förändringar. Strängare prövning av de sökande och en 
tydligare koppling till verksamhetens behov var dock ett par principer, som 
fick genomslag i kommitténs förslag till nya universitetsstatuter. 

När kommitténs betänkande kom på remiss till Uppsala universitet i no-
vember 1901, beslöt Hammarsten, av det han brukade kalla ”grannlagenhets-
skäl”, att inte delta i beredning och beslut i ärendet. Redan den 23 november 
1901 när konsistoriet remitterade ärendet till fakulteter och drätselnämnd, 
överlät han därför ordförandeskapet till prorektorn Ernst Trygger. Han deltog 
sedan inte när den medicinska fakulteten behandlade ärendet under 1902, och 
trots att han som rektor var ordförande i konsistoriet, valde han också att ute-
bli från dess sammanträden under 1903 då remissen behandlades. Det året var 
han sålunda helt frånvarande vid inte mindre än tio konsistoriesammanträden, 
som i stället leddes av Trygger eller någon annan ledamot. 



UTREDARE OCH SAKKUNNIG

141

Konsistoriet slutjusterade sitt yttrande över kommitténs förslag i okto-
ber 1903. Det instämde i det önskvärda av att slå samman de två professors-
kategorierna, men det såg flera praktiska problem med en sådan reform. Dit 
hörde frågan om representation i universitetens styrande organ. Konsistoriet 
motsatte sig universitetskommitténs förslag till nya ledningsorgan med valda 
ledamöter och ansåg att självskrivenhetsprincipen skulle gälla liksom hittills. 
Förslaget om att flytta tillsättningsärenden till ett nationellt organ avstyrktes 
också. Sammantaget gick alltså konsistoriet på avgörande punkter emot de 
förslag som Hammarsten i kommittén ställt sig bakom. Det hindrade inte att 
han i april 1903 blev omvald till universitetets rektor.

Universitetens yttranden över universitetskommitténs förslag visade att 
förhållandena behövde utredas ytterligare. Därför tillkallades 1907 nya sak-
kunniga för att inom ecklesiastikdepartementet arbeta vidare med frågorna. 
Resultatet blev en proposition våren 1908 och ett riksdagsbeslut samma år 
om vissa löneregleringar och om extra ordinarie professurers omvandling till 
ordinarie. Senare under 1908 utfärdades också nya statuter för universiteten. 
Med dessa beslut och statuter stadfästes ett par principer som förordats av 
universitetskommittén. Med några undantag likställdes sålunda alla profes-
sorer, titelmässigt och lönemässigt. Vidare blev konsistoriet ett representativt 
organ med bland professorerna valda ledamöter. Från den intensiva debatten 
våren 1898 tog det alltså tio år innan denna nyordning trädde i kraft. Dess-
utom blev förändringarna inte alls så långtgående som Tegnér föreslagit, och 
Hammarstens tanke om en nationell nämnd blev inte heller verklighet.

Rådgivare till universitetskanslern
Hammarsten fortsatte sitt forskningsarbete efter sin pensionering hösten 
1906, och han skrev en rad artiklar i tyska vetenskapliga tidskrifter. Han blev 
emellertid också anlitad av universitetskanslern Fredrik Wachtmeister för ut-
redningar och granskningar på det medicinska området. Han skrev sålunda 
1909 ett yttrande om undervisnings- och föreläsningsskyldigheten för pro-
fessorer i medicinska ämnen och en rapport om läkarutbildningen i Sverige 
(sid. 147). Som kontaktman på universitetskanslersämbetet hade han kanslers-
sekreteraren, en befattning som sedan 1902 upprätthölls av juristen Otto Cro-
neborg. Redan som rektor för universitetet hade Hammarsten haft anledning 
att hålla kontakt med kanslersämbetet, och när han avgick tackade han i ett 
brev Croneborg ”för allt godt och angenämt samarbete med Dig under den 
tid jag varit rektor”. De brev han senare skrev till honom i samband med de 
följande årens utredningsuppdrag tyder på ett fortsatt vänskapligt och förtro-
endefullt förhållande dem emellan. 

I november 1916 tillträdde Carl Swartz som universitetskansler efter Fredrik 
Wachtmeister. Swartz var liksom Hammarsten från Norrköping och de kände 
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varandra förmodligen väl. På grund av en smittkoppsepidemi i Västerbotten 
i mars 1917, kom Hammarstens första kontakt med den nye kanslern att gälla 
frågan om obligatoriska kurser i skyddskoppympning inom läkarutbildningen, 
en fråga som då även sysselsatte Karolinska institutet, Medicinalstyrelsen och 
de medicinska fakulteterna i Lund och Uppsala. På en punkt ville Hammar-
sten med ”kännedom om, huru ytterst känsliga vederbörande äro för inbland-
ning i deras angelägenheter af utomstående” avvakta Karolinska institutets 
behandling av frågan innan han själv yttrade sig.

Av ett brev till Croneborg senare under 1917 framgår att Hammarsten kun-
de känna sig besvärad när hans relation till prokanslern i Uppsala, Nathan Sö-
derblom, stördes av hans samtidiga kontakt med universitetskanslern Swartz. 
Det gällde en fråga, där Swartz vänt sig till Hammarsten för att få råd, men där 
samma fråga av någon anledning också väckt Söderbloms uppmärksamhet och 
intresse. I brevet till Croneborg skrev Hammarsten att Söderbloms närmaste 
vän i Uppsala var professorn Ulrik Quensel, och att det därför var naturligt att 
han vände sig till honom i medicinska frågor och inte till Hammarsten, men, 
fortsatte han, ”anser Du Dig böra underrätta prokansleren om, att kansleren, 
då han önskat höra någon utomståendes mening, vändt sig till mig, och skulle 
sedan Söderblom af eget initiativ vilja höra min mening, så vill jag naturligtvis 
ej draga mig undan”. Hans slutord i brevet var dock ”helst ser jag, att jag slipper 
ifrån hela saken”.

Swartz fortsatte in på 1920-talet att anlita Hammarsten för att göra ut-
redningar och för att analysera och kommentera rapporter från sakkunnig-
kommittéer i skilda medicinska frågor. Hammarsten försökte ibland värja sig 
mot hans förfrågningar, särskilt om de skulle ges formen av formella uppdrag. 
”Därtill är jag naturligtvis fullständigt inkompetent” skrev han i december 
1921 till Croneborg om en utredning¸ som han ombetts göra, och ”jag sade 
detta på förhand till kansleren, men han ville ej höra på det örat”, tillade han. 
Full av bekymmer skulle han ändå påbörja arbetet ”med vilket jag väl tvi-
velsutan kommer att fullständigt misslyckas”, avslutade han sin klagan. Senare 
kunde han ”tack vare influensan”, som under ett par veckor hindrade honom 
från att gå ut och att ta emot besök, ägna all sin tid åt det uppdrag han fått, och 
han sände sin rapport till Croneborg i februari 1922. Även om det var ett om-
fångsrikt dokument fruktade han att kanslern ”dock finner det rätt magert”, 
och ”det gör jag ock” var hans slutord till Croneborg i ärendet. 

Några fler uppdrag av detta slag nämns inte i Hammarstens brev till Crone-
borg. Han var nu 80 år fyllda, och kanske fick det Swartz att visa återhållsam-
het med nya uppdrag. Hösten 1922 blev dessutom Swartz utsedd att själv leda 
en sakkunnigkommitté för frågor om undervisning på det medicinska områ-
det, och då hade han förmodligen mindre behov av att någon utomstående 
granskade kommitténs rapport. 
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Läkarutbildningsfrågor

Forskare som läkarutbildare
Hammarstens kliniska läkarverksamhet var mycket begränsad och inskränkte 
sig till två somrars underläkarpraktik vid Sätra brunn (sid. 30), en månads 
kolerasjukvård vid Leufsta bruk under studietiden samt den för alla läkare 
korta obligatoriska kliniktjänstgöringen. Det finns dock inget som tyder på att 
han av några särskilda skäl valde bort en läkarkarriär. Snarare var det så att 
det vetenskapliga arbetet tidigt fångade hans intresse, uppslukade hans tid och 
blev en livslång passion. Som alla med läkarutbildning blev han ändå ibland 
tvungen att ingripa kliniskt i medicinskt akuta lägen. Av en notis i Svenska 
Dagbladet i maj 1895 framgick till exempel att han som universitetets pro-
rektor en eftermiddag satt på tåget till Stockholm, då han blev tillkallad för 
att lämna hjälp i samband med en förlossning. Allt gick enligt notisen väl 
och kvinnan ”framfödde mellan Järfva och Hagalunds hållplats ett välskapadt 
gosse barn”.

Sin kontakt med medicinens tillämpade sida släppte Hammarsten för öv-
rigt aldrig. Under hela sin tid som universitetslärare undervisade han blivande 
läkare, och han deltog aktivt i den medicinska fakultetens överläggningar och 
beslut på området. Senare blev han dessutom som sakkunnig ofta anlitad som 
expert rörande läkarutbildningens utformning. Som medlem och mångårig 
ordförande i Upsala Läkareförening höll han sig också kontinuerligt informe-
rad om utvecklingen inom läkaryrket. Frågan om läkarutbildningens utform-
ning var ett återkommande diskussionsämne i föreningen, och i mars 1902 ar-
rangerades under Hammarstens ordförandeskap ett särskilt möte i frågan, då 
dessutom många medlemmar från Medicinska föreningen i Stockholm deltog. 
Av ett mötesreferat framgår att de flesta var överens om att läkarutbildningen 
borde ordnas på ett mer rationellt sätt och inriktas tydligare mot läkaryrket. 
Dessutom ansågs en viss förkortning av utbildningen vara önskvärd. 

Den sistnämnda frågan aktualiserades även av Eira, en ”Tidskrift för Helso- 
och Sjukvård” som utkom åren 1877–1903, och då lästes av många läkare. Den 
ville bidra till att utveckla läkarutbildningen och anordnade 1884 en pristäv-
ling om den bästa uppsatsen över ämnet ”Är det möjligt – och i så fall på hvad 
sätt – att studietiden för svenske läkare kan förkortas, utan att samhällets och 
konstens anspråk på läkaren såsom profylaktiker och enskild sjukvårdare de-
raf behöfva nedsättas?”. Till prisdomare utsågs tre medicinprofessorer, nämli-
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gen Hammarsten i Uppsala, Seved Ribbing i Lund och Axel Key i Stockholm. 
Resultatet blev emellertid en besvikelse. Det kom bara in två tävlingsskrifter 
och i skrivelse till Eiras redaktion i januari 1885 meddelade Hammarsten att 
han för sin del funnit att ”ingendera af de tvänne författarne till dessa täflings-
skrifter på ett tillfredsställande sätt visat” hur studierna skulle kunna förkor-
tas på ett acceptabelt sätt. Hans båda kolleger hade samma uppfattning, och 
något pris utdelades därför inte.

Medikofil, latin och långa studietider
Sommaren 1881 begärde Kungl. Maj:t universitetsvärldens synpunkter på två 
frågor inom den högre utbildningen, som vid samma tid också diskuterades 
i riksdagen. Den ena var om de förberedande examina, som måste avläggas 
före inskrivning vid de juridiska och medicinska fakulteterna, kunde avskaffas 
eller begränsas till sin omfattning. För de medicinska fakulteterna gällde det 
den medicinsk-filosofiska examen, som kallades medikofilen. Den hade avlagts 
av Hammarsten 1862 (sid. 29), och inom den medicinska fakulteten i Uppsala 
rådde enighet om att den behövdes även i fortsättningen, vilket också blev 
konsistoriets beslut.

Den andra frågan gällde utvidgad rätt att avlägga akademiska examina utan 
kunskaper i klassiska språk. Vid Uppsala universitet intogs här ytterlighets-
ståndpunkterna av den teologiska fakulteten, som avstyrkte varje sänkning 
av kunskapskraven i latin och den matematisk-naturvetenskapliga sektionen 
inom den filosofiska fakulteten, som ansåg att det överhuvudtaget inte behöv-
des några prov på visade kunskaper i latin för studier inom dess vetenskaps-
område.

Den medicinska fakulteten inledde sin behandling av frågan den 8 januari 
1882, och det visade sig finnas en majoritet för att kraven på latinkunskaper 
inte fick sänkas. Hammarsten meddelade då att han hade en annan uppfatt-
ning på den punkten, och redan på kvällen samma dag skrev han till Gustaf 
Retzius att han beträffande kravet på kunskaper i latin befann sig i en mino-
ritet, som dessutom var mindre än han hade väntat. ”Jag kommer ock i följd 
häraf helt naturligt att få skrifva en reservation mot fakultetens beslut” fort-
satte han. När ärendet slutbehandlades den 17 februari bekräftade fakultetens 
majoritet sitt preliminära ställningstagande, och Hammarsten inlämnade den 
reservation han förutskickat i brevet till Retzius. 

Med avgångsbetyget Berömlig i latin från Norrköpings lyceum hade han 
själv inte haft några problem med kraven på latinkunskaper, men han ansåg 
att kravet på godkänt i detta ämne var alldeles för högt och mer till skada än 
till gagn för de medicinska studierna. Det borde enligt hans mening räcka att 
studenten i en särskild prövning ”styrkt sig ega ett för medicinska fackstudiers 
bedrifvande erforderligt mått av kunskaper i latin”. Det skulle bland annat 
göra det lättare för studenter som gått reallinjen att läsa medicin. 
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Hammarsten menade att kunskaper i latin främst behövdes för att stu-
dera farmakopén, som på den tiden var avfattad på latin, men för det krävdes 
ingen större färdighet i ämnet. Han tillade att den medicinska nomenklaturen 
var lika mycket lånad från grekiskan som från latinet, och eftersom det inte 
ställdes krav på kunskaper i grekiska, borde man även kunna undvara kunska-
per i latin. Han underströk i stället vikten av de tre moderna kulturspråken 
engelska, tyska och franska. Hammarstens äldre ämneskollega August Almén 
var frånvarande från mötet, men han hade i förväg meddelat att han delade 
Hammarstens syn beträffande kravet på latinkunskaper.

Konsistoriet behandlade frågan i september 1882. Hammarsten var då ännu 
extra ordinarie professor och som sådan inte ledamot av konsistoriet, men hans 
vän Salomon Henschen, nybliven professor i praktisk medicin och därmed kon-
sistorieledamot, talade för hans reservation i latinfrågan i fakulteten. Efter en 
längre diskussion beslöt konsistoriet ändå med 14 röster mot 9 att följa den me-
dicinska fakultetens majoritet. Till majoriteten i konsistoriet på den punkten 
hörde professorer i teologi, juridik, semitiska språk, latin och grekiska, medan 
naturvetare och matematiker utgjorde merparten av minoriteten. 

Tiden gav emellertid Hammarsten rätt. Från 1901 utgavs Svenska farma-
kopén på svenska, och i oktober 1902 tillsatte Kungl. Maj:t en universitets-
examenskommitté, som skulle föreslå åtgärder för begränsning av studietiden 
inom de juridiska, medicinska och filosofiska fakulteterna. Bland annat skulle 
den utreda om förberedande examina och kunskaper i latin fortfarande skulle 
krävas för tillträde till de juridiska och medicinska fakulteterna. Kommit-
tén avgav i april 1904 ett särskilt betänkande om de medicinska studierna, 
och föreslog där bland annat att medikofilen skulle avskaffas och ersättas av 
förberedande kurser och övningar i fysik och kemi, samt att kravet på betyg i 
latin för universitetsstudier i medicin skulle slopas. Beträffande det sistnämn-
da hänvisade kommittén till de ”betydande minoriteter” som varit av den 
uppfattningen inom den medicinska fakulteten och konsistoriet vid Uppsala 
universitet. Den hänvisade också till de diskussioner om läkarutbildning som 
förts inom Upsala Läkareförening.

Beträffande studietidens längd redovisade kommittén utförlig statistik. 
Av den framgick att studietiden till medicine licentiatexamen i medeltal var 
drygt tio år, och kommittén ansåg att den tiden skulle kunna minskas till sju 
år, inklusive den tid som åtgick för de nya kurserna i fysik och kemi. I ett 
förslag till stadga angående undervisning i medicin och medicinska examina 
förde kommittén också in ett krav på att de medicinska fakulteterna för att 
underlätta studenternas planering skulle utarbeta studieplaner, som skulle 
fastställas av universitetskanslern. Den föreslog även att det i stadgan skulle 
anges så kallade normaltider om högst 3,5 år för studier till medicine kandidat 
och lika mycket för fortsatta studier till medicine licentiat.

Den medicinska fakulteten i Uppsala yttrade sig i januari 1905 över kom-
mitténs förslag. Den ansåg att kommittén väl ensidigt betonat vikten av att 
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begränsa studietiden, och den motsatte sig mycket bestämt tanken på införan-
de av en normaltid enligt kommitténs föreslag. En sådan reform skulle enligt 
fakultetens mening kunna ge en ökad tillströmning till läkarutbildning och 
skapa ett läkarproletariat. Däremot hade fakulteten inga invändningar mot att 
medikofilen ersattes av kurser i fysik och kemi och att kravet på kunskaper i 
latin upphävdes. 

Konsistoriet anslöt sig i april 1905 i allt väsentligt till fakultetens yttrande, 
och beträffande latinfrågan hade Hammarsten därför nöjet att vid ett av sina 
sista sammanträden som rektor och ordförande för konsistoriet, se det ställa 
sig bakom den förändring han förordat drygt 20 år tidigare. Troligen blev han 
därför förvånad när fem medicinprofessorer i en av regeringen tillsatt sak-
kunniggrupp rörande den medicinska undervisningen 1919 föreslog att de 
medicinska fakulteterna genom avtal med lämpliga lärare borde bereda de 
studerande tillfälle att frivilligt genomgå en kurs i latin i början av sina medi-
cinstudier. I den följande propositionen ställde sig dock ecklesiastikministern 
Sam Clason ”tveksam i fråga om lämpligheten av anordningar i berörda syfte”, 
och latinfrågan kunde åter läggas till ro.

Nya examensbestämmelser
Efter universitetsexamenskommitténs utredningsarbete och den följande re-
missbehandlingen tillkallade Kungl. Maj:t i mars 1906 en grupp sakkunniga 
för att biträda vid det slutliga utarbetandet av en ny stadga angående medicin-
ska examina. Den skulle också lämna förslag i frågan om praktisk läkarutbild-
ning efter medicine licentiatexamen. Gruppen leddes av universitetskanslern 
Erik Gustaf Boström, och Uppsala universitet representerades av professorn i 
praktisk medicin Karl Petrén. Den lämnade i november 1906 sitt stadgeförslag, 
och i juli 1907 utfärdades ”Kungl. Maj:ts nådiga stadga angående medicinska 
examina” som skulle tillämpas från den 1 januari 1908. Den innehöll krav på 
studieplaner enligt förslaget från universitetsexamenskommittén, men några 
normaltider för att nå examina angavs inte.

För de sakkunniga återstod frågan om den praktiska utbildningen efter 
licentiatexamen, och sedan Boström avlidit i februari 1907, fick Hammar-
sten den 7 mars i uppdrag av ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld att 
ingå i sakkunniggruppen och som ordförande leda dess fortsatta arbete. Det 
gällde då framförallt frågan om praktiktjänstgöring före läkarlegitimation, 
och gruppen avgav sin rapport i frågan den 13 november samma år. Eftersom 
examensreformen bland annat hade syftat till en förkortad studietid, ansåg 
de sakkunniga det olämpligt, att direkt efter dess genomförande införa be-
stämmelser om tillkommande obligatorisk praktisk utbildning för alla läkare. 
Däremot föreslogs att ett antal månaders sjukhustjänstgöring före eller efter 
läkarlegitimation skulle vara ett kompetensvillkor för vissa tjänsteläkarbe-
fattningar. 
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Trots att de sakkunniga tog ställning mot generell obligatorisk praktik fö-
reslog de att praktisk erfarenhet i epidemiologi borde krävas av alla läkare, 
med hänsyn till det områdets stora betydelse. De föreslog därför att det skulle 
införas en månads obligatorisk assistenttjänstgöring vid ett epidemisjukhus 
innan medicine licentiatexamen fick avläggas. Enligt Medicinalstyrelsen hade 
de epidemisjukhus som fanns i Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans 
tillräcklig kapacitet för ändamålet, men Uppsala stadsfullmäktige och Me-
dicinska fakulteten vid Uppsala universitet begärde att även det relativt nya 
epidemisjukhuset i Uppsala skulle vara en av de sjukvårdsinrättningar, där de 
blivande läkarnas praktik på detta område kunde ske. Det bejakades av stats-
makterna, och när den aktuella assistenttjänstgöringen infördes 1911 genom 
en ändring i den ovan nämnda examensstadgan, nämndes epidemisjukhuset i 
Uppsala som ett av de fyra sjukhus, där den kunde genomföras. 

Granskningar av läkarutbildningen i landet
Våren 1909 ägnade Hammarsten en del tid och tankemöda åt ett uppdrag han 
fått av universitetskanslern Fredrik Wachtmeister rörande läkarutbildningen 
i landet. Uppdraget var att som sakkunnig granska de provisoriska studiepla-
ner, som godkänts av universitetskanslern samt de ordningsstadgor och före-
skrifter som gällde för utbildningarna vid universiteten i Uppsala och Lund 
samt vid Karolinska institutet i Stockholm. Till kanslersämbetet skulle han 
därefter lämna förslag om de ändringar som hans granskning kunde föranleda. 

Hammarsten fick uppdraget i mars 1909, och samtidigt hade han ett an-
nat uppdrag av kanslern rörande undervisnings- och föreläsningsskyldighet för 
professorer i medicin. Det senare uppdraget avrapporterade han i början av 
april i ett brev till kanslerssekreteraren Otto Croneborg, och då bad han också 
Croneborg att till kanslern framföra en ursäkt för att han ännu inte hört av sig 
om uppdraget rörande läkarutbildningen. Skälet till det var att han funnit den 
frågan så pass krånglig och fordra så lugnt och moget övervägande att han inte 
trodde sig kunna bli klar med den förrän i slutet av maj.

Den 15 maj var han i alla fall klar och skickade en 26-sidig rapport till kans-
lersämbetet. Som samlingsnamn för Karolinska institutet och de medicinska 
fakulteterna i Uppsala och Lund använde Hammarsten uttrycket medicinska 
högskolor, och principiellt ansåg han att dessa tre högskolor var för sig måste 
vara fria att ordna undervisningen på det sätt de bedömde mest ändamåls-
enligt. Deras förutsättningar var olika beträffande tillgång till lärare, lokaler 
och undervisningsmaterial, och att det ledde till skillnader i studieplanerna 
var därför oundvikligt. Ju djupare han trängt in i frågan, desto mer hade han 
insett det berättigade i sådana skillnader och det vanskliga i att göra ändringar. 
Det hindrade honom inte från att i några fall uttrycka en preferens för en eller 
annan ordning. Han ansåg till exempel att föreläsningarna i Uppsala och Lund 
helst skulle vara obligatoriska, som de var på Karolinska institutet, men han 
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insåg samtidigt att det kunde strida mot gamla traditioner och att fakulteterna 
borde ges tillfälle att överväga frågan innan några ändringar gjordes.

Generellt var Hammarsten hovsam och försynt i sina uttalanden och re-
kommendationer. ”Min enskilda mening i denna fråga lär väl ej väga synnerli-
gen tungt” skrev han angående Lundafakultetens tolkning av den inledningsvis 
nämnda examensstadgan, och ”då jag emellertid ej vågar tilltro mig att kunna 
rätt tolka lagstadganden, vill jag lämna denna sak åsido”, var hans kommentar 
till hur undervisningen i jämförande anatomi borde ordnas. På en punkt var 
han däremot som medicinsk kemist mycket bestämd. Det gällde den förbe-
redande kemiundervisningen i Uppsala. Den gavs av en institution för kemi 
vid naturvetenskapliga sektionen, men ”så snart ske kan” borde studieplanen 
enligt Hammarsten ändras, så att den i stället förlades inom den medicinska 
fakulteten, som bättre kunde anpassa den till vad som krävdes för kommande 
studier i medicin. 

Hammarsten tog även upp flera andra frågor rörande de medicinska studi-
erna. Dit hörde till exempel den viktiga frågan om hur man skulle få studenter 
”som ej passade för läkarebanan” att ”komma till insikt härom och […] vända 
sig till en annan lefnadsuppgift”. Som avslutning i sin rapport skrev Ham-
marsten, att det inte hade undgått honom att en del mindre, redaktionella 
ändringar i studieplaner m.m. vore önskvärda, men att de lämpligen borde 
föreslås och utföras av ”annan i dylikt arbete mera erfaren och skicklig person”. 

Som tack för sitt arbete fick Hammarsten ett arvode på 750 kronor, och 
dessutom var Wachtmeister så nöjd med rapporten att han de följande åren 
ett antal gånger bad Hammarsten att yttra sig över förslag till ändrade stu-
dieplaner vid de olika lärosätena. Det var inte förenat med särskilt mycket 
arbete, och om ett av sina yttranden skrev Hammarsten 1910 till Croneborg 
att han fann det ”svårt att mottaga ersättning för den obetydliga ledning, jag 
genom mina yttranden, möjligen kan lämna kansleren vid hans bedömande av 
universitetsfrågor, och jag skulle gärna stå till hans tjänst utan någon ersätt-
ning”. Han tillade dock att ”det möjligen skulle vara en ogrannlagenhet mot 
honom att vägra mottaga sådan”, och efter en del ytterligare resonemang kom 
han fram till att en tiondedel av det förra arvodet, det vill säga 75 kronor möj-
ligen kunde vara rimligt. Några veckor senare fick han också mycket riktigt 75 
kronor med posten.
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Akademier och lärda sällskap

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala
Akademier och lärda sällskap har funnits i Europa sedan renässansen, och 
i Sverige går traditionen tillbaka till början på 1700-talet. Vintern 1710/1711 
bildades sålunda i Uppsala sällskapet Collegium Curiosorum med universitets-
bibliotekarien Erik Benzelius d. y. som den ledande personen. Sällskapet fick 
1728 kunglig stadfästelse med namnet Kungl. Vetenskaps-Societeten, och det 
är den äldsta av landets kungliga akademier. Antalet ledamöter var under den 
första tiden begränsat till en handfull, men efterhand utökades det långsamt 
med företrädare för de växande naturvetenskaperna. Genom en senare dona-
tion erhölls en fastighet i centrala Uppsala, där Societeten alltsedan 1789 hållit 
sina sammanträden.

Som relativt nybliven adjunkt blev Hammarsten 1874 föreslagen till leda-
mot av Societeten, men invald på en ledig plats blev han först i november 1878, 
ett år efter det att han blivit extra ordinarie professor i medicin. Redan 1875 
beslöt emellertid Societeten som tidigare nämnts att hans avhandling ”Unter-
suchungen über die Faserstoffgerinnung” skulle tas in i Societetens tidskrift, 
Nova Acta Regia Societatis Scientiarum Upsaliensis. För den avhandlingen 
tilldelades han dessutom Prins Oscars pris, som hade instiftats av Oscar II, 
medan han ännu var hertig av Östergötland och Societetens Praeses illustris, 
det vill säga dess hedersordförande.

När Hammarsten i februari 1879 för första gången deltog i ett sammanträde 
med Vetenskaps-Societeten, hälsades han välkommen att delta i dess över-
läggningar och arbete av sin svärfar Olof Glas, som då var Societetens sekrete-
rare. Sitt första föredrag höll han i mars 1881 över ämnet ”Dehydrokolalsyran, 
en ny oxidationsprodukt av kolalsyran”. Det åhördes av tolv personer, vilket 
vid den tiden var ett normalt deltagarantal vid Societetens sammankomster. 
De närmast följande åren höll han föredrag varje år om undersökningar som 
han genomfört. Vid några tillfällen kom hedersledamöterna prinsarna Oscar 
och Carl till sammanträdena, men det hände inte när Hammarsten höll fö-
redrag. Däremot hade han ett par gånger ärkebiskop Anton Niklas Sundberg 
bland åhörarna.

Med ledamotskapet i Societeten kom ibland också särskilda uppdrag. Ham-
marsten valdes sålunda till revisor för räkenskapsåret 1882, och 1884 utsågs han 
att ingå i en kommitté som skulle utreda möjligheten av ytterligare byggnader 
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på Societetens tomt. Några sådana kom dock inte till stånd. Han höll under 
1880- och 1890-talen sammanlagt ett tiotal föredrag, men i övrigt deltog han 
endast i begränsad utsträckning i Societetens möten. Vald till ordförande för 
1893/94 ledde han emellertid lojalt det årets alla sju sammanträden. 

För det löpande arbetet i Societeten svarade en sekreterare, som till skill-
nad mot ordföranden ofta innehade det uppdraget under ganska många år. I 
oktober 1901 valdes Hammarsten till sekreterare efter fysikprofessorn Robert 
Thalén, som haft uppdraget sedan 1880, men han förklarade omedelbart att 
han inte kunde åta sig den rollen. Med tanke på att han hade valts till univer-
sitetets rektor ett halvår tidigare, var det inte ett oväntat nej. Till sekreterare 
valdes i stället astronomen Nils Dunér.

Efter sin pensionering 1906 accepterade Hammarsten däremot att utses 
till ledamot i det förvaltningsutskott, som tillsammans med skattmästaren 
hade ansvar för Societetens ekonomi. Han engagerade sig 1916 även i en viktig 
fråga som splittrade Societeten. Det gällde ett förslag om att dess boksamling 
skulle deponeras i universitetsbiblioteket på grund av den brist på utrymme 
som kunde förutses i Societetens hus. Förslaget avslogs med knapp majoritet, 
men Hammarsten avstod från att rösta, och i ett långt yttrande skrev han i 
stället att böckerna borde doneras till universitetsbiblioteket och inte bara 
deponeras där. Syftet med boksamlingen var inte att ”med en viss stolthet 
[…] vara ägare av ett större bibliotek” menade han, utan att ”i möjligaste mån 
gagna det vetenskapliga forskningsarbetet”, samt att böckerna vårdades väl, 
och det skedde enligt hans mening bäst, om de överlämnades till universite-
tets bibliotek. 

Överhuvudtaget gick Hammarsten som pensionär betydligt oftare på Ve-
tenskaps-Societetens sammanträden än han haft tid eller möjlighet att göra 
tidigare. Han valdes i februari 1916 enhälligt till hedersledamot, samtidigt som 
hans båda vänner Claes Annerstedt och Hugo Hildebrandsson fick samma ut-
märkelse. Vid några tillfällen höll han också föredrag, sista gången i mars 1920, 
då han talade om vitaminerna.

Kungl. Vetenskapsakademien
Den 11 maj 1881, fyra år efter det att Hammarsten blivit innehavare av en 
personlig e. o. professor i medicin, valdes han till ledamot i Kungl. Veten-
skapsakademien. Förslagsställare var inte några ledamöter från Uppsala utan 
professorerna Christian Lovén och Gustaf Retzius från Karolinska institutet. 
Han hade blivit föreslagen en gång tidigare, men då fått stå tillbaka för en äldre 
kollega, och när han nu blev invald, tackade han dem som föreslagit honom 
med sedvanlig försynthet. ”Naturligtvis hade det varit kärt” skrev han till Ret-
zius ”om jag ej behöft vara i vägen för en värderad lärare och kamrat, men å 
andra sidan torde det dock väl kunna ursäktas, om jag nu känner öfvervägande 
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glädje öfver hvad som skett och tacksamhet mot dem som genom sin välvilja 
beredt mig denna glädje”.

Hammarsten blev akademiens 622:e ledamot, och han kom att tillhöra klas-
sen för medicin och kirurgi. Hans vetenskapliga huvudintresse var emellertid 
medicinsk kemi, och han övergick 1905 till klassen för kemi. Som ledamot 
hade han möjlighet att själv, eller tillsammans med andra ledamöter, lämna 
förslag om inval i akademien, och 1896 föreslog han professorn i kemi och 
farmaci vid Karolinska institutet Karl Mörner. Jag anser, skrev han till Gustaf 
Retzius, ”flera av hans arbeten vara vida bättre än mina, och om jag skall kun-
na anses vara förtjent af att vara medlem af Vetenskapsakademien, så måste 
Mörner i allra minst lika hög grad vara det”. Eftersom Mörner trots det inte 
blev invald, upprepade Hammarsten förslaget året därpå, och då med önskat 
resultat. Tillsammans med Edward Clason föreslog han 1897 sin vän Salomon 
Henschen, som då också blev invald, sedan han även föreslagits från annat 
håll. Det hände också att Hammarsten anslöt sig till andra förslag, där han inte 
ansåg sig kompetent att själv ta initiativet.

I likhet med andra ledamöter fick Hammarsten ibland i uppdrag att för 
akademiens räkning skriva remissyttranden i frågor som rörde områden på 
vilka han var sakkunnig. Som exempel kan nämnas undersökningar om al-
koholens verkningar och frågan om yoghurttabletter skulle betraktas som en 
apoteksvara. En mer omfattande utredning gjorde han med anledning av en 
långdragen rättstvist mellan Avesta Jernverk och Stockholms Superfosfat-
fabriks Aktiebolag angående de skador på växtligheten, som orsakats av det 
senare företagets verksamhet i Avesta-Månsbo. För sina vetenskapliga artiklar 
i svenska tidskrifter valde Hammarsten emellertid mycket sällan Vetenskaps-
akademiens skriftserier utan framför allt Upsala Läkareförenings Förhandling-
ar. Med hänsyn till hans olika engagemang i Uppsala, på universitetet, i läkare-
föreningen och i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Upsala, reste han inte heller 
alltid till Stockholm för att delta i Vetenskapsakademiens sammanträden.

Vetenskapsakademiens priser
Vetenskapsakademien disponerar ett stor antal priser och belöningar, och till 
dessa hör de Letterstedtska prisen. Ett av dem utdelas för utmärkta originalar-
beten eller viktiga upptäckter inom konstens, litteraturens eller vetenskapens 
områden, och 1907 beslöt akademien att det priset skulle ”delas lika mellan 
f. d. professor O. Hammarsten i anledning af hans arbete 6:te fullständigt om-
arbetade upplagan af Lehrbuch der Physiologischen Chemie samt professor A. 
G. Högbom med föranledande af publikationen Norrland, naturbeskrifning”. 
Priset kunde utdelas i form av en medalj eller en penningsumma, och i brev 
till Christopher Aurivillius, som åren 1901–1922 var akademiens ständige se-
kreterare, skrev Hammarsten att ”om jag ej gör något besvär därmed, så såge 
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jag nog helst, att jag finge det i form av en medalj. Hufvudsaken för mig är 
dock att göra så litet besvär som möjligt”.

Ett annat av de Letterstedtska prisen avser översättningar till svenska av 
verk på främmande språk, och Hammarsten engagerade sig 1896 för att det 
skulle ges till filosofie doktorn Göran Björkman för hans översättningar av 
dikter från spanska och portugisiska. Björkman hade bett om hans stöd, och 
Hammarsten skrev därför till Gustaf Retzius, som tillhörde beslutsfattarna 
i frågan. Själv kunde han visserligen inte bedöma översättningarnas kvalitet, 
men av sakkunniga hade han hört att de var förtjänstfulla. Dessutom kände 
han till att Björkman var ”ytterligt fattig” och ”alltid varit mycket flitig och 
ordentlig”. Björkman fick priset, och Hammarsten hade då också hört ytterli-
gare lovord om hans arbeten, och därför har jag, skrev han till Retzius, ”ingen 
oro eller ånger öfver att jag inblandat mig i denna sak”. Björkman blev senare 
enligt Lotten von Kræmers testamentariska förordnande från 1912 ledamot 
och ständig sekreterare i Samfundet De Nio.

Nobelkommittén för kemi
Vetenskapsakademien hade möten av två slag, dels för sina egna angelägenhe-
ter, dels för ärenden rörande Nobelstiftelsen. Av praktiska skäl ägde de nor-
malt rum efter varandra på samma dag. Vid sammanträdena om Nobelfrågor 
fattades beslut om mottagare av Nobelprisen i fysik och kemi efter beredning 
i Nobelkommittéerna för dessa ämnen, och Hammarstens engagemang i aka-
demien ökade markant när han i september 1905 valdes till ledamot av Nobel-
kommittén för kemi efter Uppsalakemisten Per T. Cleve, som avlidit i juni det 
året. Det var ett uppdrag som intresserade honom, och för vilket han med sin 
breda internationella utblick var väl kvalificerad. Hans mandat i kommittén 
avsåg först endast tiden till och med 1907, men därefter blev han fem gånger 
omvald för perioder om fyra år i taget. Som ersättning för arbetet i Nobelkom-
mittén fick de fem ledamöterna dela på 10 000 kronor per år, motsvarande 
drygt en professorslön. I ett brev 1918 till Aurivillius bad dock Hammarsten 
”att hjärtligt få instämma” i förslaget om ökade arvoden. Akademiens beslut 
blev ett dyrtidstillägg, som några år senare var lika stort som grundarvodet.

Nobelkommittén skulle varje år lämna förslag till Nobelpristagare i kemi, 
vilket var en arbetskrävande uppgift. Med utgångspunkt från de nomineringar 
som inkommit, stod nämligen ledamöterna själva för merparten av det utred-
ningsarbete som behövde göras, innan de kunde föreslå pristagare. Efter fort-
satt beredning i klassen för kemi fattade akademien de slutliga besluten om 
pristagare vid sammanträden för ärenden rörande Nobelstiftelsen. Vid sådana 
sammanträden kunde akademien även besluta om mindre forsknings- och re-
sebidrag, och ibland ansåg Hammarsten att kraven då ställdes för högt. Till 
1903 års Nobelpristagare i kemi, Svante Arrhenius, skrev han till exempel om 
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hur arbetena av en ”ung lovande vetenskapsidkare” nagelfors och kritiserades 
som om det gällde utdelandet av ett Nobelpris. 

Under sina fem första år i Nobelkommittén deltog Hammarsten i arbetet 
med att föreslå och besluta om Nobelpris i kemi till tre tyskar, en fransman 
och en britt. Hans ansvar ökade när han i december 1909 valdes till kommit-
téns ordförande efter professorn vid Stockholms högskola Otto Pettersson. 
Det ledde till ett nära samarbete med kemisten Wilhelm Palmær, som var 
Nobelkommittéernas sekreterare alltifrån deras tillkomst år 1900 ända till 
1926. De diskuterade bland annat Palmærs och andras utredningar om före-
slagna pristagare, men de korresponderade också om vardagliga frågor som 
sammanträdesdagar och sammanträdestider. Någon gång kunde han klaga på 
andra ledamöters samarbetsvilja i det avseendet, och i ett brev till Palmær 
skrev han till exempel 1919 om Stockholmskollegan Peter Klason att han hop-
pades att denne kunde ”masa sig in från kalaset i skärgården” i tid för ett möte. 
Några år senare tillhörde Hammarsten också dem som verkade för att Palmær 
skulle inväljas som ledamot i Nobelkommittén för kemi, vilket skedde 1926. 

Hammarstens kontakter med den ständige sekreteraren Aurivillius gällde 
ofta Nobelprisdiplomen i kemi, och då särskilt Hammarstens förslag om hur 
det för varje pristagare specifika emblemet skulle utformas. Det kunde handla 
om en kemisk formel eller någon annan symbolik som knöt an till det prisbe-
lönta arbetet, och som sedan slutligt designades av en av akademien anlitad 
konstnär. För Marie Curie, som upptäckt grundämnet radium, föreslog Ham-
marsten till exempel en våg, under vilken skulle anges ämnets kemiska tecken 
och dess atomvikt. Det blev också det bildliga uttryck som fick pryda hennes 
diplom. 

Som ordförande i Nobelkommittén för kemi fick Hammarsten också an-
svar för en rad praktiska frågor som ingick i Nobelprisarbetet. Dit hörde till 
exempel arrangemangen i samband med att de båda Nobelkommittéerna 
lämnade sina lokaler på Barnhusgatan 18, i den byggnad som nu kallas LO-
borgen, och flyttade ut till Experimentalfältet i Frescati-området. Ordföran-
dena i Nobelkommittéerna deltog också i överläggningar med Nobelstiftel-
sen om prisceremonins utformning. Det föll även på Hammarstens lott att i 
samband med prisutdelningen ibland hålla talet till kemipristagarna, och han 
var ofta deras värd när de besökte Uppsala några dagar efter prisceremonin i 
Stockholm. Som rektor för universitetet och i grunden fysiolog tog han 1904 
även emot det årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, den kände Ivan 
Pavlov från S:t Petersburg. En lunch hemma hos Hammarsten i Kemikum stod 
då på programmet.

Ordföranden i Nobelkommittén valdes för ett år i taget, och Hammarstens 
första mandat avsåg alltså endast 1910, men i december de följande 16 åren 
blev han systematiskt omvald till ordförande för det kommande året. Hans 
första år på posten var dock lite besvärligt genom att han inte lyckades över-
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brygga splittringen i kommittén om vem av de nominerade personerna som 
skulle föreslås till pristagare, och resultatet blev en rekommendation att inte 
dela ut något pris alls det året. Många inom akademien ansåg emellertid att 
ett sådant beslut skulle skada akademiens anseende, och efter en längre dis-
kussion i klassen för kemi föreslogs Göttingenprofessorn Otto Wallach som 
en kompromisskandidat, och han utsågs därefter till pristagare av akademien 
i plenum. Om Hammarstens ordförandeskap alltså inte inleddes helt smärt-
fritt, skulle några av de följande åren komma att präglas av väsentligt större 
svårigheter.

Marie Curie – omstridd pristagare 
Bland lämpliga mottagare av 1911 års Nobelpris i kemi som Nobelkommittén 
under Hammarstens ledning förde fram i september det året fanns den polsk-
franska kemisten och fysikern Marie Curie. Hennes kandidatur fick starkt 
stöd av klassen för kemi, och den 7 november 1911, samma dag som hon fyllde 

44 år, utsåg akademien henne till 
pristagare med den sällsynt långa 
motiveringen. ”såsom ett erkän-
nande af den förtjänst, hon inlagt 
om kemiens utveckling genom 
upptäckten av grundämnena radi-
um och polonium, genom karak-
teriserandet af radium och dess 
isolerande i metalliskt tillstånd, 
samt genom sina undersökningar 
angående detta märkliga grund-
ämnes föreningar”. 

Marie Curie hade 1903 tillde-
lats Nobelpriset i fysik tillsam-
mans med sin man Pierre Curie 
och Henri Becquerel, och 1910 
hade hon valts in som utländsk 
ledamot av akademien. Till 1911 
års Nobelpris i kemi hade hon 
nominerats av Svante Arrhenius, 

och det som gav Hammarsten bekymmer var inte Curies vetenskapliga ar-
bete utan hennes privatliv. Hennes man Pierre hade förolyckats våren 1906, 
och några år senare hade hon inlett ett förhållande med en av hans tidigare 
studenter, Paul Langevin. Denne var emellertid gift, om än sedan en tid mer 
eller mindre separerad från sin fru, och en artikel om saken i Paristidningen 
Le Journal den 4 november 1911 blev inledningen till vad som kom att kallas 
”affären Langevin”.

Marie Curie. Foto från omkring 1905.
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Samma dag som akademien beslöt tilldela Curie priset skrev Gustaf Retzi-
us, ledamot i klassen för medicinska vetenskaper, till en fransk forskarkollega 
och frågade hur det låg till med Curies påstådda förhållande med Langevin. 
Det svar han fick några dagar senare talade för att det fanns fog för de rykten 
som cirkulerade i Paris, och Retzius valde då att brevledes informera Ham-
marsten om detta. I ett svar till Retzius skrev Hammarsten den 15 november 
att flera framstående vetenskapsmän i ett telegram till akademien samma dag 
som Nobelprisbeslutet fattades hade försäkrat, att de rykten som spreds om 
Curie endast var förtal. Om nu detta ej var fallet, skrev Hammarsten ”få vi 
väl göra allt hvad göras kan för att undvika en skandal, och hit hör enligt min 
mening att försöka hindra att fru C. kommer hit”. 

Hammarsten ångrade inte att Curie hade tilldelats priset, eftersom det var 
arbetet som skulle belönas utan avseende på person, men han ville inte att 
hennes närvaro skulle försätta kungahuset och akademien i en svår situation. 
Skulle hon ändå komma, skrev han till Retzius, ”så skulle detta vålla mycket 
stora obehag och svårigheter vid festen, särskilt vid banketten […] och jag 
vet sannerligen ej hvem som då skulle kunna föra henne till bordet”. ”Skulle 
det verkligen vara sant, hvad som Du fått veta om henne” fortsatte Hammar-
sten, ”så borde enligt min mening Wachtmeister bli underrättad därom, så att 
han genom sina förbindelser med diplomater och andra högtstående personer 
kunde arrangera så, att hon ej kom hit”. Fredrik Wachtmeister var Nobelstif-
telsens ordförande, och ”jag tror ej det är rätt att hålla honom i okunnighet” 
avslutade Hammarsten sitt brev till Retzius.

När Hammarsten samma dag skrev till Aurivillius angående utformningen 
av Nobelprisdiplomet till Curie, nämnde han också det brev han fått av Ret-
zius. ”En ytterst ledsam historia”, skrev Hammarsten, men tillade att ”man kan 
ju ej veta, huru saken förhåller sig, och de från olika håll lämnade uppgifterna 
äro så stridande. Under alla förhållanden vore det önskligt, om den ej blefve 
i pressen vidare behandlad utan kunde tystas ned, och vidare synes det mig 
vara nästan vara nödvändigt, att hon ej personligen infinner sig. Hennes när-
varo kunde vålla rätt stora svårigheter vid banketten med hänsyn till de kung-
liga personerna och franske ministern äfvensom för Mörner, som skall tala till 
henne. Detta allt under förutsättning, att det röres vidare i saken, och den ej 
säkert kan visas vara enbart förtal”.

Curie ville åka till Stockholm för att ta emot sitt pris, men hon var orolig 
för att ceremonin skulle kunna störas av de pågående skriverierna i  pressen. 
Arrhenius försäkrade henne i ett brev den 25 november att allt skulle gå 
lugnt till, och att hon var välkommen till Stockholm. Där hade emellertid 
den franske ambassadören hört talas om risken för buanden från publiken 
vid prisutdelningen, och sedan nya anklagelser publicerats i fransk press, som 
delvis även återgavs av Dagens Nyheter, ändrade Arrhenius uppfattning. Den 
1 december skrev han till Curie, att det vore bäst att hon stannade i Frank-
rike och avstod från Nobelfestligheterna så länge det inte var klart att de 
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anklagelser som riktats mot henne var ogrundade. Men Curie ville ta emot 
sitt Nobelpris, och svarade Arrhenius att hon inte kunde acceptera att värdet 
av ett vetenskapligt arbete påverkades av förtal och smutskastning rörande 
hennes privatliv.

Med starkt stöd av Albert Einstein, och uppmuntrad av bland andra ma-
tematikprofessorn och akademiledamoten Gösta Mittag-Leffler reste Curie 
därför till Stockholm, där Nobelhögtidligheterna avlöpte utan intermezzon. 
Prisutdelningen ägde rum den 10 december i Musikaliska Akademiens stora 
sal, och den efterföljande banketten i Grand Hôtels spegelsal. Där satt hon för 
övrigt snett emot kungen, och Arrhenius och Hammarsten hörde också till de 
högtidsklädda gästerna. Dagens Nyheter skrev att hon hälsades ”med en ovan-
ligt stark applåd” när hon gick fram till kungen för att ta emot sitt pris, och 
att hennes tal vid banketten ”följdes av ett minutlångt, hjärtligt bifall” - långt 
ifrån den utvissling som tidigare nämnts som en risk.

Festligheterna var inte slut med det. Dagen därpå hölls den storslagna mid-
dag i Mittag-Lefflers slottsliknande villa i Djursholm, som då enligt Stock-
holms Dagblad blivit ”en institution, lika regelbundet återkommande som 
själfva utdelningen av Nobelprisen”. Mittag-Leffler höll hyllningstal till Curie 
och fysikpristagaren Wilhelm Wien, och bland de bortåt 200 gäster som kom 
med extratåg till Djursholm fanns även Hammarsten.

Hans von Euler-Chelpin – invald med tvekan 
men sedan Nobelpristagare
Tre år senare kom en annan forskares privatliv att bli en fråga för Veten-
skapsakademien, och Hammarsten blev även då inblandad. Det gällde Hans 
von Euler-Chelpin, som kommit till Sverige 1897 som assistent åt Svante Arr-
henius, blivit docent i fysikalisk kemi 1899 och professor i allmän och organisk 
kemi vid Stockholms högskola 1906. Han hade 1902 gift sig med Astrid Cleve, 
dotter till professorn i kemi Per T. Cleve i Uppsala. Astrid Cleve hade efter 
studentexamen 1891 skrivits in vid Uppsala universitet som en av lärosätets 
endast 21 kvinnliga studenter, och hon hade 1898 blivit filosofie doktor i bota-
nik, den första kvinna i Sverige som disputerat i ett naturvetenskapligt ämne. 
Fram till dess hade hon bott i föräldrahemmet i Kemikum där fadern hade 
tjänstebostad, och hon hade säkert ofta stött på Hammarsten, som sedan 1894 
också bodde i Kemikum. 

Astrid Cleve och von Euler-Chelpin fick fem barn tillsammans, och ve-
tenskapligt samarbetade de med ett flertal gemensamma publikationer som 
resultat. Paret skildes emellertid 1912, och det väckte uppmärksamhet när von 
Euler-Chelpin, endast ett år senare, gifte om sig med en av sina studenter. 
Astrid Cleve hade efter skilsmässan ensam vårdnaden om parets barn, men 
hon kom senare också att verka som lärare och föreläsare, och vid 80 års ålder 
fick hon 1955 professors namn.
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Våren 1914 var von Euler-Chelpin föreslagen att bli ledamot av Vetenskaps-
akademien, och i mars samma år tillstyrkte klassen för kemi enhälligt hans in-
val. Inför akademiens avgörande beslut en månad senare tog emellertid Gustaf 
Retzius, en vän till familjen Cleve, initiativ till en på moraliska skäl grundad 

motaktion. På hans begäran skrev 
Astrid Cleve en redogörelse för 
det hon uppfattade som den svåra 
skilsmässan från von Euler-Chel-
pin två år tidigare.

Retzius lämnade hennes redo-
görelse till Hammarsten och upp-
manade honom, att av moraliska 
skäl och medkänsla för Astrid 
Cleve återta sitt ställningstagande 
i klassen till förmån för von Eu-
ler-Chelpin. Det var enligt Ham-
marsten inte möjligt, eftersom 
beslutet i klassen var fattat. Dess-
utom var det ju klassens uppgift 
att föreslå den vetenskapligt mest 
meriterade kemisten för det lediga 
rummet, men hade han känt till 
de förhållanden som nu blottats 
skulle han inte ha deltagit i klas-
sens beslut. Saken låg emellertid 

nu i akademiledamöternas händer, och de hade, skrev han till Retzius, inte 
någon ”skyldighet att rösta på en person, som de ur andra synpunkter än de 
vetenskapliga ej anse värdig att upptagas såsom ledamot”. 

Valet den 8 april 1914 resulterade i 16 ja, 13 nej och två blanka röstsedlar. 
Motaktionen hade således haft effekt, men von Euler-Chelpin blev alltså ändå 
invald. De närmast följande krigsåren i Europa tjänstgjorde han som tysk of-
ficer, och återkommen till Sverige fortsatte han sin vetenskapliga verksamhet. 
Kanske var han ovetande om Hammarstens tidigare hållning, när han 1921 
antog erbjudandet att inför dennes 80-årsdag teckna en bild av hans gärning 
i tidskriften Die Naturwissenschaften. ”Auch wenn Hammarsten uns nichts 
anderes geschenkt hätte als die Früchte seiner enzymologischen Arbeiten, 
würde sein Name in der Geschichte unserer Wissenschaft einen der ersten 
Plätze einnehmen”, var von Euler-Chelpins omdöme, och i slutet av sin artikel 
skrev han om Hammarstens ”ausserordentlich vielseitiges Wissen, seine reiche 
Erfahrung, seine erstaunliche Arbeitskraft und nicht zum wenigsten seine 
imponierende Persönlichkeit”.

En annan bild av Hammarsten gav von Euler-Chelpin i sina postumt utgiv-
na Minnen. Han nämner honom där nästan bara när han redogör för sitt No-

Hans von EulerChelpin. Foto från början av 
1910talet.
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belpris 1929. Han var, i likhet med Hammarsten, ledamot av Nobelkommittén 
för kemi, men påpekar att ”eftersom min kandidatur till detta års nobelpris 
var under allvarlig diskussion deltog jag under detta år ej i kommittéens sam-
manträden”. Nobelkommitténs förslag var att priset skulle delas mellan von 
Euler-Chelpin och britten Arhur Harden ”för deras undersökningar över sock-
erarters jäsning och därvid verksamma enzym”, men i Vetenskapsakademiens 
kemiklass ”kämpade” enligt von Euler-Chelpin, ”S. G. Hedin och Olof Ham-
marsten intensivt mot min kandidatur, lyckligtvis förgäves”. 

När det gäller Hammarstens handlande var dock von Euler-Chelpin felin-
formerad. Hammarsten var av hälsoskäl förhindrad att delta i klassens sam-
manträde den 30 oktober, och det framgår av Kungl. Vetenskapsakademiens 
Nobelarkiv att han inför sammanträdet i stället skriftligt argumenterat för 
att priset skulle delas inte mellan von Euler-Chelpin och Harden utan mellan 
von Euler-Chelpin och tysken Carl Neuberg. Klassens majoritet stödde dock 
Noelkommitténs förslag, och det blev även akademiens beslut. Priset gick 
alltså till von Euler-Chelpin och Harden, och i det tacktal som den senare 
höll på banketten efter prisutdelningen nämnde han tre föregångare på om-
rådet ”chemistry of life” nämligen Louis Pasteur, Olof Hammarsten och Emil 
Fischer, den senare Nobelpristagare i kemi 1902. 

Fritz Haber – Nobelpris och gaskrig
Under de första åren av 1900-talet gjordes stora ansträngningar för att synteti-
sera ammoniak för att därur framställa kvävehaltig konstgödsel. Till dem som 
gav sig i kast med denna utmaning hörde tysken Fritz Haber. Ett par gånger 
gav han upp sina försök, men 1909 lyckades han i laboratorieskala framställa 
ammoniak genom att få luftens kväve att under mycket höga tryck och tem-
peraturer, och med hjälp av en katalysator, reagera med väte. Andra forskare 
visade att det även med andra metoder gick att framställa ammoniak ur luf-
tens kväve, och några av dem förekom i Nobelprisdiskussioner 1910. Haber 
nominerades för sin metod till kemipristagare 1912 och 1913, men Nobelkom-
mittén ansåg då att hans ammoniaksyntes inte var tillräckligt prövad. 

Frågan om vad som skulle ske med Nobelprisen i tider av internationell 
ofred hade knappast tidigare diskuterats, och prisbeslut och prisutdelning un-
der de följande krigsåren kom att präglas av oregelbundenhet. Den 8 septem-
ber 1914, mindre än två månader efter världskrigets utbrott, tog Hammarsten 
med Gustaf Retzius upp frågan om det årets Nobelpris. ”Ingen vet, hvart detta 
ohyggliga krig leder och hurudan den politiska situationen äfven i vårt land 
kan vara om en eller annan månad, då denna fråga om prisen skall afgöras” 
skrev Hammarsten. Han ansåg därför att det vore bra, om de prisutdelande 
myndigheterna fick ”tillstånd att – om den politiska situationen gjorde sådant 
nödvändigt eller önskvärdt – få uppskjuta utseende af pristagare för 1914 till 
följande år, då lugnare förhållanden inträdt”. Som Hammarsten önskat, beslöt 
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Kungl. Maj:t i oktober 1914 att beslut om det årets Nobelpris skulle uppskjutas 
till 1915, men det dröjde längre än så innan lugnare förhållanden inträdde, och 
de följande åren reserverades ibland priser från ett år till nästa, och i andra fall 
fonderades prisbeloppen.

Haber nominerades för kemipriset såväl 1915 och 1916 som 1918, och det 
sistnämnda året föreslog Nobelkommittén att han skulle utses till pristagare. 
Mot det beslutet reserverade sig emellertid Hammarsten, som ansåg att det 
inte var tillräckligt utrett, om priset för ammoniaksyntesen borde delas eller 
inte. Därtill kom ett politiskt övervägande från Hammarstens sida. Hans sym-
patier under kriget låg visserligen på centralmakternas sida (sid. 227), men han 
var medveten om att ammoniak-
tillverkning i Tyskland genom Ha-
bers metod blivit viktig för landets 
krigföring, och han ansåg därför 
att det under ”nu rådande politiska 
förhållanden” var olämpligt att be-
löna den. En majoritet i kemiklas-
sen delade kommitténs åsikt, men 
när akademien sammanträdde i 
plenum den 12 november 1918, da-
gen efter vapenstilleståndet, seg-
rade Hammarstens linje och priset 
reserverades till året därpå.

År 1919 var Haber åter nomi-
nerad, bland annat av professor 
Wilhelm Prandtl i München, och 
på Nobelkommitténs uppdrag tog 
Hammarsten kontakt med Prandtl 
för att försöka få klarhet i om det 
var riktigt att ge hela priset till 
Haber, eller om det av rättviseskäl borde delas med någon. Något tydligt svar 
fick han inte, men kommittén beslöt ändå enhälligt att Haber borde få det 
från 1918 reserverade priset. I en röstförklaring skrev Hammarsten att full 
klarhet i rättvisefrågan visserligen inte hade vunnits, men att det var viktigt 
att ammoniaksyntesen belönades, och att Haber kunde vederfaras orätt vid 
fortsatt uppskov i denna prisfråga. Även kemiklassen var enig i att Haber 
borde tilldelas priset, och den 13 november 1919 beslöt akademien, med en-
dast ett par röster emot, att utse Haber till mottagare av 1918 års Nobelpris i 
kemi ”för hans syntes av ammoniak ur dess element”.

Akademien beslöt samtidigt att tilldela Max Planck och Johannes Stark 
fysikprisen för 1918 respektive 1919. Att tre tyskar sålunda fick Nobelpris sågs 
i Tyskland som en triumf för tysk forskning. I Sverige var däremot reaktio-
nerna delvis kritiska. Några dagar efter akademiens beslut skrev till exempel 

Fritz Haber. Foto från slutet av 1910talet.
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 Hjalmar Branting i Social-Demokraten om prisens grund i de nära förbindel-
serna mellan svensk och tysk forskning snarare än i den tyska naturvetenska-
pens överlägsenhet. Han och andra återkom också till det som redan tidigare 
år hade sagts om den roll Habers ammoniaksyntes spelat för tillverkning av 
ammunition och sprängämnen och därmed för den tyska krigföringen. 

För att få klarhet i motiven bakom Habers Nobelpris vände sig Dagens 
Nyheter till Hammarsten, som ju var Nobelkommitténs ordförande. Svaret 
var ett längre skriftligt uttalande, som tidningen återgav i sin helhet den 18 
november. Hammarsten inledde med att framhålla att Vetenskapsakademien 
inte hade rätt att ta hänsyn till något annat än det som föreskrevs i Nobel-
stiftelsens stadgar, och han citerade centrala paragrafer i dessa, inklusive den 
om sakkunnig prövning. Därefter konstaterade Hammarsten att han, utan att 
bryta mot ”den diskretion som Nobelprisfrågornas behandling kräver”, torde 
vara ”berättigad meddela att de sakkunniga enhälligt uttalat den meningen att 
ingen i mannaminne gjord kemisk upptäckt varit av så stor betydelse för jord-
bruk och folknäring som Habers ammoniaksyntes”. Den motsvarade därför 
väl fordringarna i Nobels testamente. 

Hammarsten berörde alltså inte den betydelse Habers upptäckt haft för 
den tyska krigsmaktens ammunitionsförsörjning. Än mindre yttrade han sig 
om Habers roll i utvecklingen av gaskriget, som Branting i den ovannämnda 
artikeln skrivit att han hört uppgifter om. I själva verket talar allt för att No-
belkommitténs ledamöter inte kände till att det var Haber som föreslagit att 
låta vinden driva giftig gas över fiendens ställningar, och att han personligen 
övervakat krigets första gasattack i slaget vid ypres 1915. Detta blev allmänt 
känt senare under året, men det gav då inte upphov till någon ny debatt om 
hans Nobelpris.

Någon Nobelhögtidlighet hade inte hållits under krigsåren, och till No-
belfesten i Stockholm i juni 1920 kom därför pristagare från flera tidigare år. 
Haber gav intervjuer till de stora Stockholmstidningarna, men fick märkligt 
nog inga frågor om gaskriget. Några dagar efter prisutdelningen besökte flera 
av pristagarna Uppsala, men Haber hade fått förhinder, och Hammarsten fick 
inte tillfälle att visa honom staden och universitetet. Åter i Tyskland fort-
satte Haber sin forskning som chef för Kaiser-Wilhelm-institutet för fysika-
lisk kemi och elektrokemi i Berlin-Dahlem, och i flera föredrag hävdade han 
konsekvent att gaskriget inte hade stått i strid med 1907 års Haagkonvention. 
Efterhand gjorde emellertid hans judiska börd det allt svårare för honom att 
vistas och arbeta i Tyskland, och från 1933 undersökte han möjligheten att 
bege sig till något annat land. Han vistades en tid i England, men avled redan 
i januari 1934.
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Avsked från Nobelkommittén
I Vetenskapsakademiens årsböcker stod ledamöterna förtecknade ”efter ålder 
i akademien”, och från 1922 ända till sin död, tio år senare, stod Hammarstens 
namn först. Han var vald till ledamot av Nobelkommittén för tiden till och 
med 1927, men i brev till Svante Arrhenius beskrev han redan i augusti 1924 
ordförandeskapet i Nobelkommittén som ”en uppgift som jag ej är fullt vuxen 
och därför torde böra avsäga mig”. Det gick dock ytterligare två år innan han 
gjorde det. ”Det är bättre att utgå självmant än att bli påmint om sin oduglig-
het” skrev han till Salomon Henschen i april 1926, och när han i augusti samma 
år hade fyllt 85 år begärde han att få avsluta sitt uppdrag med utgången av året. 

Akademien biföll Hammarstens avsägelse vid ett möte i oktober 1926 
och uttryckte då även till protokollet ”sin synnerliga tacksamhet för det för-
tjänstfulla sätt, varpå herr Hammarsten under mer än två decennier fullgjort 
uppdraget och för de värdefulla tjänster han i och genom detsamma gjort 
Vetenskapsakademien”. De följande månaderna, hans sista som ordförande i 
Nobelkommittén för kemi blev inte så lugna som han kanske tänkt sig, men 
de slutade till hans överraskning med en svensk pristagare.

The Svedberg var professor i fysikalisk kemi i Uppsala och medlem i No-
belkommittén för kemi sedan 1925. Hösten 1926 var han, liksom några tidigare 
år, nominerad för kemipriset, men enligt vad han senare uppgett, hade han 
blivit tillrådd att meddela kommittén, att den inte skulle ta upp hans namn 
till behandling, så att han oförhindrad kunde delta i diskussionerna. Kommit-
téns förslag blev att inte dela ut något pris för 1926, men vid akademiens be-
slutssammanträde i november blev Svedberg ändå föreslagen som pristagare. 
Enligt hans memoarer blev han då kontaktad av en upprörd Hammarsten, 
som påminde honom att han deklarerat att han inte ville komma i fråga. Sved-
bergs svar var att det gällde arbetet i kommittén, men när han nu föreslogs 
till pristagare under akademiens plenarmöte, hade han ingen anledning att 
protestera. I stället lämnade han sammanträdet och fick senare besked om att 
akademien tilldelat honom priset ”för hans arbeten rörande dispersa system”. 

Till Hammarstens efterträdare i Nobelkommittén för kemi valdes i de-
cember 1926 Ludvig Ramberg, som 1923 blivit professor i kemi vid Uppsala 
universitet. Till ny ordförande i kommittén valdes samtidigt Henrik Gustaf 
Söderbaum. Han var 20 år yngre än Hammarsten men han hade ändå varit 
ledamot i kommittén fem år längre, nämligen ända sedan år 1900.

Själv föreslagen till Nobelpris
Både under sin tid i Nobelkommittén och senare, förekom Hammarsten själv 
i Nobelprisdiskussioner. I november 1909 nämndes han i både Svenska Dag-
bladet och Dagens Nyheter som en möjlig mottagare av det årets Nobelpris i 
medicin eller fysiologi för sina undersökningar rörande peptonet och gallan, 
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och som ett tecken på hans ställning internationellt kan ses att förslagsstäl-
lare från Tyskland, Polen och ett par andra länder flera gånger under åren 
1907–1913 nominerade honom till samma pris. Karolinska institutets Nobel-
församling valde emellertid andra pristagare dessa år. 

En av dem var Hammarstens kollega i Medicinska fakulteten, professorn 
i oftalmiatrik Allvar Gullstrand. Han brukade skicka sina arbeten till Ham-
marsten, som 1906 kommenterade ett av dem med att det låg ”så högt öfver 
min vetenskapliga ståndpunkt, att jag tyvärr ej kan njuta af dess innehåll”. 
Som ett desto större bevis på vänskap och kamratskap såg han, att Gullstrand 
ändå skickade verket till honom med några medföljande vänliga ord. När Gull-
strand 1911 fick Nobelpriset för ögats dioptrik gratulerades han av Hammar-
sten och svarade, att han satte så mycket större värde på Hammarstens om-
döme om hans arbete ”som Ditt eget är af den qvalitet, att Du långt före mig 
bort få utmärkelsen. Om detta ej skett, kan det endast bero på den formella 
orsaken, att Du bearbetat fler områden, och att man fäst sig vid testamentets 
ordalydelse – enligt mitt förmenande mer, än man bort göra beträffande dig.”

Efter att ha lämnat Nobelkommittén för kemi nominerades Hammarsten 
även för kemipriset. Det var kemiprofessorn i Halle, Ernst Vahlen, som 1927 
föreslog, att Hammarsten skulle dela priset med Heinrich O. Wieland, kemi-
professor i München. Nobelkommittén ansåg att Hammarsten gjort impone-
rade vetenskapliga insatser under sin långa karriär, men att det var svårt att 
urskilja en enskild större upptäckt. Priset gick därför odelat till Wieland, som 
dock valde att i sitt Nobelföredrag om gallsyra mer än en gång peka på Ham-
marstens pionjärinsatser inom det området. Även 1928 års Nobelpristagare i 
kemi Adolf Windaus i Göttingen sade sig i sitt tacktal personligen stå i stor 
tacksamhetsskuld till Hammarsten. 

Académie Physico-Chimique Italienne
Även lärda män kan råka ut för bedragare, vilket Hammarsten fick erfara när 
han blev kallad till hedersledamot av Académie Physico-Chimique Italienne 
med säte i sicilianska Palermo. ”Då bland hedersledamöterna funnos flera högt 
aktade tyska och franska vetenskapsmän, hade jag ingen anledning att afböja 
inbjudningen utan mottog den” skrev han i mars 1912 i Allmänna Svenska 
läkartidningen, sedan det avslöjats att ”akademin” ifråga var ett rent svindleri. 
Dess affärsidé var att inkassera den för hedersledamöter föreskrivna expedi-
tionsavgiften, och kallelser till hedersledamotskap skickades uppenbarligen 
till ett stort antal svenska läkare i den ordning de förekom i en förteckning 
över läkarkårens medlemmar. 

I sitt brev till läkartidningen meddelade Hammarsten också att han begärt 
att få sitt namn struket i förteckningen över hedersledamöter, men i stället 
hade han för andra gången fått ett brev med kallelse till hedersledamot, trots 
att han redan stod upptagen som sådan i den bilaga som åtföljde denna nya 
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inbjudan. Han var för övrigt ingalunda ensam om att gå i fällan. Även andra 
länder översvämmades av kallelser från den falska akademin på Sicilien, och 
i Frankrike förekom det att pressen gratulerade landsmän som beståtts med 
denna hedersbevisning. 

Svenska Läkaresällskapet
Med Jöns Jacob Berzelius som en av initiativtagarna bildades Svenska Läkare-
sällskapet 1808, och det är därmed en av Europas äldsta läkarorganisationer. 
Hammarsten blev medlem 1880, och 1884 belönades han med sällskapets så 
kallade halvsekelmedalj i silver för sin Lärobok i fysiologisk kemi och fysiologisk-
kemisk analys, som i en första upplaga kommit ut året innan (sid. 48). Han 
valdes 1894 till hedersledamot i sällskapet tillsammans med sin företrädare på 
professuren i medicinsk och fysiologisk kemi, generaldirektör August Almén, 
samt de tidigare professorerna vid Karolinska institutet Axel Key och Gustaf 
Retzius. Det var en ovanlig utmärkelse, och först 1903 invaldes ytterligare tre 
hedersledamöter.

Läkaresällskapet fortsatte att uppmärksamma och belöna Hammarstens 
läroboksarbete. Vid sällskapets årshögtid 1899 erhöll han sålunda halva det 
årets pris för den då utkomna fjärde upplagan av Lehrbuch der physiologischen 
Chemie, den tyska versionen av ovan nämnda lärobok. Av läkaresällskapet 
fick han också i uppdrag att granska och bedöma andra forskares texter. Han 
utsågs till exempel 1899 att tillsammans med professorerna Karl Mörner och 
Robert Tigerstedt att under en treårsperiod vara prisdomare för Alvarengapri-
set. Det instiftades genom en testamentarisk donation av sällskapets portugi-
siske ledamot Pedro Francisco da Costa Alvarenga, för att tilldelas författare 
av ännu inte publicerade artiklar inom det medicinska forskningsområdet.

Nästa utmärkelse av läkaresällskapet fick Hammarsten 1901, när han erhöll 
sällskapets Berzeliusmedalj i guld ”för framstående forskning inom den me-
dicinska kemiens område”. När den medaljen skapades beslöts att den endast 
skulle delas ut vart tionde år, och när den gavs till Hammarsten, var det första 
gången den delades ut. Inför läkaresällskapets firande av sitt 100-årsjubileum 
1908 skapades ännu en medalj, och den tilldelades Hammarsten och Gustaf 
Retzius, som vid jubileumsfesten fick ta emot den ut Gustaf V:s hand. Ham-
marsten var för övrigt där inte endast som medaljör. Som representant för 
Upsala Läkareförening framförde han också dess gratulationer och lyckönsk-
ningar till det jubilerande Svenska Läkaresällskapet.

I likhet med andra hedersledamöter av Svenska Läkaresällskapet blev 
Hammarsten ombedd att låta måla sitt porträtt och skänka det till sällskapets 
samlingar. Han vände sig till sin tidigare professorskollega Hjalmar Théel för 
att få råd om en lämplig konstnär. ”Det är naturligt, att jag vill söka skaffa 
ett bra porträtt; men å andra sidan har jag ej råd att betala hvad som hälst 
för ett sådant” skrev han till honom i mars 1908. Redan i maj samma år hade 
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den valde konstnären Robert Thegerström målningen klar, och i brev tackade 
Hammarsten honom för det ”konstnärliga och vällyckade porträttet och den 
möda och omsorg” han lagt ner. Priset blev 1 500 kronor, och porträttet pryder 
omslaget till denna bok. 

Andra akademier och vetenskapliga sällskap
Som professor blev Hammarsten invald som ledamot eller kallad till heders-
ledamot i ett tjugotal akademier och sällskap utöver de ovan nämnda. I Sverige 
blev han hedersledamot i Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssam-
hälle (1907), i Farmaceutiska föreningen (1911) och i Fysiografiska sällskapet 
i Lund (1916). I de tre nordiska grannländerna var han ledamot i ett antal 
akademier och sällskap, och han tackade även ja till inbjudningar att bli leda-
mot, och ibland hedersledamot, från akademier och lärda sällskap i Tyskland, 
 Österrike, Ryssland, Belgien, Italien och USA. Några av dem skickade efter 
hans död kondoleansbrev till dotterdottern Louise von Krusenstjerna.
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Fester och jubileer

Jubelfest 1877
I början av september 1877 firade Uppsala universitetet sitt 400-årsjubileum. 
Hammarsten hade tre månader tidigare fått Kungl. Maj:ts fullmakt att vara 
extra ordinarie professor i medicin, och var därför inbjuden till den storslagna 
middag för 400 personer som den 5 september dukades upp i en för ändamålet 
uppbyggd paviljong i Botaniska trädgården. Oscar II presiderade vid honnörs-
bordet, och mitt emot honom satt universitetets rektor Carl yngve Sahlin. 
Ett par vänner till Hammarsten bodde hos honom under festdagarna, och 
han hade även bjudit in sin syster Wilma, som fick bo i ett vindsrum hos hans 
svärfar Olof Glas. I sina memoarer skildrade hon feststämningen i staden med 
kanonsalut, högtidliga processioner, praktfulla dräkter, festkantater, latinska 
tal och myllrande människomassor. 

Dubbeljubileum 1893
Nästa stora universitetsjubileum ägde rum i september 1893. Det var en ju-
belfest för att fira 300-årsminnet av Uppsala möte, det kyrkomöte som beslöt 
stadfästa den lutherska reformationen och att återupprätta universitetet. Det 
var alltså en för kyrkan och universitetet gemensam fest, och i inbjudnings-
skriften benämndes universitetet ”den svenska kyrkans dotter”, som därför 
ej borde ”saknas bland dem som högtidlighålla minnet av Upsala möte”. Uni-
versitetet tillsatte ett år i förväg en kommitté med uppgiften att utarbeta ett 
program för jubileet, och i den var Hammarsten den medicinska fakultetens 
representant.

Den 1 april 1893, det vill säga några månader före jubelfesten, valdes Ham-
marsten till universitetets prorektor, och en kort tid därefter fick han veta 
att den filosofiska fakulteten beslutat promovera honom till hedersdoktor vid 
den kommande jubelfesten. I brev till fakultetens dekanus, meteorologipro-
fessorn Hugo Hildebrandsson, tackade han för dess erkännande av hans ”föga 
betydande arbete i vetenskapens och bildningens tjenst”. Det var, skrev han, 
”en utmärkelse, så stor, att jag ej rätt fattar, hvarigenom jag gjort mig förtjent 
af densamma”. 

För att kunna pryda staden inför alla de höga gästernas ankomst gjordes 
en insamling, till vilken Uplandsbanken och Bayerska bryggeriet liksom flera 
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ledande personer i staden lämnade bidrag. Hammarsten gav 100 kronor, vilket 
var hälften så mycket som Uplandsbanken, men väsentligt mer än de flesta 
privatpersoner. Utsmyckningen bestod bland annat av några stora triumfbågar 
av granris, varav den första som mötte kungen och övriga gäster när de lämna-
de extratågen från Stockholm var krönt med kungens namnchiffer, riksvapnet 
och Upplands landskapsvapen.

Festligheternas första dag, den 5 september, var kyrkans dag med en min-
nesgudstjänst ledd av ärkebiskop Anton Niklas Sundberg. Dagen därpå ägde 
doktorspromotion rum i universitetets aula, och inom den filosofiska fakulte-
ten promoverades, inklusive Hammarsten, inte mindre än 24 hedersdoktorer. 
Bland dem märktes storhertig Karl Alexander av Sachsen-Weimar-Eisenach, 
förre universitetskanslern och statsministern Louis De Geer och kemisten 
och uppfinnaren Alfred Nobel. Den sistnämnde promoverades dock i sin från-
varo. Till hedersgästerna hörde kung Oscar II och drottning Sofia, kronprins 
Gustaf och kronprinsessan Victoria samt andra medlemmar av kungahuset. 
Studentkåren uppvaktade de nya hedersdoktorerna på den stora trappan till 
universitetshuset, och på kvällen intogs middag på Gillet. Där utbringade uni-
versitetets rektor Thore M. Fries en skål för kungen, medan Hammarsten 
höll tal till övriga kungligheter och tackade dem för den välvilja de genom sin 
närvaro visat universitetet.

Efter festen visade det sig att de pengar som samlats in för att dekorera 
staden varit otillräckliga, och frågan om tilläggsanslag från staden ledde till en 
längre diskussion i stadsfullmäktige. Någon menade att det var olagligt att an-
vända stadens medel för detta ändamål, och andra ansåg att man borde försö-
ka få ihop vad som behövdes på frivillig väg. Hammarsten med flera tillstyrkte 
emellertid tilläggsanslag, och det blev även fullmäktiges beslut (sid. 207). 

Oscar II:s regeringsjubileum 1897
I november 1896 tillsatte konsistoriet en kommitté med uppgift att föreslå 
hur universitetet skulle bidra till firandet av 25-årsjubileet av Oscar II:s tron-
tillträde 1872. Kommittén bestod av universitetets rektor och prorektor, det 
vill säga Thore M. Fries och Hammarsten, samt universitetsbibliotekarien 
Claes Annerstedt. På dess förslag beslöt konsistoriet att ge ut en festskrift, som 
skildrade universitetets historia under de senaste 25 åren. Till redaktör utsågs 
professorn i teoretisk filosofi Reinhold Geijer, och till sin hjälp fick han ett 
redaktionsråd bestående av Fries, Hammarsten, Annerstedt och biblioteks-
amanuensen Aksel Andersson. 

Med titeln Festskrift med anledning af Konung Oscar II:s tjugofemårs 
regerings jubileum den 18 september 1897 kom boken ut en kort tid före jubileet. 
Den var tryckt i stort format och omfattade 842 sidor, och den överlämnades 
till kungen den 18 september av en deputation från universitetet, som leddes 
av Fries, Hammarsten, Annerstedt och Geijer. Festskriften innehöll  detaljerad 
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information om utvecklingen av universitetets fakulteter, institutioner och 
byggnader, och Hammarsten hade till exempel utförligt beskrivit Institutio-
nen för medicinsk och fysiologisk kemi och Institutionen för farmakologi. 
Genom sina översikter och mängden av kvantitativa uppgifter kom den utgöra 
en viktig källa om Uppsala universitets historia under det beskrivna kvarts-
seklet. 

Jubileumsfirandet pågick i flera dagar, och den 22 september stod Ham-
marsten åter framför kungen, denna gång för att i egenskap av Östgöta na-
tions äldste hedersledamot framföra en hyllning från den studentnation, som 
kungen en gång tillhört. Då överlämnade han emellertid ingen gåva mer än 
nationens ”trofasta, oskrymtade kärlek” (sid. 90). I samband med jubileets ”or-
densregn” fick han däremot själv av kungen motta en förläning, då han upp-
höjdes till kommendör av andra klassen av Nordstjärneorden. 

Rudbeckfest 1902
Den 17 september 1902 höll universitetet en minnesfest över Olof Rudbeck d. ä. 
på 200-årsdagen av hans död. Till reserverade platser i den rikt smyckade 
aulan kom ättlingar till Rudbeck och ledamöterna av det i staden pågående 
landstingsmötet. Upsala Nya Tidnings festreporter noterade dessutom att 
”damerna voro särdeles talrikt representerade” bland åhörarna. Akademiska 
kapellet spelade och en studentkör sjöng Vårt land, som publiken åhörde stå-
ende. I inbjudningsskriften till festen hade Hammarsten som rektor och in-
bjudare skrivit en längre artikel med titeln ”Om lefvern såsom blodbildande 
och blodrenande organ”, där han som utgångspunkt tog Rudbecks tidiga teser 
om blodomloppet i De circulatione sangvinis. Han hade även i god tid försäkrat 
sig om att bibliotekarien och universitetshistorikern Claes Annerstedt kunde 
hålla högtidstalet (sid. 106). Det handlade, naturligt nog, främst om Rudbecks 
många bedrifter. Enligt det utförliga referatet av talet i Upsala Nya Tidning 
drog sig emellertid Annerstedt inte för att avslutningsvis även nämna hans 
svagheter, men med tillägget att ”dessa skuggor försvinna, då det samlade lju-
set faller öfver den väldiga gestalten”.

Orphei Drängar 50 år
Jag har inte ”varit föremål för sånggudinnans ynnest”, skrev Hammarsten en 
gång till sin vän från Norrköping Edward Ringborg. Han spelade inte heller 
något instrument, men han uppskattade sång och musik, och sågs ofta på kon-
serter. Sedan manskören Orphei Drängar (OD) 1882 valt honom till ”farbror”, 
det vill säga icke sjungande medlem, deltog han också på Stor-OD, som körens 
högtidssammankomster kallas. Vid OD:s 50-årsjubileum 1903 hölls en stor 
minnesfest på Östgöta nation, och efter två verser av lystringssången ”Hör, 
I Orphei Drängar” var Hammarsten, som rektor för universitetet, den förs-
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te som framförde lyckönskningar. Han tackade för ”allt hvad OD under de 
gångna femtio åren, direkt eller indirekt, verkat till Universitetets bästa; ett 
tack för den betydelsefulla insats, det genom sångens förädlande makt gjort i 
Universitetslifvet!”. 

Hammarsten hade en vänskaplig relation till lingvistprofessorn Axel 
Erdmann, som 1901 valdes till hederspresident i OD, och med honom tog han 
våren 1920 upp tanken att skapa en stipendiefond till minne av Jacob Axel 
Josephson, som i över ett kvartssekel varit OD:s dirigent och dessutom direc-
tor musices vid Uppsala universitet. Erdmann blev intresserad av förslaget, och 
i december 1921 donerade de vardera 2 000 kronor till OD som kapital till en 
Josephsonfond. Hammarsten bidrog med statsobligationer och Erdmann med 
andelar i Uplands Enskilda Bank. Enligt deras donationsbrev skulle fonden 
bekosta stipendium till ”en god och plikttrogen sångare (eventuellt två) för att 
af honom (dem) begagnas till att taga undervisning i sång”. Fonden finns fort-
farande kvar, och den har vuxit till över 900 000 kronor, vilket 2018 medgav 
utdelning av fyra stipendier om vardera 7 800 kronor.

Som äldre uteblev Hammarsten ibland från OD:s fester, och det motiverade 
han 1917 i ett brev till Axel Erdmann med ”det myckna rökandet, som alltid 
skaffar mig hosta, samt nattsuddet som skaffar mig en sömnlös natt”. Han sak-
nade tillställningarna, men, fortsatte han ”då man kommit till mina år får man 
afstå från både ett och annat, om man skall kunna behålla sin arbetskraft”. 
För den då 75-årige Hammarsten var arbetet alltså fortfarande viktigt, men 
när det var dags för Stor-OD i oktober 1931, hindrade inte arbetslusten den då 
90-årige ”farbrodern” från att delta i högtidssammanträdet på Musicum. Ett 
halvår senare, vid Stor-OD i april 1932, var han emellertid frånvarande, och i 
stället blev han uppvaktad i sitt hem av den samma dag nyinstallerade heders-
presidenten, teologiprofessorn och domprosten Gustaf Lizell, som överläm-
nade OD:s jubileumsmedalj efter hans 50-åriga medlemskap i kören. 

Fest för Sydpolsfararna 1904
Till de vetenskapliga festerna får räknas firandet av deltagarna i den svenska 
Antarktisexpeditionen 1901–1903. Expeditionen hade letts av docenten i mi-
neralogi och geologi Otto Nordenskjöld, och den 1 februari 1904, tre veckor 
efter hemkomsten till Sverige, hälsades han och övriga deltagare i expeditio-
nen välkomna till Uppsala. Det började mitt på dagen med uppvaktning av 
studentkåren, och på kvällen ägde en hyllningsfest rum på Gillet, till vilken 
Hammarsten som rektor hade utfärdat inbjudan tillsammans med studentkå-
ren, Geografiska föreningen och Naturvetenskapliga studentsällskapet. Lärare 
och studenter inbjöds att delta i festen mot en avgift på fem kronor, och de 
kunde anmäla sig på utlagda listor. Ca 150 personer deltog i evenemanget. 

Sedan supén intagits höll Hammarsten tal. Alla naturvetarna ombord på 
fartyget Antarctic var alumner från Uppsala universitet, och enligt referaten 
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i Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning hälsade Hammarsten därför syd-
polsfararna välkomna till sitt alma mater, där de nu togs emot av bröder och 
vänner. Å alla de närvarandes vägnar tackade han dem för det ärorika blad de 
skrivit i polarforskningens historia och för vad de tillfört fosterlandet av rykt-
barhet och berömmelse. I sitt svarstal framförde Nordenskjöld expeditions-
deltagarnas tacksamhet över att alla få samlas hos Alma Mater Upsaliensis, 
sedan de efter hemkomsten till Sverige skingrats åt olika håll. 

Samtidigt som Nordenskjöld hyllades för sin bedrift av Hammarsten, på-
gick beredningen av hans och två andra personers ansökningar till en vid uni-
versitetet nyinrättad e. o. professur i geografi. Enligt 1901 års riksdagsbeslut 
om inrättandet av befattningen skulle innehavaren kunna undervisa såväl 
inom geografins naturvetenskapliga som inom dess humanistisk-historiska 
delar, och vid konsistoriets beslutssammanträde i april 1904 diskuterades i 
vilken mån de sökande hade denna breda kompetens. Hammarsten bedömde 
Nordenskjölds meritering som uteslutande naturvetenskaplig, och ansåg där-
för inte att han styrkt sin kompetens till professuren. Han fann för övrigt att 
de två andra sökande inte heller hade den sökta dubbla kompetensen. Om den 
ståndpunkten var han dock nästan ensam, eftersom 28 av de 30 ledamöterna 
i konsistoriet förklarade alla de tre sökande ”skickliga till det lediga embetet”. 
När konsistoriet efter omröstning gett sitt förord åt en annan kandidat, tog 
Nordenskjöld tillbaka sin ansökan, och ett år senare blev han i stället profes-
sor i Göteborg. 

Linnéjubileum 1907
Att arrangera fester till minne av Carl von Linné och hans verk är en fast för-
ankrad tradition vid Uppsala universitet, och Hammarsten ledde, med stöd av 
en liten kommitté, planeringen av 1907 års firande av 200-årsdagen av Linnés 
födelse. I ett upprop som publicerades i flera tidningar bad han redan 1904 
om uppgifter rörande Linnérelaterade brev, handskrifter, porträtt och före-
läsningsanteckningar som kunde finnas i offentliga samlingar eller i enskild 
ägo. Ett syfte var att få material till de minnesskrifter som skulle ges ut inför 
firandet, och några verk av och om Linné kom också mycket riktigt ut i sam-
band med jubileet. När den storslagna festen ägde rum den 23–24 maj 1907 var 
Hammarsten inte längre rektor, men tillsammans med de tidigare rektorerna 
Carl yngve Sahlin och Thore M. Fries satt han vid honnörsbordet vid de mid-
dagar, som hans efterträdare Henrik Schück inbjudit till. Han var också med 
vid den doktorspromotion som ägde rum i domkyrkan, då bland andra prins 
Eugen och Selma Lagerlöf kreerades till filosofie hedersdoktorer.

200-årsjubileet firades även av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Upsala. Lin-
né var avgjort dess mest berömde ledamot, och han hade dessutom varit dess 
sekreterare i 23 år. För att inte tävla med universitetets stora fest, arrangerade 
Societeten endast ett extraordinarie sammanträde på Linnés födelsedag den 
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23 maj 1907. Dess Praeses Illustris, kronprins Gustaf, deltog i mötet liksom 
prinsarna Gustaf Adolf, Carl och Eugen. Mötet var välbesökt av svenska leda-
möter, inklusive Hammarsten, och flera utländska ledamöter hörde också till 
deltagarna. Som ansvarig för Societetens Marklinska fond gav Hammarsten 
även sitt godkännande till att medel därur fick tas i anspråk för att utarbeta 
och till franska översätta en Linnébibliografi.

Swedenborg och Vetenskaps-Societeten 1910
”Uppsala i fest” var rubriken över hela första sidan i Dagens Nyheter när tid-
ningen skildrade de högtidligheter i staden som ägde rum den 19 november 
1910. Det som firades var avtäckningen av Emanuel Swedenborgs sarkofag i 
domkyrkan samt Kungl. Vetenskaps-Societetens 200-årsjubileum, och efter-
som Swedenborg varit en ansedd ledamot i Societeten var de båda tilldragel-
serna relaterade. Med på det kungliga tåget från Stockholm som rullade in 
till stationen i Uppsala på förmiddagen fanns både kungaparet och kronprin-
sparet, och Dagens Nyheter beskrev hur de på perrongen möttes av ”allt hvad 
Uppsala äger af honoratiores”. Främst bland dem var landshövdingen Hjalmar 
Hammarskjöld, som under jubileumsåret passande nog även var preses för 
Vetenskaps-Societeten.

Som senior ledamot av Societeten deltog Hammarsten på en framträdan-
de plats i högtidligheterna. När festligheterna avslutades med en middag på 
Uppsala Gille och Hammarskjöld talat till de kungliga, var det sålunda Ham-
marsten som höll talet till de icke-kungliga gästerna, vilka inkluderade stats-
ministern Arvid Lindman och ecklesiastikministern Elof Lindström. Hans tal 
besvarades av Lindman.

Universitetets 450-årsjubileum 1927
Liksom vid 1877 års jubelfest firade universitetet sitt 450-årsjubileum i da-
garna tre, den 15–17 september 1927. Ett par dagar dessförinnan hade Dagens 
Nyheter en längre ledare med rubriken ”Universitas regia Upsaliensis”, som 
målade en mycket positiv bild av universitetet. Det senaste halvseklet be-
skrevs som en ”obestridlig stormaktsperiod” för universitetet som enligt tid-
ningen kännetecknades av ”namn som Harald Hjärne, Adolf Noreen, Henrik 
Schück, Thore Fries och Olof Hammarsten”. Nu låg det makt uppå, fortsatte 
ledaren, att upprätthålla den traditionen, och de tre Nobelpristagarna vid uni-
versitetet, Allvar Gullstrand, Manne Siegbahn och The Svedberg, sågs som en 
borgen för fortsättningen. 

Svenska Dagbladet erinrade i en artikel inför jubileet om jubelfesten 1877 
och skrev att endast professor Hammarsten och några till ”torde såsom unga 
akademici ha bevittnat närmaste föregångaren till den stora högtidlighet, i 
vilken de nu för andra gången kunna deltaga i egenskap av vördade emeriti”. 



FESTER OCH JUBILEER

171

Som framgått ovan hade Hammarsten emellertid 50 år tidigare inte bara ”be-
vittnat” 400-årsjubileet utan som nybliven professor varit en av festdeltagarna! 

450-årsjubileet inleddes den första festdagen med att kungen vid domkyr-
kan avtäckte Christian Erikssons staty av universitetets grundare Jakob Ulfs-
son, och den avslutande dagen avtäckte kronprinsen Carl Eldhs staty av prins 
Gustaf vid universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Som tidigare rektor och 
universitetets nestor gick den 86-årige Hammarsten långt framme i de akade-
miska processionerna, och han satt vid honnörsbordet under de middagar som 
hans efterträdare Henrik Schück inbjöd till, inklusive den stora middagen i 
universitetets aula för ca 1 100 gäster. 

Vid middagen i aulan hölls ”talet till kvinnan” av den unge Finn Malmgren, 
som nyligen disputerat i meteorologi. Som deltagare i Nobile-expeditionen 
dog han mindre än ett år senare på polarisen. När hans öde blev känt, startade 
Västmanlands-Dala nation i Uppsala en insamling för en fond till hans minne, 
och till den bidrog även Hammarsten med ett mindre belopp. Fonden be-
kostade den av skulptören Nils Sjögren utförda staty av Malmgren, som 1931 
restes vid Västmanlands-Dala nation. Ett betydande överskott gavs därefter 

Procession vid universitetets 450årsjubileum i september 1927. Främst går universi-
tetskansler Ernst Trygger och rektor Ludvig Stavenow. Mannen bakom dem är troligen 
prorektor Hans Oscar Juel, och sedan följer Olof Hammarsten och Allvar Gullstrand.
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till universitetet, där det numera utgör en stiftelse som delar ut priser för ve-
tenskapliga arbeten inom meteorologi och angränsande ämnen och ger bidrag 
till forskning inom dessa områden. 
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Fackskolan för huslig ekonomi

Fackskolan bildas
Under 1800-talets sista decennier fördes i Sverige en livlig debatt om skolans 
utformning och pedagogik. Det gällde bland annat införande av samunder-
visning av pojkar och flickor, en modern språkundervisning i stället för den 
gamla latinskolan och frågan om mer praktiskt inriktade övningsämnen i sko-
lan. I Uppsala uppkom tanken att skapa ett helt nytt privat läroverk uppbyggt 
kring de moderna pedagogiska reformkraven, och med J. A. Lundell och Adolf 
Noreen som de drivande personerna grundades 1892 Upsala enskilda läroverk. 
Lundell var professor i slaviska språk och Noreen i nordiska språk. Den förste 
ordföranden i skolans styrelse var förre landshövdingen Adolf Ludvig Hamil-
ton, och han efterträddes 1897 av Noreen. 

Skolan hade sina lokaler vid Trädgårdsgatan, och tanken var att den skulle 
utvecklas till ett fullständigt läroverk och innefatta alla stadier till och med 
gymnasienivå. Vid starten bestod den dock endast av fyra årsklasser på förbe-
redande nivå. En del av de drygt 90 eleverna och några få lärare övertogs från 
den privata, så kallade Schramska skolan, som samtidigt avvecklades. Redan 
från början var samundervisning i den nya skolan en självklarhet och undervis-
ning i praktiska ämnen obligatorisk.

Till de praktiska ämnena hörde inte bara slöjd i olika former utan även hus-
lig ekonomi och matlagning, det senare dock endast för flickor. I en gårdsflygel 
i hörnet av Slottsgränd och Trädgårdsgatan, inte långt från skolans dåvarande 
egna lokaler, inreddes och utrustades ett enkelt skolkök, och där inleddes 
hösten 1894 huslig undervisning med Ida Norrby som ansvarig lärare. Hon var 
uppvuxen i Uppsala hos sina fosterföräldrar, professorn i praktisk teologi Carl 
Norrby och hans fru Jane, men hon hade de fyra föregående åren genomgått 
utbildningar i Schweiz, Tyskland och Skottland och skaffat sig grundlig kom-
petens för sitt läraruppdrag. 

I Upsala enskilda läroverks annonser om den nya husliga utbildningen 
framhölls att den stod öppen även för andra än skolans egna elever, och på 
Lundells initiativ beslöt skolans styrelse i december 1894 att i skolköket även 
anordna kurser för utbildning av ”lärarinnor i huslig ekonomi” med inriktning 
på undervisning i folkskolan. För detta program togs namnet ”Upsala enskilda 
läroverks fackskola för utbildning av lärarinnor i huslig ekonomi” som snart 
kom att förkortas till ”Fackskolan för huslig ekonomi”. Verksamheten var for-



LÄRDOMSSTADENS GRAND OLD MAN

174

mellt fortfarande en del av Upsala enskilda läroverk, vars styrelse även ansva-
rade för fackskolan, men i praktiken hade en helt ny institution knoppats av. 
Ida Norrby benämndes föreståndarinna, och tillsammans med Lundell, som 
var sekreterare i läroverkets styrelse, ledde hon skolans arbete och utveckling. 
Lundell benämndes för övrigt fackskolans rektor efter sin pensionering från 
universitetet.

Hammarsten blir inspektor
Olof Hammarsten tillhörde inte kretsen kring enskilda läroverkets grunda-
re, men som professor i medicinsk och fysiologisk kemi var han en välkänd 
auktoritet på födo- och näringsämnen, och redan i maj 1895 utsågs han av 
läroverksstyrelsen till fackskolans förste inspektor. ”En bättre kan vi inte få” 
skrev Lundell om honom till Ida Norrby. Tillsammans med Lundell byggde 
Hammarsten upp ett kontaktnät av universitetslärare, varav flera som special-
lärare på timbasis kompletterade de heltidsanställda kvinnliga lärarna. Även 
med stadens honoratiores odlades kontakterna, och när de första skolkökslä-
rarinnorna avlade examen i december 1895 biträddes Hammarsten som exa-
mensvittne av ärkebiskopen, landshövdingen, domprosten och stadens riks-
dagsmän, alla med fruar. 

Den för sin tilltagsenhet kända Jane Norrby skrev för övrigt i november 
1895 ett långt brev till drottning Sofia med olika önskemål för fosterdottern 
Ida Norrbys räkning. Hon skrev i samma brev också om den stora lyckan att 
ha Hammarsten som inspektor, ”en ovanligt hygglig man, redbar och samvets-
grann”, som tar noga reda på allt. Ida hade nämnt för henne att det kändes 
som hon allt emellanåt fick ”undergå examen för professor Hammarsten – så 
ingående frågar han om allt!”. Ingen som kände Hammarsten, avslutade Jane 
Norrby sin redovisning av hans engagemang, kunde ”få annat än goda tankar” 
om Fackskolans arbete.

Fackskolan utökades efterhand med allt fler kurser och utbildningar, och 
elevantalet växte. Rekryteringen var nationell, och i de annonser om skolan 
och dess kurser och program som infördes i rikspressen angavs alltid att pro-
fessor Hammarsten var dess inspektor och Ida Norrby dess föreståndarinna. 
Annonser infördes även i olika tidskrifter, och veckotidningen Idun bidrog i 
juli 1900 till att sprida kännedom om skolan genom ett större reportage under 
rubriken ”En kvinnlig högskola”. Där beskrevs hur en besökare till fackskolan 
i korridoren kunde stöta på ”professor Hammarsten, en af samtidens beröm-
daste kemister”. Omvänt kunde, enligt samma Idun-artikel, fackskolans elever 
påträffas på universitetets institutioner för fysiologi och kemi, där teoretisk 
och praktisk undervisning av professorer och docenter kompletterade lektio-
nerna på skolan. 

Hammarsten övervakade ibland lärarinneelevernas provlektioner, men 
han gav själv ingen reguljär undervisning. Däremot kunde han föreläsa vid 
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särskilda tillfällen. Ett sådant var i maj 1917, under pågående världskrig, då 
Folkhushållningskommissionens kvinnoråd anordnade en instruktionskurs i 
dyrtidshushållning. Den var avsedd för lärarinnor som tidigare utexaminerats 
från Fackskolan, och Hammarsten föreläste om hur kroppens näringsbehov 
kunde tillgodoses vid knapphet eller brist på vissa födoämnen och hur olika 
näringsämnen kunde vikariera för varandra. Föreläsningen trycktes senare i 
Tidskrift för hemmet, som var Fackskolans egen tidskrift. Hammarsten höll 
också ett par föreläsningar vid Svenska skolkökslärarinnornas sjätte möte i 
augusti 1919. De handlade om nya åsikter och rön inom näringsfysiologin, och 
även de trycktes senare i Tidskrift för hemmet.

Ekonomi och lokaler
Hammarsten tog tidigt initiativ för att stödja Fackskolan ekonomiskt. Som 
ledamot av stadsfullmäktige stod han sålunda hösten 1896 bakom en mo-
tion om kommunalt anslag åt skolan, vilket ledde till ett årligt bidrag om 500 
kronor från 1897. Från samma år fick skolan också ett statsanslag, som delades 
med ett par andra skolköksseminarier. Även Uppsala läns landsting gav senare 
bidrag till olika verksamheter. 

Trots dessa anslag var skolans eko-
nomiska ställning mestadels svag, och 
dess verksamhet ofta beroende av gå-
vor och donationer. År 1902 gjordes 
till exempel en större insamling med 
hjälp av ett upprop utfärdat av lands-
hövding Per Johan Bråkenhielm, in-
spektor Hammarsten och styrelsens 
vice ordförande Elisabeth von Bahr. 
Den sistnämnda var en i staden känd 
filantrop, änka efter revisionssekrete-
raren Carl von Bahr och syster till Erik 
Gustaf Boström, som varit statsminis-
ter åren 1891–1900. Uppropet riktade 
sig särskilt till kapitalstarka personer 
i Stockholm, och till givarna hörde 
drottning Sofia, som 1896 blivit sko-
lans beskyddare, och som bidrog med 
2 000 kronor. En annan inkomstkälla 
var försäljning av läroböcker och andra 
skrifter. En riktig storsäljare blev till 
exempel Hemmets kokbok, vars första 
upplaga kom ut 1903, och den 49:e och 
sista 1990.

Carl Larssons målning Martina med 
frukostbrickan. Omslagsbild till 11:e 
upplagan av  Hemmets kokbok, 1911.
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Efter bara något års verksamhet blev Fackskolans första lokaler för små, 
och efter ett annat kortvarigt provisorium flyttades huvuddelen av verksam-
heten till en byggnad på Trädgårdsgatan. Ekonomiska bekymmer och arbetet 
med att flytta från de ena lokalerna till de andra tärde på den fysiskt ganska 
bräckliga Ida Norrbys krafter. I mars 1898 blev hon därför mer eller mindre 
tvingad av Hammarsten och en annan läkare att för ett halvår lämna arbetet i 
Uppsala och åka till Tyskland för vila och återhämtning. När hon ett år senare 
blev plötsligt sjuk ingrep Hammarsten åter och ordinerade henne ledighet i 
utlandet under resten av terminen. Sådana rekreationsresor blev senare ofta 
återkommande.

Verksamheten fortsatte emellertid att utvecklas, och när fler lärarinne-
kurser startats blev även huset på Trädgårdsgatan för litet. Planer uppgjordes 
därför för en större nybyggnad utmed Slottsgränd, och för detta byggprojekt 
begärde skolans styrelse hösten 1909 ett statsanslag om 170 000 kronor. Till 
begäran hade fogats ett intyg av Hammarsten, där han beskrev Fackskolan 
som ”en av de mest betydande anstalter av detta slag, som något land har att 
uppvisa; till sin yttre utrustning är den en av de obetydligaste”. Regeringen 
ansåg dock inte att den rådande konjunkturen medgav det sökta anslaget. Med 
donationer och insamlade medel som grund sattes byggnadsarbetet ändå igång 
några år senare. Efter ihärdiga framställningar från skolans styrelse anvisade 
staten till slut också vissa medel, och 1917 stod nybyggnaden klar.

Fackskolans byggnad i hörnet Trädgårdsgatan–Slottsgränd med den äldre byggnaden 
t.v. med skolans namn på fasaden. Foto från 1938.
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Slutord
Som inspektor bidrog Hammarsten till att ge Fackskolan anseende och aka-
demisk trovärdighet, och hans roll som galjonsfigur i dessa sammanhang ska 
inte underskattas, men det var J. A. Lundell och Ida Norrby som i det prak-
tiska arbetet ledde skolans framgångsrika utveckling. Lundell hedrades efter 
sin 60-årsdag 1911 med ett porträtt som avtäcktes vid en ceremoni i Upsala 
enskilda läroverks lokaler. Hammarsten höll då ett längre anförande om hans 
betydelse för både läroverket och fackskolan. Båda institutionerna var enligt 
Hammarsten väsentligen Lundells verk, men, tillade han, däri låg inget under-
skattande av vad andra gjort vid er sida, och då syftade han nog inte minst på 
Ida Norrby. 

Utan Lundell hade Fackskolan förmodligen inte funnits, men den var sam-
tidigt Ida Norrbys livsverk, och Hammarsten insåg till fullo betydelsen av 
hennes insatser. Han lyckades inte utverka den ordensutmärkelse åt henne, 
som han ansåg att hon gjort sig förtjänt av, men inför hennes 50-årsdag år 1919 
organiserade han tillsammans med landshövding Hjalmar Hammarskjöld en 
insamling, där de influtna medlen räckte både till en present och till att måla 
hennes porträtt. Senare visade den medicinska fakulteten sin uppskattning av 
hennes arbete genom att utse henne till hedersdoktor. Promotionen ägde rum 
i samband med universitetets 450-årsjubileum i april 1927, och bland dem som 
samtidigt med Ida Norrby promoverades till medicine hedersdoktorer märk-
tes sjuksköterskorna Elsa Brändström och Anna Linder.

Hammarsten kvarstod som 
Fackskolans inspektor ända till 
1921, då han avgick efter att ha 
innehaft uppdraget i 26 år. Under 
den senare delen av hans inspek-
torsperiod var det inte skolans 
styrelse som förnyade hans man-
dat utan Kungl. Maj:t på förslag 
av Lantbruksstyrelsen, Läroverks-
överstyrelsen och Folkskoleöver-
styrelsen. Hans efterträdare som 
inspektor var professorn i hygien 
och bakteriologi vid Uppsala uni-
versitet Germund Wirgin.

Fackskolans båda förgrunds-
gestalter Ida Norrby och J. A. Lun-
dell fortsatte att leda skolan till 
1933, då de valde att avgå på grund 
av skolans ekonomiska svårigheter 
och oenigheter inom styrelsen. J. A. Lundell. Foto från omkring 1920.
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Det betydde emellertid inte slutet för skolan, som tvärtom fortsatte att växa. 
Den förstatligades 1962 och inlemmades 1977 i Uppsala universitet. Huvudde-
len av de tidigare verksamheterna ingår nu i Institutionen för kostvetenskap, 
medan textil utbildning och forskning har förts till den konstvetenskapliga 
institutionen. Till de av Fackskolan lämnade lokalerna vid Slottsgränd flyttade 
2006 den privata jesuithögskolan Newmaninstitutet

Elsa Brändström, Ida Norrby och Anna Linder promoverades till medicine hedersdok-
torer i april 1927. T.h. på bilden syns även Albert Engström, som vid samma tillfälle 
promoverades till filosofie hedersdoktor.
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Upsala Läkareförening

Bakgrund
Som ung medicine studerande anslöt sig Hammarsten till Upsala Läkareföre-
ning. Den hade grundats 1832 av professorn i teoretisk och praktisk medicin 
Israel Hwasser efter förebild av en liknande sammanslutning i Åbo, där han 
tidigare varit verksam. Syftet var att verka för de ”medicinska vetenskaper-
nas studium, utveckling och spridning” men också att hos unga läkare väcka 
”ädelhet i tänkesätt, inbördes vänskap, aktning och förtroende”. Hammarsten 
tog tidigt aktiv del i föreningens verksamhet, och redan i mars 1866, några 
månader innan han avlade medicine kandidatexamen, refererade han vid ett 
möte med föreningen en vetenskaplig artikel om röda blodkroppar, som pub-
licerats i en tysk tidskrift. 

Hwasser var ordförande i läkareföreningen från dess start till sin död 1860, 
det vill säga i över 27 år. Han efterträddes av Per Hedenius, professor i pato-
logi och patologisk anatomi, som ledde föreningen nästan lika länge, nämligen 
till 1886. Enligt de ursprungliga stadgarna var professorerna vid Medicinska 
fakulteten självskrivna hedersledamöter av föreningen, och även sedan den 
bestämmelsen togs bort präglade de länge föreningens liv. ”Läkareföreningens 
historia kan därför anses sammanfalla med den medicinska fakultetens” skrev 
den pensionerade medicinprofessorn Ulrik Quensel vid 100-årsfirandet 1932. 

De medicine studerande i föreningen var emellertid väsentligt fler än pro-
fessorerna, och det gjorde att medlemsantalet kunde variera kraftigt från en 
termin till en annan. I staden verkande läkare och apotekare hörde också till 
medlemskretsen, men föreningen hade en tydlig akademisk prägel, och nam-
net läkareförening var egentligen ganska missvisande. Under senare delen av 
1800-talet hade föreningen i genomsnitt omkring 150 medlemmar.

En revision av de första stadgarna blev så småningom nödvändig, och en 
kommitté för ändamålet tillsattes i februari 1871 med Hammarsten som en 
av ledamöterna. Resultatet blev nya stadgar som antogs i maj det året. De be-
skrev föreningens ändamål som ”att befrämja de medicinska vetenskapernas 
studium, utveckling och spridning, att väcka och underhålla en med veten-
skapens värdighet och betydelse svarande anda samt att alstra kamratlighet 
och vänskap mellan Föreningens medlemmar”. Dessa stadgar föreskrev även 
att läsårets första möte skulle äga rum den 17 september. Det var Hwassers 
födelsedag och sågs som föreningens högtidsdag. Därefter hölls normalt 10–15 
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möten per läsår, på Hammarstens tid alltid på fredagskvällar, och vid varje 
möte hölls 3 à 4 föredrag. Ledamöterna var sedan 1863 ämnesmässigt indelade 
i fyra sektioner, som med 1871 års stadgar utökades till fem, för att 1903 åter 
reduceras till fyra. Helst skulle en ledamot från varje sektion bidra med ett 
föredrag vid varje möte.

Föredrag och samvaro
Under sin 50 år långa aktiva tid i läkareföreningen höll Hammarsten ett stort 
antal föredrag, oftast två eller tre om året, och de flesta av dem hade an-
knytning till hans pågående eller avslutade forskningsprojekt. Från mitten 
av 1870-talet refererade han dessutom vid ett flertal tillfällen nyutkommen 
tysk, fransk och brittisk litteratur inom det fysiologisk-kemiska ämnesom-
rådet och forskningsartiklar publicerade i de nordiska grannländerna. Hans 
referat byggde på en bred omvärldsbevakning och grundliga litteraturstudier, 
och det var också en förutsättning för de omfattande läroböcker han började 
ge ut 1883 (sid. 48). Ibland ägnade emellertid Hammarsten sina föredrag åt 
något helt annat, nämligen att redogöra för sina undersökningar och kemiska 
analyser av varor eller produkter, som av olika skäl var aktuella i handeln, 
såsom pepsinpreparat (1876), kefir (1885) och kaffesurrogat (1894). Dessa un-
dersökningar kunde ske på hans eget initiativ, eller på uppdrag av dem som 
saluförde varorna. 

August Almén, Frithiof Holmgren och Salomon Henschen var andra åter-
kommande föredragshållare, som systematiskt redovisade sina upptäckter och 
forskningsresultat vid föreningens möten. Kliniskt arbetande läkare höll före-
drag om ovanliga sjukdomsfall eller om nya behandlingsmetoder. De kunde 
även redovisa kirurgiska ingrepp de hade utfört, och ibland förevisades pa-
tienter som undergått operationer av olika slag. Hammarsten visade vid några 
tillfällen upp objekt eller preparat, som han höll på att undersöka, och mot 
slutet av 1800-talet började föreläsarna använda skioptikon-bilder. 

Föreningens sammankomster var inte öppna för allmänheten, men i lokal-
pressen gavs regelbundet information om vad som avhandlats. Det kunde vara 
små notiser, som när Upsala Nya Tidning i december 1903 rapporterade att 
professor Öhrvall demonstrerat ”en groda, som beröfvats stora hjärnan, men 
som det oaktat kunde ge åtskilliga lifstecken”, men oftast var det längre eller 
kortare referat av något föredrag. Även Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
informerade ibland om diskussionerna vid Upsala Läkareförenings möten.

Föreningens vetenskapligt inriktade möten kom efterhand att kombineras 
med mer sällskapliga sammankomster. Efter läsårets sista möte brukade före-
ningens medlemmar samlas till ett festligt samkväm på Flustret eller Gillet 
eller i föreningens eget hus (se nedan). Dessutom beslöt föreningen 1906, på 
förslag av Hammarsten, som då var ordförande, att varje sammanträde skulle 
följas av en gemensam sexa. Antalet deltagare i dessa sjönk emellertid med 
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tiden, och 1912 tillsattes en kommitté med uppgift att verka för ökad trevnad 
och fler besökare på samkväm och andra tillfällen, som ordnades för medlem-
marnas trivsel. På kommitténs initiativ trycktes även ett häfte med medi-
cinarvisor. Från 1914 anordnade föreningen också så kallade medicinaraftnar, 
en eller ett par gånger per termin. De ägde rum på någon restaurang, och de 
brukade samla drygt 50, och ibland upp till 100, deltagare. En supé intogs och 
föredrag hölls av en inbjuden gäst.

Tidskrift och bibliotek
Från läsåret 1865/66 gav föreningen ut Upsala Läkareförenings Förhandlingar. 
Det var ett ganska djärvt tidskriftsföretag med tanke på konkurrensen från 
Hygiea, som grundats 1839 av Svenska Läkaresällskapet och den begränsade 
potentiella läsekretsen av ca 600 i landet verksamma läkare. Den nya tidskrif-
ten kom efterhand ut med 5–9 häften per år, och i den trycktes många av 
de föredrag som hölls vid föreningens sammankomster. Efter en tid infördes 
också korta referat från de följande diskussionerna, och Hammarsten bidrog 
med ett sådant redan till ett av den första årgångens nummer. I ett av andra 
årgångens nummer hösten 1866 trycktes hans första vetenskapliga artikel ba-
serad på egen forskning.

Till en början skrevs alla artiklar i tidskriften på svenska, och utanför Sve-
rige kunde de därför bara läsas av ett fåtal. Det innebar att flera vetenskapliga 
upptäckter länge förblev okända i omvärlden. Undantagsvis togs i slutet av 
1800-talet in artiklar på tyska av tyska forskare, men vanligare var korta refe-
rat på tyska av svenska artiklar i samma eller i tidigare nummer. Från början 
av 1900-talet fanns också innehållsförteckningen översatt till tyska. Först på 
1920-talet blev det mer vanligt förekommande med artiklar på tyska, engelska 
och franska. 

De sanitära förhållandena i det snabbt växande Uppsala under senare delen 
av 1800-talet lämnade mycket övrigt att önska. Under många år publicera-
des i Upsala Läkareförenings Förhandlingar utförlig statistik över sjukligheten 
i staden med uppdelning på säsong och på olika typer av sjukdomsfall. Likaså 
rapporterades om pågående epidemier på olika områden. Från 1882 fick före-
ningen årliga statsanslag för utgivningen av förhandlingarna.

I varje häfte av tidskriften fanns även annonser. De avsåg ibland cigarrer, 
punsch och konditorier, men oftast var det apotek och andra företag som an-
nonserade om medicinska och farmaceutiska produkter, ibland med rekommen-
dationer av Hammarsten eller någon annan auktoritet. Matsmältningsenzymet 
pepsin var känt sedan mitten på 1800-talet, och ”till Herrar läkares beaktande” 
rekommenderades i en annons hösten 1893 ”Pepsinum Concentratum” från apo-
teket Hvita Björn i Stockholm. Det angavs att det hade undersökts av professor 
Hammarsten i Upsala, som ”funnit det vara det kraftigaste pepsinpreparat, han 
någonsin pröfvat, och att han är rentaf öfverraskad af dess verksamhet”. 
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Redan från början hade föreningen ett mindre bibliotek, som var en viktig 
resurs för medlemmarna. Det fylldes på med inköp och med gåvor från sterb-
hus med mera, och 1895 donerade till exempel Hammarsten ca 500 volymer 
samt Linnés medicinalskåp, som allt tillhört hans svärfar Olof Glas. Förening-
en prenumererade också på några utländska medicinska tidskrifter, och 1875 
beslöts på Hammarstens förslag att dessutom inleda tidskriftsutbyte med 
flera utländska medicinska periodiska skrifter. Denna bytesverksamhet blev 
efterhand omfattande, och i utbyte mot Upsala Läkareförenings Förhandlingar 
erhöll föreningen redan 1878 ett 40-tal utländska tidskrifter. Några av dem 
var svenska eller nordiska, men huvuddelen kom från andra europeiska länder 
och från USA, och det samlade tidskriftsutbytet växte för varje år. 

Biblioteket följde med föreningen till dess olika lokaler i Uppsala, men fick 
senare en fast plats i det hus föreningen köpte 1886 (sid. 184). När detta längre 
fram såldes kom merparten av böcker och tidskrifter att deponeras på uni-
versitetsbiblioteket. Föreningen hade också skelett, mikroskop och drogsam-
lingar samt olika preparat och instrument, som medlemmarna kunde låna. 

Mångårig ordförande
1871 valdes Hammarsten till sekreterare i Läkareföreningen, men på den pos-
ten kvarstod han endast ett par år. Därefter var han under ett år redaktör för 
Upsala Läkareförenings Förhandlingar, innan han 1874 valdes till ledamot i bib-
lioteksnämnden, ett uppdrag han behöll i tio år. Han valdes 1880 till ledamot 
av den för föreningens ekonomi ansvariga förvaltningsnämnden, men lämnade 
den när han 1886 valdes till ordförande i föreningen efter Per Hedenius. Enligt 
de stadgar som gällde från 1871 valdes ordföranden för fem år, och Hammar-
sten gick med intresse och engagemang in i arbetet som föreningens ledare 
och främste företrädare, men efter att ha varit ordförande i två femårsperio-
der föreslog han en stadgeändring avseende ordförandeposten. 

En ordning där en ”ny ordförande väljes för hvarje år, synes mig vara egnad 
att åstadkomma ett friskare lif inom föreningen” anförde han sålunda i en skri-
velse till föreningen i februari 1896. En ordförande skulle, enligt Hammarstens 
förslag, inte heller kunna omväljas direkt för ett följande år. Däremot skulle 
han då fungera som vice ordförande på samma sätt som den medicinska fa-
kultetens dekanus blir prodekanus året efter sitt dekanat. Ordföranden skulle 
också ha som uppgift att ”vid nedläggandet af sitt embete” hålla den årliga 
högtidsdagens föredrag, och då skulle man inte längre behöva finna en särskild 
talare för detta. Föreningen tillsatte en kommitté för att granska Hammar-
stens förslag, men den kunde inte enas, och resultatet blev att förslaget av-
visades vid ett föreningsmöte i mars 1896.

Vid högtidsmötet i september det året skulle därför ordförande väljas för 
de kommande fem åren. Hammarsten undanbad sig återval, men efter över-
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talning gick han med på att avgörandet hänsköts till föreningens medlemmar, 
och i en sluten omröstning blev han omvald med alla avgivna röster utom en. 
Av mötesprotokollet framgår inte vilka år valet avsåg, och trots att stadgarna 
angav fem år som ordförandens mandattid, skedde ett nytt ordförandeval redan 
i december 1899. I sin frånvaro omvaldes då Hammarsten igen med alla röster 
utom en, men eftersom han hade bemyndigat sekreteraren att meddela att han 
i händelse av omval inte skulle acceptera ett sådant, beslöts utse en deputation 
av fem personer för att delge honom valresultatet och framföra föreningens 
livliga önskan att han skulle kvarstå som ordförande. Även denna gång lät han 
sig övertalas, och vid det följande mötet tackade han för omvalet och det sätt 
varpå föreningen gett uttryck för sin önskan att han ville ta emot uppdraget.

I sakfrågan ändrade han dock inte uppfattning, och i mars 1900 när den 
1896 inledda femårsperioden led mot sitt slut, upprepade han sitt tidigare 
förslag, och åter tillsattes en kommitté för att granska det. Sedan förra gången 
hade en post som vice ordförande tillkommit, och kommittén menade att 
det minskade behovet av en kortare mandattid för ordföranden. Kommittén 
var dessutom enig om att föreningen, om förslaget antogs, skulle ”afhända sig 
möjligheten att såsom ordförande för längre tid få behålla någon som vore 
därför alldeles särskildt kvalificerad”. Det blev alltså ingen stadgeändring, och 
val för en ny femårsperiod skulle ske i september 1901. Inför det anmälde 
Hammarsten förhoppningen, att han på grund av många andra uppdrag inte 
skulle ifrågakomma för omval; bland annat hade han ett halvår tidigare valts 
till rektor för universitetet, men föreningen valde honom ändå enhälligt till 
ordförande för ytterligare fem år.

Hammarsten gav emellertid inte upp sin principiella övertygelse, utan åter-
kom i mars 1906 med samma förslag i en ny skrivelse. Visst konserveras kon-
tinuiteten i föreningens arbetssätt förträffligt med en och samma person som 
ordförande i 15 à 20 år, skrev Hammarsten något sarkastiskt, men, fortsatte 
han ”det är ock fara värdt, att [det] leder till en betänklig konservatism i fråga 
om formerna för föreningens verksamhet och arbetssätt”. Hans förslag pröva-
des även denna gång av en kommitté, och den ansåg att föreningens tidigare 
beslut i frågan främst torde ha berott på att ”fördelen att få behålla en led-
ning som för föreningens verksamhet visat sig i synnerlig hög grad gagnande” 
ansetts viktigare än de möjligheter till förnyelse som Hammarstens förslag 
syftade till. Nu hade saken emellertid kommit i ett nytt läge, eftersom Ham-
marsten om några månader skulle bli pensionär, medan ordföranden enligt 
stadgarna skulle vara lärare vid den medicinska fakulteten. Kommittén till-
styrkte därför en stadgeändring beträffande ordförandeval på det sätt Ham-
marsten upprepade gånger föreslagit, och det blev också föreningens beslut 
vid ett möte i april 1906.

Trots Hammarstens idoga försök att undvika omval till ordförandeposten, 
fullgjorde han med iver och pliktmedvetenhet sitt uppdrag, och vid avslut-
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ningsfesten efter varje arbetsår höll han utförliga och humoristiska tacktal till 
de funktionärer inom föreningen som till skillnad från honom lämnade sina 
befattningar. På föreningens högtidsdag i september 1906 valdes anatomipro-
fessorn August Hammar till ordförande efter Hammarsten, som i stället blev 
vice ordförande, enligt den modell han själv föreslagit. Vid festen på Gillet ef-
ter sammanträdet hyllades han med musik av en orkester med bara medicina-
re och med ett tal av efterträdaren Hammar. Ordförandens mandattid var nu 
bara ett år och efter Hammar kom i tur och ordning Oscar Petersson, Hjalmar 
Öhrvall och Carl Th. Mörner. Därmed hade en epok med ordförandeperioder 
om 20 år eller mer ersatts av årlig förnyelse av läkareföreningens ledning.

Föreningens hus
Under sin första tid möttes föreningen på skilda håll i Uppsala, bland annat 
i nations- och institutionslokaler, och från 1867 i universitetets nya sjukhus, 
men i syfte att skaffa egna lokaler bildades 1873 en byggnadsfond. Den i Bra-
silien verksamme svenske läkaren Anders Fredrik Regnell bidrog 1876 med 
25 000 kronor, och efter andra donationer och insamlingar var fonden 1883 så 
stor att en kommitté tillsattes för att förbereda uppförandet av en byggnad för 
föreningens behov. Hammarsten var en av kommitténs fem ledamöter, men 
de planer som gjordes upp kunde inte realiseras. 

Föreningen uppdrog då åt sin ordförande Per Hedenius att tillsammans 
med två andra ledamöter förvärva en lämplig, bebyggd eller obebyggd fastig-
het i staden, och för 65 000 kronor köptes 1886 det hus vid Odinslund som låg 
närmast ärkebiskopsgården. Säljare var brukspatron Carl Ekman, som byggt 
huset åt sin dotter Anna Gustafva och hennes man Knut Henning Gezelius 
von Schéele. Han sålde det nu till Läkareföreningen, eftersom Gezelius von 
Schéele 1885 blivit biskop i Visby och paret flyttat dit. En nämnd ledd av He-
denius tillsattes för att arbeta med inredning av byggnaden för föreningens be-
hov, och Hammarsten valdes till suppleant för de tre ledamöterna i nämnden. 

Samma år som Läkareföreningen förvärvade huset vid Odinslund avgick 
Hedenius efter 26 år som föreningens ordförande. Därför var det hans efter-
trädare Hammarsten, som höll invigningstalet när föreningen den 17 septem-
ber 1887 samlades till sitt första möte i det egna huset. Han försummade inte 
att i tacksamhet nämna den tre år tidigare avlidne Anders Fredrik Regnell, 
som genom sin generösa donation gett ett mycket väsentligt bidrag till huskö-
pet. Hammarsten underströk också att föreningen inte främst fått byggnaden 
för sin bekvämlighet och trevnad utan för att ”med större nit och med större 
framgång än förr kunna arbeta för upphöjda och ädla mål”. 

Tillgångarna i byggnadsfonden hade inte helt räckt till för husköp och inred-
ning, och Hammarsten hade därför ställt upp med ett lån om 15 000 kronor. 
Han hade dessutom, liksom flera andra medlemmar i föreningen, bidragit med 
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mindre belopp till byggnadsfonden. Föreningen hade svårt att amortera sin 
skuld, och för att förbättra ekonomin hyrdes några rum ut till en vaktmästare 
och ett par andra rum till Kalmar Nation, som då saknade en egen fastighet. 
Trots dessa hyresintäkter blev situationen prekär, när man efter tio år stod 
inför en större nödvändig renovering. 

En möjlighet som diskuterades var att sälja huset till studentkåren, vars 
egna byggnadsplaner inte kunnat realiseras, men 1904 beslöt föreningen i stäl-
let att hyra ut hela den översta våningen och en del av mellanvåningen till den 
så kallade Lindska flickskolan, och därmed var större delen av huset uthyrt. 
Skolans föreståndarinna, Maria Gerle, köpte 1908 hela fastigheten för 60 000 
kronor, och för Läkareföreningen blev alltså det drygt 20-åriga byggnadsin-
nehavet en ekonomisk förlustaffär. Som hyresgäst hos Gerle behöll föreningen 
sitt bibliotek i huset ännu några år, och för sina sammanträden kunde man 
disponera någon av Medicinska fakultetens lärosalar.

Det stora hus vid Odinslund som Upsala läkareförening ägde 1886–1908. Det blev 
senare skola, församlingshem och hotell. I det mindre vänstra huset bodde under många 
år Markus Hulth, universitetets överbibliotekarie 1918–1928, och dessförinnan bland an-
nat kurator på SödermanlandsNerikes nation och väl bekant med Olof Hammarsten. 
Foto från 1940talet.
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Hammarsten hyllas
Läkareföreningen uppvaktade troget Hammarsten på hans födelsedagar. När 
han 1906 firade sin 65-årsdag i sin sommarbostad vid Djupviken, förärade 
föreningen honom en vacker festskrift på 635 sidor, där 24 svenska och utländ-
ska lärjungar och kolleger på tyska, franska eller engelska redovisade forsk-
ningsresultat och kunskapsläge inom den medicinska kemin och angränsande 
fält. Skriften var försedd med en bibliografi, och den togs även in i det 11:e 
bandet av Upsala Läkareförenings Förhandlingar. Den inleddes med ett förord 
på latin, som Upsala Nya Tidning återgav i både original och svensk översätt-
ning. Dess avslutning löd: ”Må Du stå som en prydnad för vetenskapen, må 
Du många år få lefva med oförminskade krafter, älskad, vördad och hälso-
bringande”. Samma dag fick Hammarsten även en mindre festskrift från det 
fysiologiska institutet i Helsingfors. Däremot noterade professor Nordal Wille 
några månader senare i norska Aftenposten att inte ett enda exemplar av den 
svenska festskriften sålts i Norge, vilket enligt hans mening gav ”ett vilsele-
dande intryck af det norska läkarståndets vetenskapliga intresse”.

På Hammarstens 75-årsdag den 21 augusti 1916 uppvaktades han av Läkare-
föreningen med en vackert textad adress i en pärm av grönfärgad chagrin 
med lagerblad och föreningens standar inlagda i guldtryck. Enligt den av tack-
samhet och högaktning präglade texten var Hammarsten för generationer av 
 läkare känd ”icke blott såsom den sällsport framgångsrike forskaren och lära-
ren utan äfven såsom den flärdlöse faderlige vännen”. Vid högtidssammanträ-
det i september samma år beslöt föreningen också att utse Hammarsten inte 
bara till hedersledamot utan också till föreningens ständige hedersordförande. 

Vid detta sammanträde höll Hammarsten dessutom, för fjärde gången un-
der sin tid i föreningen, den i stadgarna föreskrivna högtidsföreläsningen, och 
som ämne för den hade han valt ”Om de proteolytiska enzymen i ventrikeln”. 
Han sade att det kanske kunde synas olämpligt att i ett offentligt föredrag 
redovisa hans ännu så länge ofullständiga och oavslutade undersökningar på 
området, men fortsatte han ”då jag emellertid, mänskligt att döma, aldrig kan 
hinna slutföra dessa undersökningar, har jag tänkt, att äfven framläggandet af 
en arbetshypotes eller påpekandet af en del förhållanden, som möjligen skulle 
kunna vara till gagn för andras arbete, ej vore oberättigadt”. Det lät som ett 
avsked till vetenskapen från den 76-årige Hammarsten, men han fortsatte att 
forska och publicera uppsatser flera år därefter. Länge än sökte han sig också 
till Läkareföreningens möten.

Upsala Läkareförening firade sitt 100-årsjubileum den 17 september 1932 
med en festskrift och ett högtidssammanträde. En vecka innan intervjuades 
föreningens dåvarande ordförande Vilhelm Hultkrantz i Upsala Nya Tidning. 
Han redogjorde för de ganska storslagna formerna för firandet, och han nämn-
de att den minnespenning som graverats inför jubileet skulle överlämnas till 
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Olof Hammarsten vid högtidssammanträdet i universitetets aula. När dagen 
var inne höll Ulrik Quensels högtidstalet, och han sade att minnespenningen 
var dedicerad till Hammarsten med ”ett varmt och vördnadsfyllt tack för hans 
fruktbärande gärning som lärare och forskare och vår Förenings nitiske, för-
nämlige ledare”. Hammarsten hade emellertid blivit allvarligt sjuk och medal-
jen hade överlämnats till honom i hans hem tidigare på dagen. Där avled han 
fyra dagar senare.



Akademiska sjukhuset. Foto från 1886.
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Akademiska sjukhuset

Förhandlingar med landstinget
Akademiska sjukhuset, som togs i bruk 1867, gjorde Uppsala till ett medi-
cinskt centrum. Det hade byggts av Uppsala universitet med vissa bidrag från 
staden och länet, och landstinget hade senare formellt godkänt att universite-
tet med detta sjukhus tog huvudansvar för sjukhusvården i länet. Uppsala län 
utgjorde därmed ett undantag i landet, och en landstingsman uttryckte det 
som att länet ”ackorderat in sina sjuka hos universitetet”. Driften av det nya 
sjukhuset visade sig bli kostsam, och efter en tid började därför universitetet 
kräva medfinansiering från landstinget, som dock länge var motsträvigt på den 
punkten. Läget blev än mer prekärt när universitetet behövde utöka sjukhu-
sets kapacitet, och under 1880-talet togs fram flera förslag till förbättringar 
och tillbyggnader, men de kunde på grund av resursbrist inte genomföras. 
Hammarsten var 1889–1893 medlem av universitetets direktion för sjukhuset 
och väl medveten om problemen. 

Universitetet utsåg honom dessutom 1894 att ingå i en med landstinget ge-
mensam kommitté med uppgift att undersöka hur kostnaderna kunde mins-
kas för den önskade upprustningen av sjukhuset. Han lämnade visserligen 
den kommittén efter ett par månader, men som professor vid den medicin-
ska fakulteten och universitetets prorektor kände han ansvar för sjukhusets 
framtid, och han kom att spela en avgörande roll vid universitetets senare 
handläggning av ärendet. Den gemensamma kommittén lämnade i juli 1895 
sina förslag till om- och tillbyggnad av sjukhuset samt ett förslag till kontrakt 
mellan landstinget och universitetet avseende finansiering och villkor för det 
fortsatta samarbetet. Kostnaderna för att genomföra förslaget hade beräknats 
till 171 000 kronor, varav landstinget skulle bidra med 107 000 kronor i form 
av ett räntefritt lån till universitetet. Med bara små ändringar godkände lands-
tinget detta i september 1895, och tanken var att universitetet skulle ta ställ-
ning i frågan våren 1896. 

Hammarsten var då tjänstledig i två månader för en längre utlandsresa 
(sid. 199), men ville ändå bidra till frågans lösning. Från Wien skrev han därför 
i maj 1896 ett längre brev i ärendet till Thore M. Fries, som då var universi-
tetets rektor. Han var osäker på om han som tjänstledig hade rätt att yttra sig 
i ärendet, och brevet var därför ställt till Fries privat, som fick bruka det ”för 
den händelse någon skulle önska höra min mening”. Hammarsten menade, att 
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universitetet också borde godta kommitténs förslag under två förutsättningar. 
Den ena var att ett större statsanslag kunde utverkas till sjukhuset, och den 
andra att landstinget var berett att öka sitt bidrag till driftkostnaderna, när så 
kunde ”anses vara rättvist och billigt”. Hammarsten trodde att båda dessa för-
utsättningar kunde uppfyllas, och med tanke på universitetets tidigare kamp 
för att få behålla sin läkarutbildning, tillade han att man annars måste avstå 
från ”hvarje tanke på möjlighet för den medicinska fakulteten att kunna ut-
vecklas och qvarhållas vid universitetet”. 

Den fråga som kvarstod för Hammarsten var om universitetet i väntan på 
riksdagsbeslut om ökat statsanslag och ökat bidrag från landstinget övergångs-
vis kunde täcka de ökade driftkostnaderna av egna medel. Hans erfarenhet av 
universitetets ekonomi från arbetet i drätselnämnden och de beräkningar han 
nu hade gjort sade honom att det var fullt möjligt, utan att andra grenar av 
undervisningen och forskningen skulle komma till skada. Sammanfattningsvis 
ansåg han därför att universitetet inte borde låta det ”nu förefintliga tillfället 
till förbättring och utvidgning av sjukhuset gå sig ur händerna”.

I Uppsala valde konsistoriet på senvåren att uppskjuta sin behandling av 
ärendet till hösten, då fler ledamöter var på plats, och då alla hade haft tid att 
sätta sig in i den stora och viktiga frågan. Under tiden arbetade Hammarsten 
vidare med ekonomiska beräkningar, och till ett möte med konsistoriet i bör-
jan på september 1896 kom han med en åtta sidor lång inlaga, där han konsta-
terade att universitetets utgifter enligt förslaget till kontrakt med landstinget 
skulle bli större ”än jag förut på grund af andra beräkningsmetoder antagit”. 
De kunde därför inte bestridas av universitetets egna medel, och Hammarsten 
föreslog i stället att universitetet hos landstinget skulle anhålla om att dess 
åtagande från september 1895 fortsatt skulle gälla, tills det visade sig om, och 
i vilken utsträckning, det var möjligt att få ett ökat statligt stöd till sjukhuset. 
Hammarstens förslag blev också konsistoriets beslut, och landstinget godkän-
de för sin del att dess anbud kvarstod. 

Genomgripande modernisering
När konsistoriet åter sammanträdde i oktober 1896 ledde den ännu olösta 
sjukhusfrågan enligt mötesprotokollet till ett ”vidlyftigt meningsutbyte”. Flera 
yrkanden framställdes, men efter votering antogs ett förslag av Hammarsten, 
som innebar att den medicinska fakulteten fick i uppdrag att ta fram en full-
ständig plan för sjukhusets upprustning och utbyggnad. Fakulteten lade i april 
1897 fram en omfattande sådan plan, som var betydligt mer genomgripande 
och långtgående än tidigare förslag. Den innefattade inte bara radikala åtgär-
der för att eliminera sanitära och andra missförhållanden, utan den tog också 
fasta på behovet av utvidgade lokaler för den kliniska undervisningen samt 
nybyggnad av kliniker för de praktiskt verksamma universitetslärare, som till-
kommit sedan sjukhuset byggdes. Kostnaden för att genomföra alltsammans 
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hade beräknats till 455 000 kronor att delas mellan landstinget, universitetet 
och staten.

Konsistoriet såg inte att universitetet hade möjlighet att av egna medel och 
fondmedel bidra med mer än 61 000 kronor. Med ett tillskott från landstinget 
om 107 000 kronor enligt ovan, och sedan några tillkommande kostnadspos-
ter hade adderats, behövdes det därför ett statsanslag om ca 294 000 kronor. 
Universitetskanslern tillstyrkte utan inskränkning universitetets begäran, och 
i januari 1899 föreslog Kungl. Maj:t i proposition till riksdagen att anslaget 
skulle beviljas, uppdelat på åren 1900 och 1901. Riksdagen ansåg däremot att 
om ”Upsala Akademiska sjukhus fortfarande såsom hittills tillika skall vara 
Upsala läns sjukhus, länet i väsentligen högre grad, än som nu föreslagits, bör 
deltaga i kostnaderna för dess utvidgning”. Riksdagen beviljade därför endast 
201 000 kronor av det belopp om 401 000 kronor, som behövdes utöver uni-
versitetets medel, och det villkorades dessutom med att landstinget beviljade 
resterande 200 000 kronor som anslag eller räntefritt lån.

Frågan om landstingets medansvar för Akademiska sjukhuset var därmed 
ställd på sin spets. När tinget möttes i september 1899 ansåg ett par ledamöter 
att länet borde bygga ett eget sjukhus och lämna samarbetet med univer-
sitetet, eftersom ”vetenskapsmännen och sjuklingarna hade olika intressen”. 
De medgav att universitetslärarna inte saknade läkarkompetens, men vården 
blev enligt deras mening bättre på sjukhus där läkarna inte skulle syssla med 
forskning också. Till sist beslöts dock med stor majoritet att godta riksdagens 
villkor och bevilja universitetet ett räntefritt lån om 200 000 kronor för de 
planerade om- och tillbyggnaderna. Beslutet innebar att en princip om lika-
delning mellan staten och landstinget av kostnaderna för Akademiska sjukhu-
set hade blivit etablerad.

Med finansieringen klar tillsatte universitetet i april 1900 en kommitté med 
Hammarsten som ordförande för att leda och övervaka byggnadsarbetena. 
Utåt syntes det till exempel genom att han, tillsammans med akademiränt-
mästaren, under de följande åren undertecknade de annonser, som infördes i 
pressen, med inbjudan till entreprenader för renoveringsarbeten och för upp-
förande av ekonomibyggnad och sjukpaviljonger med mera. Arbetena genom-
fördes åren 1901–1904, och i ett kontrakt mellan universitetet och landstinget 
beskrevs hur likadelning av vårdkostnader på sjukhuset därefter i praktiken 
skulle gå till. Universitetet förblev huvudman för sjukhuset, men enligt ett 
reglemente, som universitetskanslern fastställde 1903, skulle det också finnas 
en sjukhusdirektion bestående av tre ledamöter från universitetet och lika 
många från landstinget.

Med denna omfattande byggnadsverksamhet avslutades Hammarstens di-
rekta engagemang för Akademiska sjukhuset, men han följde dess utveckling 
ytterligare ett par år som rektor för universitetet och ledamot av konsisto-
riet, och ända till 1911 som ledamot av landstinget. Det upprustnings- och 
utbyggnadsprojekt han haft ledningsansvaret för, var av naturliga skäl inte det 
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sista som Akademiska sjukhuset genomgått. Som inbjuden gäst deltog Ham-
marsten sålunda i september 1926 vid den högtidliga återinvigningen efter 
flera års om- och tillbyggnader av detta ”barmhärtighetens fästningsverk” som 
ärkebiskop Nathan Söderblom då uttryckte det i sitt anförande. 
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Karolinska institutet

Konflikt mellan lärosätena
Karolinska institutet, eller Kungl. Karolinska Medico-Kirurgiska Institutet, 
som det hette från början, grundades i Stockholm 1810 för utbildning av fält-
läkare. Redan efter ett tiotal år uppkom en allvarlig konflikt med Uppsala 
universitet med Jöns Jacob Berzelius i Stockholm och Israel Hwasser i Uppsala 
som huvudpersoner. I korthet ansåg Berzelius att all medicinsk undervisning 
borde förläggas till det befolkningstäta Stockholm, och att de medicinska fa-
kulteterna i småstäderna Uppsala och Lund kunde avvecklas, medan Hwasser 
argumenterade för ”universitetets idé”, där de olika vetenskaperna organiskt 
hörde samman, och där medicinsk utbildning därför måste ske vid en univer-
sell bildningsanstalt, såsom ett universitet.

Debatten pågick till omkring 1840, utan att några större förändringar blev 
resultatet. Kungl. Maj:t utfärdade visserligen 1861 en ny stadga för Karolin-
ska institutet, men den tillgodosåg endast delvis dess intressen, och först 1874 
kunde medicine kandidatexamen avläggas vid institutet. Det dröjde sedan till 
1906 innan det fick rätt att promovera medicine doktorer, fem år efter det att 
det fått förtroendet att besluta om Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Den långvariga striden mellan universiteten och Karolinska institutet var 
alltså till stor del bilagd när Hammarsten i början på 1860-talet inledde sina 
medicinska studier i Uppsala. En viss rivalitet kvarstod, men den tog sig mest 
uttryck som en fredlig tävlan, bland annat på publiceringsområdet. När lä-
rarna vid institutet 1863 började utge tidskriften Medicinskt arkiv (från 1869 
Nordiskt medicinskt arkiv), var det till exempel med tydlig hänvisning till att 
Uppsala universitets årsskrift tagit in medicinska avhandlingar alltsedan den 
började utges 1861. Grundandet 1865 av Upsala Läkareförenings Förhandlingar, 
där Hammarsten publicerade sina första vetenskapliga artiklar, kan också ses 
som ett led i denna konkurrens. Redan 1870 lät Hammarsten emellertid också 
trycka en längre artikel i Nordiskt medicinskt arkiv. 

Det hände att ordkriget mellan Uppsala och Stockholm senare blossade 
upp igen. I början på 1930-talet arbetade sålunda Statens organisationsnämnd, 
med uppgift att föreslå rationaliseringar och organisationsförändringar som 
kunde minska statens utgifter. Ordföranden i nämnden, generaldirektör 
Torsten Nothin, hade enligt Upsala Nya Tidning, sagt att ”det kan knappast 
vara rimligt att ha fullständig läkarutbildning i Upsala, samtidigt som staten 
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nedlägger avsevärda kostnader för att få ett kliniskt sjukhus i Stockholm”. Med 
det senare avsågs Karolinska sjukhuset, som då höll på att uppföras. Tidning-
ens upprördhet mot hans uttalande var stor, och det framhölls att Medicinska 
fakulteten i Uppsala i århundranden fört den medicinska forskningen framåt. 
Från tidigare storhetsperioder nämnde tidningen namn som Rudbeck, Linné 
och von Rosenstein, och den tillade ”vi kunna hålla oss till nutiden” och ”namn 
som Hammarsten, Hammar, Gullstrand, Lennander, Henschen o.s.v.”. Som ett 
eko av debatterna hundra år tidigare pekades också på ”de utmärkta möjlighe-
terna till samarbete med de naturvetenskapliga institutionerna”. 

Professorsvikariat
Även om konflikten mellan lärosätena inte låg så många år tillbaka, finns det 
inget som tyder på att Hammarsten hade en avog inställning till Karolinska 
institutet. Där fanns sedan 1874 en professur i fysiologi med Christian Lovén 
som förste innehavare. Han behövde redan läsåret 1875/76 vara tjänstledig på 
grund av sjukdom, och institutets lärarkollegium ville då ha Hammarsten som 
vikarie, förutsatt att Medicinska fakulteten i Uppsala inte motsatte sig detta. 
Institutet ansåg att Hammarsten var den ende person i landet, som var kom-
petent att vikariera och samtidigt, utan alltför stora olägenheter, under en tid 
borde kunna frigöras från sin ordinarie befattning. 

Sommaren 1875 kontaktades Hammarsten därför underhand av Sten Sten-
berg, professor i kemi och farmaci vid institutet och tidigare professor i medi-
cinsk och fysiologisk kemi i Uppsala. Hammarsten var tilltalad av tanken på 
att vikariera, men han såg hinder som var svåra att övervinna. Tiden för att 
förbereda föreläsningar och laborationer var knapp, att flytta till Stockholm 
med familj skulle bli dyrt och Medicinska fakulteten i Uppsala skulle troligen 
inte se positivt på saken. Stenberg lät sig inte avskräckas av Hammarstens 
tvivel och kom till Uppsala för att diskutera frågan med honom. De kom då 
överens om att Hammarsten i varje fall skulle kunna åka till Stockholm ibland 
för att vid institutet svara för tentamina och examination i ämnet fysiologi.

I september sände institutet ett formellt förslag om vikariatet till kanslers-
ämbetet. Det remitterades till Medicinska fakulteten i Uppsala, som disku-
terade frågan i oktober. Professorn i medicinsk och fysiologisk kemi August 
Almén, som var Hammarstens närmast överordnade, ansåg visserligen att un-
dervisningen i Uppsala skulle lida väsentlig skada av hans frånvaro under ett 
år, men den medicinska undervisningen i landet som helhet skulle bli än mer 
lidande om fysiologiprofessuren i Stockholm skulle stå vakant under samma 
tid. Han såg därför positivt på Karolinska institutets förslag, men, som Ham-
marsten förmodat, beslöt fakulteten ändå att avstyrka, och motståndet leddes 
av fysiologiprofessorn Frithiof Holmgren (sid. 111). Han hade inför fakultetens 
möte skrivit en 10 sidor lång inlaga med skäl mot förslaget, och hans huvud-
argument var att fakulteten tidigare med kraft hävdat behovet av den nya ad-
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junktstjänst som Hammarsten tillträtt två år tidigare, och att den fortfarande 
behövdes för undervisningen i Uppsala. Dessutom såg han det som sin plikt 
att värna Uppsala universitets intresse framför Karolinska institutets.

För Hammarsten var det otänkbart att åta sig vikariatet på institutet mot 
fakultetens vilja. Som han lovat Stenberg åtog han sig i stället den mer be-
gränsade uppgiften att svara för tentamina och examination, för vilket inte 
krävdes något godkännande av fakulteten i Uppsala. För att sköta det löpande 
arbetet på institutets laboratorium skulle en amanuens rekryteras. På institu-
tets förslag blev Hammarsten därför i november 1875 av kanslern förordnad 
att ”jemte fortsatt fullgörande af sina tjenstepligter vid Uppsala universitet” 
upprätthålla de till professuren i fysiologi vid institutet hörande tentamina 
och examina.

Till den blott årsgamla professuren saknades fortfarande viktig utrustning, 
och Hammarsten vände sig därför till Holmgren, som ju var professor i fysio-
logi, för att få råd om vilka instrument som behövdes, och var de kunde an-
skaffas. Det ledde emellertid till ytterligare misshällighet mellan dem. I stället 
för att ge Hammarsten den information han efterfrågat, skickade Holmgren 
uppgifterna direkt till Stenberg i Stockholm, vilket Hammarsten i ett brev 
till Stenberg såg som ”ett nytt vittne om det sätt, på hvilket han anser sig böra 
behandla mig och frågan om mitt förordnande”. Holmgren har tydligen svårt, 
fortsatte Hammarsten, att ”förlika sig med den tanken, att det ej är han utan 
jag, som skall leda öfningarna på institutets laboratorium”. Han tillade att han 
för övrigt mötte eller uppsökte Holmgren så sällan som möjligt ”ty vårt sam-
manträffande är numera just ej något nöje”.

Som ersättning för arbetet på Karolinska institutet fick Hammarsten ett 
arvode, som bland annat skulle kompensera för att han fick mindre tid för 
enskild undervisning i Uppsala. Som amanuens med uppgift att sköta det lö-
pande arbetet på laboratoriet i Stockholm lyckades han engagera den 26-årige 
Hugo von Unge. I en notis i Dagens Nyheter den 15 januari 1876 kunde Karo-
linska institutet därför meddela att undervisningen i fysiologi under vårtermi-
nen 1876 bestreds av ”adjunkten vid Upsala universitet O. Hammarsten, som 
under prof. C Lovéns tjänstledighet upprätthåller tentamina och examina, 
samt amanuensen H. von Unge”. 

Kolleger och vänner
Till Hammarstens kolleger som lärare vid Karolinska institutet hörde dåva-
rande docenten Gustaf Retzius. Han hade växt upp på institutet, där hans 
far, anatomiprofessorn Anders Retzius, hade tjänstebostad, men eftersom 
medicine kandidatexamen då inte kunde avläggas där, hade han måst bedriva 
sina inledande medicinska studier i Uppsala. Där blev han troligen bekant 
med Hammarsten, och i varje fall blev de senare goda vänner (sid. 112). Vid 
Karolinska institutet samarbetade Retzius nära med patologen Axel Key, och 
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det var med Retzius som Hammarsten korresponderade, när det gällde hans 
artiklar i Nordiskt medicinskt arkiv, som redigerades av Key. 

På institutet mötte han också Sten Stenberg, som aktivt verkat för att han 
skulle komma dit, och han lärde känna Christian Lovén, som han vikarierade 
för, liksom Axel Key. Han trivdes utmärkt i den miljön, och särskilt ”qvarstår 
alltid min vistelse vid institutet för några år sedan i angenämt minne” skrev 
han 1879 till Retzius. I samma brev uttryckte han också sin tacksamhet till 
lärarna vid institutet ”för den välvilja och vänskap, hvarmed de sedan dess 
alltjemt omfattat mig”. Även i senare brev till Retzius ber han om sina häls-
ningar till ”Stenberg, Key, Lovén och öfriga kamrater” på institutet. Att det var 
efter en nominering av Lovén och Retzius som han 1881 blev invald i Kungl. 
Vetenskapsakademien visar också att han skapat ett förtroendefullt förhåll-
ande till sina kolleger vid institutet (sid. 150). 

Stenberg avled sommaren 1884, endast 59 år gammal. Professuren i kemi 
och farmaci vid institutet blev därmed vakant, och redan vid höstterminens 
början meddelade institutets lärarkollegium Hammarsten, att man enhälligt 
beslutat vidta åtgärder för att utan ansökan kalla honom till denna professur. 
Endast ett halvår tidigare hade emellertid Hammarsten installerats som pro-
fessor i medicinsk och fysiologisk kemi i Uppsala efter kallelse från universi-
tetet, och i sitt svar till lärarkollegiet förklarade han sig förhindrad att nu ta 
emot en kallelse från Karolinska institutet. 

Innehavare av den vakanta professuren på Karolinska institutet blev i stäl-
let Karl Mörner. Han hade kommit till institutet 1883, efter att ha studerat 
medicin vid Uppsala universitet och varit tillförordnad prosektor vid univer-
sitetets anatomiska institution. Han kände Hammarsten väl, eftersom han 
läsåret 1875/76 varit amanuens vid laboratoriet för medicinsk kemi, där Ham-
marsten då var adjunkt och August Almén prefekt. De träffades också i Up-
sala Läkareförening, där Mörner i början av 1880-talet var sekreterare, liksom 
Hammarsten varit det tio år tidigare. När Mörner avlade medicine kandidat-
examen i Uppsala i maj 1880 gav Almén honom betyget Laudatur (berömlig) 
i medicinsk kemi, det vill säga samma sällsynt höga betyg, som han 1866 gett 
Hammarsten. Mörner var 13 år yngre än Hammarsten, men de kom ändå att 
verka tillsammans under många år. 

År 1886 tillträdde Mörner den nämnda professuren på Karolinska institu-
tet, och på förslag av Hammarsten blev han 1897 invald i Kungl. Vetenskaps-
akademien. Deras samlade vetenskapliga auktoritet togs ibland i anspråk av 
företag i marknadsföringssyfte, och i Stockholmstidningarna fanns till exem-
pel i december 1895 en annons om ”Kapviner”, som sades vara ”yppersta hel-
soviner specielt för blodfattiga och maglidande, nervsvaga och klena personer; 
analyserade och varmt rekommenderade af Professorn vid Karol. Institutet, 
Grefve K. Mörner, Professor Olof Hammarsten, Upsala, samt flere af Tysk-
lands förnämste läkare”.
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I maj 1899 utsågs Mörner och Hammarsten att representera sina respektive 
lärosäten i den universitetskommitté som då tillsattes för att utarbeta statuter 
för universiteten och Karolinska institutet. Mörner var då sedan ett år tillbaka 
rektor för institutet, och Hammarsten blev rektor för Uppsala universitet två 
år senare, och under hela Hammarstens rektorsperiod var Mörner hans kol-
lega på Karolinska institutet. I april 1907 utsågs de båda till sakkunniga vid 
tillsättning av den efter Hammarsten lediga professuren i medicinsk och fy-
siologisk kemi i Uppsala, men Mörner avböjde det uppdraget, och en annan 
sakkunnig utsågs i stället för honom. Däremot sammanträffade de i december 
1910, när Hammarsten representerade Kungl. Vetenskaps-Societeten i Upp-
sala vid firandet av Karolinska institutets 100-årsjubileum, till vilket Mörner 
inbjudit som rektor för institutet. 

Berzeliusfest
Hammarsten var bara sju år gammal när Berzelius dog 1848, och träffade ho-
nom därför aldrig. Däremot deltog han aktivt i den minnesfest över Berzelius, 
som Karolinska institutet och andra organisationer ordnade i Stockholm 1898, 
50 år efter hans död. Festen pågick i två dagar och avslutades med en middag 
på restaurang Hasselbacken. En av talarna framhävde Berzelius’ verk som ett 
naturligt utslag av en särskild vetenskaplig begåvning i den svenska national-
karaktären. Som siste talare vid middagen uttryckte Hammarsten sin oro över 
detta beröm, ty, fortsatte han, då måste ju vi svenskar vårda det arvet, och 
hur lite har vi inte uträttat i förhållande till Berzelius. Han tröstade sig med 
att var och en, även där förmågan inte räckte så långt, arbetade redligt och 
samvetsgrant i vetenskapens tjänst.





199

Utländska kontakter

Konferenser och resor
När ett visst politiskt lugn infunnit sig i Europa efter Napoleonkrigen, började 
naturvetenskapligt orienterade forskare i Tyskland på 1820-talet samlas till 
konferenser, och i Storbritannien skapades 1831 the British Association for the 
Advancement of Science, som på ett likartat sätt organiserade regelbundna 
möten för forskare inom naturvetenskaperna. Till möjligheten att med kolle-
ger diskutera vetenskapliga frågor kom ett intresse att få den moderna natur-
vetenskapen accepterad i samhället och brett föra ut dess resultat. 

Även i Sverige och Skandinavien samlades vetenskapsmännen till möten, 
men liksom många andra svenska forskare reste Hammarsten också till ve-
tenskapliga konferenser ute i Europa för att hålla föredrag, möta kolleger och 
följa utvecklingen på områden som intresserade honom. Han deltog sålunda 
i de internationella läkarkongresserna i Köpenhamn 1884, i Berlin 1890 och i 
Paris 1900. För kongressen i Köpenhamn tog han tjänstledigt hela sommaren 
och vistades då till stor del i Danmark. Till Pariskongressen i augusti 1900 
reste han på egen bekostnad, trots att han ingick i den svenska kommittén 
för kongressen och dessutom av Upsala Läkareförening valts att vara dess re-
presentant vid mötet. Som internationellt erkänd auktoritet inom sitt område 
fick han under sin aktiva tid inbjudningar till fler vetenskapliga konferenser i 
utlandet än han hade tid och möjlighet att delta i.

Hammarsten företog också ett par stipendiefinansierade resor. Som inneha-
vare av det Hwasserska resestipendiet vistades han sålunda 1871 ett halvår på 
ett fysiologilaboratorium i Leipzig (sid. 33). Långt senare gav den medicinska 
fakultetens Regnellska resestipendium honom möjlighet att våren 1896 göra 
en längre resa till Tyskland, Schweiz och Österrike. Han erbjöd då generöst sin 
syster Wilma att på hans bekostnad följa med till hans första anhalt på resan, 
som var Berlin. Där gick de på kvällarna på konserter och operaföreställningar, 
och i sina memoarer skildrade Wilma upplevelserna med orden ”står det ej 
till att beskriva behaget av att resa beskyddad och omhuldad av en man, som 
kunde och visste så oändligt mycket mera än jag och i allt förnämligast tänkte 
på mitt nöje och välbefinnande”. 

Från Berlin reste Hammarsten ensam vidare via Leipzig, Halle och München 
i Tyskland, till Prag, Wien, Graz och Innsbruck i dåvarande Österrike-Ungern, 
samt avslutningsvis till Zürich och Bern i Schweiz. Överallt besökte han kolle-
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ger vid universitet och laboratorier, och under resan inköpte han dessutom för 
sin institutions räkning ett antal apparater för olika analyser och experiment. 

Privat reste Hammarsten mest inom landet. Han reste ofta och regelbundet 
till sin hembygd i Östergötland, för att hälsa på sina föräldrar i Norrköping så 
länge de levde, och senare för att hålla kontakt med vänner och bekanta. Ut-
rikes resor var mer sällsynta, men sommaren 1886 vistades han med sin familj 
en tid på ett badhotell i norska Östfold, och våren 1904 gjorde han en rundresa 
i norra Italien tillsammans med sin då 32-åriga dotter Mathilda.

Efter fyllda 80 år avstod Hammarsten från långa resor, men han avsåg att 
delta i en stor nordisk kongress i fysiologi och experimentell medicin i Lund 
1925. Ett brådskande arbete med den 11:e upplagan av hans lärobok i fysiolo-
gisk kemi hindrade honom från att åka, men i sin frånvaro var han ändå något 
av en huvudperson. I sitt inledningsanförande talade Lundaprofessorn i fysio-
logi Torsten Thunberg om ”den nordiska fysiologins grand old man Olof Ham-
marsten”. Han meddelade att ett hyllningstelegram skickats till Hammarsten 
i kongressens namn, vilket, enligt Upsala Nya Tidning, mottogs med kraftiga 
applåder av åhörarna. Till Stockholm fortsatte Hammarsten att resa ganska 
ofta, inte minst på grund av sitt uppdrag som ordförande i Nobelkommittén 
för kemi, och från en stor internationell fysiologikonferens i Stockholm i au-
gusti 1926 skrev Dagens Nyheter att ”professor emeritus O. Hammarsten som 
nestor” var bland de ca 600 deltagarna.

Skandinaviska naturforskarmöten
Efter mönster från Tyskland och Storbritannien ägde ett första skandinaviskt 
naturforskarmöte rum i Göteborg 1839, och det följdes under de följande de-
cennierna av liknande möten i Köpenhamn, Stockholm och Kristiania. När 
det 12:e mötet i serien hölls i Stockholm i juli 1880, var Hammarsten bland 
deltagarna, men det föredrag han höll kom inte in i de tryckta förhandlingarna, 
eftersom han var missnöjd med det referat som utarbetats av biblioteksama-
nuensen Erik Wilhelm Dahlgren. Han sade sig inte ha tid att omarbeta det 
och valde att i stället publicera sitt föredrag som en artikel i en tysk tidskrift. 
Hammarsten deltog senare även i det 14:e skandinaviska naturforskarmötet 
som hölls i Köpenhamn 1892 och i det 15:e som hölls i Stockholm 1898. 

Ett 16:e möte skulle hållas i Kristiania 1904, men det omöjliggjordes av den 
växande politiska spänningen mellan unionsländerna. Den ökande vetenskap-
liga specialiseringen bidrog också till att dessa allmänna konferenser förlorade 
i betydelse, och det dröjde till 1916 innan nästa möte kom till stånd. Ett sista 
skandinaviskt naturforskarmöte ägde rum i Stockholm 1936.

I sammanhanget bör dock nämnas ett ”nordiskt naturforskare- och läkare-
möte” i Helsingfors i juli 1902 med över tusen deltagare. Det ingick inte i den 
skandinaviska mötesserien, utan sågs närmast som ett svar och ett tack för 
att forskare från Finland inbjudits delta i tidigare skandinaviska möten. Ett 
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krav på de finska arrangörerna var att även ryska forskare skulle välkomnas, 
och fler ryssar än svenskar deltog i mötet. Hammarsten hörde till de svenska 
deltagarna, och ibland föll det på honom att svara för tal vid middagen, men 
programmet svarade inte mot hans sobra livsstil. ”Här är ett oerhört festande, 
ätande och drickande samt nattvak”, skrev han till sin vän Claes Annerstedt, 
men han kände sig tvungen att delta i det mesta, så att Uppsala universitet 
inte skulle bli alltför fåtaligt representerat. Han upplevde det vetenskapliga 
utbytet som ringa, och han hade svårt för de utdragna middagarna med myck-
et mat och vin. ”Allt detta är förfärligt” skrev han till Annerstedt och erkände 
att han uteblivit från åtskilligt. 

Nordiskt akademiskt samarbete
Universitetet i Kristiania inbjöd 1896 till ett nordiskt akademiskt möte, som 
i viss mån kunde ses som ett återupplivande av den tidigare livaktiga stu-
dentskandinavismen. Syftet var dock mer begränsat och inriktat på praktiskt 
samarbete mellan universiteten. Dessutom deltog även de akademiska lä-
rarna, inklusive ledningarna för universiteten. Uppsala universitet utsåg rek-
torn Thore M. Fries, prorektorn Hammarsten och fyra andra lärare att vara 
dess representanter vid mötet. Det ägde rum tre dagar i juni och refererades 
ganska utförligt i svensk press. Även de mer sociala delarna av programmet 
uppmärksammades och Upsala Nya Tidning skrev till exempel om en fest i 
universitetsträdgården där Hammarsten ”bragte i varma ordalag en hälsning 
från Upsalalärarne och utbragte ett lefve för ungdomen”.

Vid mötet i Kristiania accepterades en inbjudan från högskolan i Göteborg 
att hålla ett följande möte där i maj 1899, och när Uppsala universitet utsåg 
sina lärarrepresentanter till det, blev Hammarsten suppleant för Fries. Han 
deltog därför inte i mötet, men valdes ändå att tillsammans med studentkå-
rens ordförande Einar Billing representera Uppsala universitet i den kommitté 
för samverkan mellan Nordens universitet som då utsågs. Den skulle bland 
annat föreslå åtgärder för att underlätta studenternas rörlighet i Norden och 
verka för en gemensam tidskrift för universiteten. En del framsteg gjordes, 
föreläsare från andra nordiska länder bjöds in till universiteten, stipendiater 
utväxlades, och med biblioteksmannen Lars Wåhlin som redaktör tillkom 
Nordisk Universitetstidskrift.

Nästan på dagen samtidigt som Hammarsten och Einar Billing utsågs att 
vara Uppsala universitets representanter i den nordiska kommittén, utsåg re-
geringen en svensk universitetskommitté med Hammarsten som ledamot och 
Billings far, biskop Gottfrid Billing, som ordförande (sid. 138). Denna så kallade 
Billingska universitetskommitté hade ett hårt arbetsprogram, vilket säkert var 
en bidragande orsak till att Hammarsten redan efter en termin lämnade den 
nordiska kommittén. I varje fall angavs i en rapport från Uppsala universitet 
i det första häftet av Nordisk Universitetstidskrift att professor Adolf Noreen 
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inträtt i den senare kommittén i stället för Hammarsten, som ”förklarat sig af 
andra göromål hindrad att längre inom kommittén kvarstå”. 

Ett tredje nordiskt akademiskt möte hölls i Köpenhamn i juni 1902, och då 
inbjöd delegationen från Uppsala universitet, med stöd av beslut i konsistoriet 
och studentkåren, till ett fjärde möte i Uppsala. Eftersom universitetet skulle 
vara upptaget av sommarkurser 1905 föreslogs att mötet skulle äga rum år 
1906. I maj 1905, vid ett av konsistoriets sista sammanträden med Hammar-
sten som ordförande, tillsattes också, trots den hotande unionskonflikten med 
Norge, en organisationskommitté med den nyvalde rektorn Henrik Schück i 
spetsen för att förbereda ett sådant möte. Unionsupplösningen samma år gjor-
de dock ett nytt möte omöjligt, och både den lokala kommittén i Uppsala och 
den nordiska kommittén upplöste sig själva. I juni 1906 utkom även Nordisk 
Universitetstidskrift med sitt sista nummer. 

Nordiska fester
Alltifrån skandinavismens storhetstid på 1840-talet firade studenterna vid de 
nordiska universiteten gemensamma fester i början av varje år, från mitten av 
1880-talet dock endast vart femte år. Den sista stora nordiska festen i Uppsala 
ägde rum i november 1899, och när det var dags igen 1904 gjorde konflikten 
inom den svensk-norska unionen att festen blev ganska matt, och den firades 
enligt Upsala Nya Tidning under ”jämförelsevis obetydlig anslutning”. Som 
universitetets rektor var Hammarsten emellertid där, och när studentkårens 
ordförande traditionsenligt talade till de dödas minne fick han lyssna till min-
nesord om sin företrädare Oscar Alin, vars gärning sades vara ”sällsynt manlig 
och outtröttlig”. Efter sång av nordiska fosterländska sånger förklarades ordet 
fritt, men varken Hammarsten eller någon annan hade något att tillägga, och 
därmed var den sista nordiska festen slut.

Vetenskapligt samarbete med Storbritannien
För de flesta svenska forskare under Hammarstens aktiva tid var Tyskland 
det självklara målet för studieresor och den naturliga basen för vetenskap-
ligt samarbete. Kontakterna med Tyskland och andra tyskspråkiga länder 
underlättades av att forskarna ofta hade goda eller mycket goda kunskaper 
i det tyska språket. Hammarsten skrev till exempel både en stor lärobok 
och ett 50-tal originaluppsatser på tyska, och av de senare publicerades de 
flesta i tyska tidskrifter. Därför är det kanske inte förvånande, att han blev 
”the German chemist Olof Hammarsten”, när tre italienska forskare 2017 
refererade till honom i en artikel om kasein och fosforhaltiga proteiner i The 
FEBS Journal.

Förbindelserna med Storbritannien var inte alls lika täta, och när det 1917 
kom ett förslag därifrån om bilateralt samarbete på kemiområdet, uppstod 
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oenighet och en forskningspolitisk debatt. Det hade börjat med att en Ramsay 
Memorial Fund bildats i London till minne av den 1916 avlidne kemisten och 
Nobelpristagaren Sir William Ramsay, och tanken var att den skulle bekosta 
så kallade Ramsay Memorial Fellowships. Ramsay själv hade visserligen dok-
torerat i tyska Tübingen, men nu pågick ett världskrig, och stipendierna i 
hans namn skulle bara kunna innehas av forskare från stater som var allierade 
med Storbritannien eller neutrala. I ett par prospekt från 1917 och 1918, som 
tillställdes Sveriges ambassad i London, beskrevs hur dessa stipendier skulle 
bredda stipendiaternas kunskaper i kemi och kemisk-tekniska ämnen och 
samtidigt stärka de vetenskapliga förbindelserna mellan Storbritannien och 
allierade eller neutrala stater.

Av handlingarna framgick att varje intresserad stat skulle bidra med ett 
kapital om 6 000 £, vars avkastning för all framtid skulle ge denna stat rätt att 
nominera en stipendiat med möjlighet att bedriva forskning i kemi eller kemi-
teknik vid en lämplig institution i Storbritannien. Alternativt kunde en stat 
nöja sig med att till en början endast binda sig för ett årligt bidrag om 300 £ 
under till exempel en tioårsperiod. I båda fallen skulle stipendiet uppgå till 
250 £ och kompletteras med 50 £ för tillfälliga utgifter. I Sverige överlämnade 
utrikesdepartementet i augusti 1918 ärendet till Nobelstiftelsen. Denna sade 
sig sakna medel för ändamålet och lämnade ärendet vidare till Vetenskaps-
akademien, som i sin beredning av ärendet begärde yttranden från sina klasser 
för kemi och fysik.

Ordförandena i dessa båda klasser, Uppsalaprofessorerna Olof Hammar-
sten och Gustaf Granqvist, skrev ett gemensamt yttrande, enligt vilket de 
fonder som akademien disponerade inte var tillräckligt stora föra att täcka 
kostnaderna för de föreslagna stipendierna. Om staten i stället gick in som 
finansiär, vore ett resestipendium visserligen värdefullt, men i så fall borde det 
avse utrikes resa överhuvudtaget och inte bindas till Storbritannien. Veten-
skapsakademiens samlade svar till utrikesdepartementet i december 1918 blev 
att man inte hade något att erinra mot ett rikligt tilltaget årligt understöd åt 
en ung och välförtjänt kemist, men att man ställde sig ”synnerligen tveksam” 
till förslaget att för all framtid, eller för flera år, binda det till studier i ett och 
samma land. Det kunde dessutom bli prejudicerande om det kom liknande 
propåer från andra länder. 

Mot akademiens beslut reserverade sig Svante Arrhenius, 1903 års Nobel-
pristagare i kemi. Han ansåg att Sverige borde inta en medlande roll mellan 
de förut stridande länderna och knyta så intima förbindelse som möjligt både 
västerut och söderut. Förbindelserna med Tyskland skulle säkert bli fortsatt 
täta med tanke på landets språk och dess utmärkta institut, men nu var det 
enligt Arrhenius nödvändigt att främja förbindelserna ”västerut med Ame-
rika, England och Frankrike”. Han tillstyrkte därför på det livligaste att Kungl. 
Maj:t lade en proposition till riksdagen om medel för Ramsay Memorial Fel-
lowships.



LÄRDOMSSTADENS GRAND OLD MAN

204

Ärendet vandrade nu vidare från utrikesdepartementet till ecklesiastik-
departementet, som remitterade det till kanslern för rikets universitet, som i 
sin tur begärde yttranden från de matematisk-naturvetenskapliga sektionerna 
vid universiteten i Uppsala och Lund. Dessa ansåg båda att informationen 
om förslaget var otillräcklig och att de därför inte var i stånd att bedöma, 
om statsanslag för ändamålet borde begäras. Diskussionerna vid universite-
ten ledde till att tidningarna fick upp ögonen för frågan, och Dagens Nyheter 
skrev den 18 november 1919 apropå Arrhenius ställningstagande i akademien, 
att denne ”ju alltid visat sig vara av mera stora och kontinentala mått än sina 
kråkvinkliga kolleger”.

Universitetskanslern, som då var Carl Swartz, fick alltså inte så mycket 
hjälp av universiteten. I stället vände han sig då till Olof Hammarsten. Båda 
var Norrköpingssöner och de kände varandra förmodligen väl. Hammarsten 
fungerade efter sin rektorstid som en inofficiell rådgivare till universitetskans-
lern (sid. 141), och nu skickade han kanslern en utförlig promemoria om var-
för svenskt statsbidrag borde ges till Ramsay-fonden. De betänkligheter mot 
den ensidiga inriktningen mot Storbritannien som han och andra tidigare gett 
uttryck för var visserligen principiellt berättigade, men han ansåg nu att de 
olägenheter som kunde uppstå om Sverige inte lämnade bidrag var större, 
eftersom svenska forskare då skulle komma att tillhöra en mindre gynnad 
grupp, när kemister från flera länder skulle beredas plats vid brittiska forsk-
ningsinstitutioner. Hammarsten avslutade sin promemoria med att påminna 
om att Ramsay var Nobelpristagare, och att Sverige genom Nobelprisen hade 
den vetenskapliga världens uppmärksamhet riktad på sig. Det kunde därför 
väcka ”ett för vårt land mindre smickrande uppseende”, om det inte deltog i 
den hyllning till Ramsay, som fonden innebar. 

Den 1 december 1919 lämnade kanslern sitt yttrande till ecklesiastik-
departementet, och i stora drag var det en lätt omskrivning av Hammarstens 
promemoria. Hammarstens avslutande ord om Sverige och Nobelprisen, som 
kanske speglade hans ställning som ordförande i Nobelpriskommittén för 
kemi, återkom dock inte i kanslerns yttrande. Konkret föreslog kanslern ett 
statsanslag om 27 000 kr, som skulle räcka för fem års deltagande i program-
met. Departementet tog även in ett par yttranden från Tekniska högskolan 
och Ingenjörsvetenskapsakademien, och i mars 1920 lades en proposition i 
ärendet (prop. 1920:289). Den föreslog i enlighet med kanslerns yttrande ett 
anslag om 27 000 kr för ändamålet, och riksdagen lämnade sitt bifall i maj 
samma år. För att utse stipendiater tillsattes en särskild kommitté knuten till 
departementet med Svante Arrhenius som ordförande.

Någon succé blev dock inte detta stipendieprogram. Till de årliga utlys-
ningarna kom det mycket få sökande, troligen delvis beroende på kravet på 
kunskaper i engelska. Arrhenius begärde 1925 att bli befriad från uppdraget, 
men hans förslag att Vetenskapsakademien, med dess erfarenhet av stipen-
dieprogram, skulle sköta ledigkungörande och urval i stället för den särskilda 
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kommittén vann inte gehör. Statsanslag till Ramsay Memorial Fund beviljades 
under ytterligare några år, men budgetåret 1930/31 blev det sista. Andra länder 
i Europa fortsatte ännu ett antal år att bidra till programmets budget, men 
fondens tillgångar har senare krympt, och programmet omfattar i dag endast 
ett begränsat antal stipendier, främst från länder inom det brittiska samväldet.
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Politikern

Stadsfullmäktige
Uppsala fick genom 1862 års kommunallagstiftning kommunal självstyrelse 
med stadsfullmäktige som högsta beslutande organ. Dess ledamöter valdes av 
stadens röstberättigade personer, det vill säga av dem som betalade ett fast-
ställt minimum av skatt och därmed ansågs bidra till samhällets utveckling. 
Beroende på storleken av inbetald skatt disponerade under åren 1869–1908 
en röstberättigad man mellan en röst och 100 röster, enligt den så kallade 
100-gradiga skalan. Ogifta kvinnor och bolag hade också rösträtt, men en ma-
joritet av invånarna saknade rösträtt, och bland de röstberättigade var valdel-
tagandet dessutom lågt. Rösträttsåldern var 21 år.

Före 1909 års rösträttsreform var valen till stadsfullmäktige personval, och 
inte val mellan politiska partier. De som valdes var oftast personer med stark 
ställning i samhället och med goda kontakter. Vid 1886 års stadsfullmäkti-
geval i Uppsala fick Hammarsten ganska många röster, men inte tillräckligt 
många för att bli vald. När det i maj året därpå var fyllnadsval efter en avliden 
ledamot, var Hammarsten enligt tidningen Upsala en självklar vinnare, efter-
som hans namn har ”så god klang inom såväl de akademiska som de borgerliga 
kretsarna att det näppeligen lider något tvivel att detta val kommer att utfalla 
med sällspord enhällighet”. Tidningen fick rätt, och från hösten 1887 var Ham-
marsten alltså ledamot av Uppsala stadsfullmäktige.

I fullmäktige var det för Hammarsten naturligt att tillvara det han bedöm-
de vara i universitetets intresse. Som nyvald prorektor tillstyrkte han därför 
att staden retroaktivt täckte de kostnader som uppstått för utsmyckningen av 
Uppsala i samband med 1893 års jubelfest, och som de insamlade medlen inte 
räckt till för att bestrida. Han arbetade också för bidrag till de verksamheter 
som han på olika sätt var engagerad i och motionerade till exempel 1896 om 
stöd till Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, vars inspektor han var. 

I övrigt var det emellertid vikten av stram hushållning med stadens medel 
som präglade hans agerande och inlägg i fullmäktige. Han röstade till exem-
pel 1889 för avslag på en motion om bidrag till Upsala Arbetareinstitut, trots 
att det var universitetets bibliotekarie Claes Annerstedt som motionerat och 
Hammarstens professorskollega Thore M. Fries som var ordförande i institu-
tets styrelse. I ett konservativt dominerat stadsfullmäktige hade han många 
meningsfränder när det gällde nya utgifter, och beträffande Arbetareinstitutet 
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kunde han stödja sig på en majoritet i drätselkammaren, som ansåg att den 
nytta verksamheten åstadkom inte kunde anses vara av den betydelse att sta-
den ”som måste iaktta den största sparsamhet” borde bevilja det föreslagna 
bidraget.

Å andra sidan argumenterade Hammarsten 1893 för ett skyndsamt anslags-
beslut, som andra ansåg mindre brådskande. Det gällde ett förslag från hälso-
vårdsnämnden om att stadens vattenreservoar, som då fanns uppe vid slottet, 
skulle täckas över på grund av den hotande kolerafaran. Några ledamöter ville 
remittera frågan till drätselkammaren för en ekonomisk utredning, men efter 
en tre timmars lång debatt beslöt en majoritet av fullmäktige, inklusive Ham-
marsten, att snarast ordna med en provisorisk övertäckning och uppdra åt 
drätselkammaren att utreda bästa formen av ett permanent tak.

Universitetets professorer var väl representerade i stadsfullmäktige i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet, och i likhet med flera av sina kolleger 
blev Hammarsten regelbundet omvald som ledamot. Några uppgifter från va-
let till stadsfullmäktige år 1900 kan tjäna som belysning av det då rådande 
valsystemet. Uppsala stad hade det året ca 23 000 invånare, och av dessa var ca 
20 procent röstberättigade. För rösträtten gällde fortfarande den 100-gradiga 
skalan. När valet ägde rum den 6 december på rådhuset inför magistraten, 
som var valförrättare, infann sig endast 298 röstande, varav två dessutom av-
gav ogiltiga röstsedlar. Fyra ledamöter valdes med 13 547 röster avgivna av 296 
röstande, och Hammarsten fick 13 447 röster av 295 röstande. Tydligen hade 
en röstande som disponerade 100 röster inte lagt dem på honom. Kanske var 
det Hammarsten själv?

Oomstridd ordförande i fullmäktige sedan 1888 var revisionssekreteraren 
Carl von Bahr. Vice ordförande sedan ännu längre tillbaka var bankdirektör 
Carl Wilhelm Ulander, men med början 1894, och under de år som följde, 
fick Hammarsten en eller ett par röster vid val till den posten. Hösten 1900 
förändrades emellertid allt. Under ett sammanträde med fullmäktige den 21 
september drabbades von Bahr av ett dödligt slaganfall mitt under en pågå-
ende debatt om eldfara i samband med att det kastades serpentiner i offentliga 
lokaler. Mötet avbröts omedelbart, och när det återupptogs den 12 oktober 
leddes det av vice ordföranden Ulander. Han hade emellertid av åldersskäl 
aviserat sin avgång från stadsfullmäktige, som i den situationen beslöt att välja 
Hammarsten till fullmäktiges ordförande för tiden intill årets slut. 

Bara någon dag senare åkte Hammarsten till Lund för en flera veckors lång 
mötesserie med den universitetskommitté, som han utsetts att ingå i (sid. 138). 
När han efter en tid skrev till universitetets rektor Oscar Alin om de pågå-
ende överläggningarna, meddelade han också att han skulle göra ett avbrott 
i kommittéarbetet för att åka tillbaka till Uppsala för sitt första möte som 
ordförande i stadsfullmäktige den 16 november: ”Då jag nu en gång blifvit fast 
för det bekymmersamma uppdraget att vara stadsfullmäktiges ordförande, 
känner jag som en pligt att äfven taga saken på allvar”, skrev han, och tillade 



POLITIKERN

209

att han tänkte ta nattåget från Lund kvällen före mötet. ”Kanske gör jag en 
dumhet och att jag efter nattresan är så sömnig och trött på fredagen, att jag 
sköter ordförandeskapet ännu uslare än eljest; men jag vill ändock försöka”, var 
hans något pessimistiska farhåga. 

När mötet inleddes tackade Hammarsten först för det förtroende som vi-
sats honom, men på sitt sedvanligt modesta sätt uttryckte han också oro för, 
att han med sin brist på vana och erfarenhet av offentliga förhandlingar inte 
skulle kunna fullgöra uppdraget så som han själv önskade, och stadsfullmäkti-
ge hade rätt att kräva. Med ledamöternas hjälp hoppades han dock få vara del-
aktig i att främja stadens väl och förkovran. ytterligare ett sammanträde ägde 
rum det året, då Hammarsten bland annat avtackade Carl Wilhelm Ulander, 
som vid 80 års ålder, och efter 36 år som ledamot, lämnade stadsfullmäktige. 

När stadsfullmäktige i januari 1901 höll ordinarie val till uppdrag och 
nämnder, valdes Hammarsten enhälligt till ordförande för det instundande 
året. Vid ett sammanträde en månad senare kungjordes enligt Upsala Nya 
Tidning en ”storartad donation till Upsala stad af ärkebiskopinnan Sundberg”. 
Hon hade på årsdagen av sin makes död beslutat donera 100 000 kronor för 

Sammanträde med stadsfullmäktige i rådhuset 1902. Under klockan t.h. på bilden 
sitter Olof Hammarsten som ordförande. Fullmäktige var då helt manligt med bland 
andra nio professorer, och först 1912 invaldes den första kvinnan, bostadsinspektrisen 
Hildur Ottelin.
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det epidemisjukhus, som staden sedan en tid tillbaka önskat uppföra, och full-
mäktigeledamöterna åhörde stående hennes beslut läsas upp. Beloppet täckte 
huvuddelen av kostnaderna för ett nytt sjukhus, och när en deputation från 
stadsfullmäktige uppsökte henne några dagar senare, framförde Hammarsten, 
som deputationens ledare, stadens tack för den storslagna och mycket väl-
komna gåvan. Sjukhuset kom senare att få en inte oväsentlig betydelse för 
universitetets läkarutbildning (sid. 147).

Lika enhälligt som året innan valdes Hammarsten till fullmäktiges ordfö-
rande för 1902. Han tvingades ibland anmäla förfall på grund av andra åtagan-
den, och när han vid årets sista sammanträde i december tackade ledamöterna 
för det gångna året, tillade han att det stundtals hade känts nedslående att han 
inte kunnat ägna sig åt stadens angelägenheter med den energi och kraft han 
önskat. Fullmäktiges vice ordförande, juristprofessorn Hugo Blomberg, fram-
förde ledamöternas tack till Hammarsten och uttalade förhoppningen att få se 
honom som ordförande även det kommande året. Hammarsten hade emeller-
tid andra planer, och den 17 december – mindre än en vecka efter sammanträ-
det - skrev han till magistraten och anhöll om befrielse från uppdraget att vara 
stadsfullmäktig med utgången av året ”för att mera odeladt kunna ägna mig 
åt min lärareverksamhet, särskildt åt ett läroboksarbete”. Något förvånande 
åberopade han även sin ålder – han hade endast fyllt 61 år. Till ny ordförande 
i fullmäktige valdes Blomberg i januari 1903, och för att ersätta Hammarsten 
som ledamot i stadsfullmäktige organiserade magistraten ett fyllnadsval. 

Landstinget
Landstingen i Sverige tillkom med 1862 års kommunalreform, och som regio-
nala självstyrelseorgan gavs de en allmän kompetens att besluta om för länen 
gemensamma angelägenheter och en i princip obegränsad beskattningsrätt. 
Det första mötet med Uppsala läns landsting ägde rum i september 1863. Ting-
et bestod av 29 indirekt valda ledamöter, varav fyra valda av stadsfullmäktige 
i Uppsala. De var alla män från samhällets ledande skikt, men landstingets 
ordförande utsågs av Kungl. Maj:t, som gav uppdraget till landshövdingen. Det 
innebar ett visst statligt förmyndarskap över den nybildade församlingen, men 
från 1880 utsåg Kungl. Maj:t i stället en av de valda ledamöterna till ordfö-
rande. Landshövdingen deltog därefter som gäst vid tingets möten, men det 
hindrade honom inte från att spela en aktiv roll i diskussionerna. Antalet 
ledamöter i landstinget utökades successivt, och i slutet av 1890-talet uppgick 
de till 38. Av dessa valdes nio, och från 1899 tio, av Uppsala stadsfullmäktige.

När stadsfullmäktige valde landstingsmän 1895 och 1896 fick Hammarsten 
fyra respektive åtta röster. Det räckte inte för att bli vald till ordinarie leda-
mot, men 1896 valdes han till suppleant. Flera professorer vid universitetet var 
mångåriga landstingsmän, och en av dem var Oscar Alin, som 1899–1900 var 
både rektor för universitetet och ordförande i landstinget. Han avled emeller-
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tid i december 1900, och till hans efterträdare som tingets ordförande utsågs 
universitetsbibliotekarien Claes Annerstedt, medan Hammarsten samma år 
valdes till universitetets rektor. Hammarsten valdes dessutom 1902 till or-
dinarie landstingsman. I den tio man starka kontingenten från Uppsala stad, 
var han då en av fyra professorer. Landstingets möten hölls vid den tiden på 
restaurang Gillet, men de flyttades 1905 till en nyinredd, praktfull sal i Upp-
sala slotts norra torn. Till ledamöterna utgick inga arvoden.

De årliga lagtima landstingsmötena ägde rum i september, och de tog tre 
dagar i anspråk. De disponerades ofta så att kommittéer och utskott arbetade 
på dagarna, medan själva tinget sammanträdde för diskussioner och beslut på 
sena eftermiddagar och kvällar. Som suppleant för den avlidne Alin deltog 
Hammarsten redan i september 1901 i sitt första landstingsmöte, och på dess 
första dag fick han i uppdrag att som ordförande leda en kommitté rörande 
epidemisjukvården och anställning av sjuksköterskor i länets fyra provinsial-
läkardistrikt. Han skrev en rapport, som han läste upp för tinget dagen därpå, 
och den var mycket detaljrik. Sjuksköterskornas resebidrag hade till exempel 
beräknats ”efter 3:dje klass jernväg, 2:dra klass ångbåt och skjuts efter 1 häst”. 
Med endast små justeringar antog landstinget förslagen i rapporten.

Vid detta första möte råkade Hammarsten också ut för en oväntad mot-
gång. På grund av medelsbrist hade universitetets medicinska fakultet beslu-
tat hålla sina polikliniker sommarstängda, om inte särskilt stöd kunde fås. 
På dess förslag hade därför konsistoriet, med Hammarsten som ordförande, 
beslutat att av landstinget begära ett årligt anslag om 750 kronor, som skulle 
göra det möjligt att hålla poliklinikerna öppna även under sommarmånaderna. 
Statistik visade att nästan hälften av poliklinikernas patienter inte kom från 
Uppsala utan från andra delar av länet, och enligt Upsala Nya Tidning, som 
kommenterade saken, borde det ”öppna hrr landstingsmäns ögon för, att de 
i detta fall ha en verklig skyldighet att träda ekonomiskt stödjande emellan”. 
När frågan togs upp på landstingsmötet, såg det också ut som om universi-
tetets önskan skulle bifallas, tills en ledamot påpekade att det enligt lands-
tingsförordningen endast var landshövdingen och tingets ledamöter som hade 
förslagsrätt. Ärendet kunde därför överhuvud inte bli föremål för behandling, 
och Hammarsten tvingades beklaga det fel som begåtts. 

Medicinska fakulteten ville emellertid inte ge upp sina förhoppningar 
om bidrag till poliklinikerna, och på dess initiativ motionerade 1902 Hugo 
Blomberg, som även var landstingsman, om anslag med samma belopp som 
året innan. I diskussionen menade ett par ledamöter att poliklinikerna var en 
praktisk läkarskola, som borde finansieras av riksdagen. Hammarsten medgav 
att det delvis handlade om utbildning, men det var, enligt hans mening, också 
en sjukvårdsfråga, och det kunde inte vara en statsangelägenhet att hålla po-
liklinikerna öppna under universitetslärarnas ferier. Till slut bifölls motionen 
med tillägget, att fakulteten då skulle garantera att poliklinikerna hölls öppna 
året om. 
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Sjukvårdsfrågor upptog överhuvudtaget en stor del av landstingets mötes-
tid, och Hammarsten tog aktiv del i förhandlingarna på området. Han stödde 
1902 energiskt en motion om resebidrag till lungsjuka, som behövde vård på 
något av de sanatorier som byggts upp i landet, men trots att hans anförande 
enligt Upsala Nya Tidning möttes av ”talrika bravorop”, avslogs motionen. 
Däremot beviljade landstinget 1905 ett treårigt driftbidrag till den nya tu-
berkulospaviljongen i Vattholma, vilket föreslagits av ett utskott med Ham-
marsten som en av ledamöterna, och 1907 blev han invald i ett annat mindre 
utskott, vars uppdrag var att skriva remissyttrande över betänkandet från en 
statlig tuberkuloskommitté. Året därpå ledde han en kommitté som skrev 
remissyttrande över ett utredningsbetänkande om rikets indelning i läkardi-
strikt. Det var enligt Upsala Nya Tidning ett ”synnerligen utförligt och sakrikt 
utlåtande”, och det antogs enhälligt av landstinget. Innebörden var att Uppsala 
län skulle förbli ett eget distrikt, och inte slås ihop med Västmanlands län 
och ges namnet Västerås distrikt, vilket hade föreslagits i en reservation till 
betänkandet.

Driften av Akademiska sjukhuset var naturligtvis också en återkommande 
fråga i landstingsdebatterna, men sjukhuset tillhörde universitetet, och dess 
utveckling och drift behandlas därför utförligt på annan plats (sid. 189). Folk-
hälsa och nykterhet var andra frågor som engagerade Hammarsten. Han ar-
gumenterade 1907 kraftfullt och framgångsrikt för stöd till lärares och lä-
rarinnors deltagande i de kurser som arrangerades av Centralförbundet för 
nykterhetsundervisning, och 1909 för motsvarande stöd beträffande förbun-
dets kurser i hälsolära och alkohologi. 

Medan frågor om sjukvård, undervisning av blinda och dövstumma, veteri-
närväsende och polisbevakning ofta återkom på landstingets dagordning, gavs 
ibland stöd och bidrag även för tillfälligt uppkommande ändamål eller behov. 
Det kunde till exempel gälla understöd till äldre personer som tidigare varit 
anställda i vården. En annan fråga var ”emigrationens fördärfliga värkningar”, 
som det 1905 uttrycktes i Upsala Nya Tidning, och landstinget bidrog ett 
par följande år med 250 kronor till Nationalföreningen mot emigration, även 
om det i debatten påpekades att emigrationen från Uppsala län inte var stor 
(sid. 244).

Som huvudman för sjukstugor och skyddshem och som bidragsgivare till 
en rad andra aktiviteter utsåg landstinget styrelser, deputerade och revisorer, 
och många landstingsmän hade flera uppdrag av detta slag. Dit hörde dock 
inte Hammarsten. Av protokoll och referat att döma avstod han även från att 
engagera sig i många andra angelägenheter som landstinget diskuterade och 
fattade beslut om såsom järnvägsbyggen till Enköping och Gimo och anslag till 
skytteförbund, för att inte tala om hästpremiering, fridlysning av rapphöns, 
krusbärsmjöldaggens bekämpande och skottpengar på grävlingar. 
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En särskild uppgift för landstingen var att utgöra valkorporationer vid val 
till första kammaren i den tvåkammarriksdag, som tillkommit genom 1866 
års representationsreform. Mandaten för ledamöterna i första kammaren var 
nioåriga, och vid det val som 1907 ägde rum för Uppsala läns valkrets fick f. d. 
kaptenen Fredrik Ridderbjelke 30 röster och blev därmed vald till ledamot av 
riksdagens första kammare. Johan von Bahr fick sex röster och Hammarsten 
en röst. 

Landstingsmötena inleddes med att Kungl. Maj:ts fullmakt för tingets ord-
förande lästes upp, och efter dennes hälsningsanförande valdes en vice ordfö-
rande. Hammarsten fick åren 1907 och 1908 enstaka röster vid dessa val, men 
1909 valdes han till vice ordförande med 36 av de 39 avgivna rösterna, varpå 
han ”tackade för det visade förtroendet och intog platsen på ordförandens 
vänstra sida”, som det stod i Upsala Nya Tidnings mötesreferat. Ordförande 
var då bruksdisponenten Otto Strömberg som 1908 efterträtt Claes Anner-
stedt på den posten.

Landstingsmöte 1909. Ordförande är bruksdisponent Otto Strömberg, och vid ett litet 
bord på hans vänstra sida sitter Olof Hammarsten som vice ordförande.
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Landstingsval i nya former
1909 års landsting var det sista som samlats enligt 1862 års kommunalförord-
ningar, och i ett avslutande tal såg Hammarsten det som ”sannolikt, att många 
af oss icke komma hit tillbaka”, och på den punkten blev han sannspådd. Av 
tingets 39 dittillsvarande ledamöter fanns sålunda endast 14 kvar i 1910 års 
landsting, vars medlemmar för första gången valdes i direkta val. Rösträtten 
var emellertid varken allmän eller lika, utan röstetalen baserades på de röst-
berättigades inkomst enligt en 40-gradig skala. Den proportionella mandat-
fördelningen förutsatte att det fanns valsedlar med namnlistor, och högern i 
Uppsala beslöt vid valmöte i april 1910 att gå fram under partibeteckningen 
”Valmansförbundet, moderata och nykterhetsvänner”, och att Hammarsten 
skulle stå som första namn på valsedeln. Totalt avgavs 39 306 röster av 2 406 
röstande, och Hammarstens lista fick 24 153 röster av 1 105 röstande. Det gav 
den sex mandat av de nio som stod på spel i staden.

Även i det nya landstinget valdes Hammarsten direkt till vice ordförande. 
Landstingsmötena lämnade utrymme för en del sociala aktiviteter i form av 
middagar med landshövdingen eller tingets ordförande eller vice ordförande 
som värd. Efter andra dagens överläggningar under 1910 års landsting var så-
lunda Hammarsten värd som vice ordförande, och supén präglades enligt Up-
sala Nya Tidning av ”en hjärtlig och angenäm stämning”. Hammarsten valdes 
1910 också att ingå i den 1884 inrättade förvaltningsnämnden. Den samman-
trädde endast några få gånger om året, men genom att den höll sig underrät-
tad om verkställigheten av landstingets beslut, svarade den ändå för ett slags 
permanens mellan de årliga plenarmötena. 

Mandattiden för de 1910 nyvalda landstingsmännen var fyra år, men under 
den första mandatperioden skulle nyval ske i halva länet redan efter två år, för 
att därigenom skapa en ordning med förnyelse av halva landstinget vartannat 
år. Som första punkt vid landstingsmötet 1910 beslöts genom lottning att det 
var den länshalva som innefattande Uppsala stad, vars landstingsmän skulle 
avgå efter två år, och Hammarstens mandattid hade därigenom plötsligt halv-
erats. Vid avslutningen av 1911 års landstingsmöte blev han därför högtidligt 
avtackad av ordföranden som dessutom tillönskade den då 70-årige Hammar-
sten ”ej blott obruten hälsa utan även att med bibehållande av sitt ungdomliga 
sinne få återuppta sitt arbete i vetenskapens tjänst”. Som vice ordförande ef-
terträddes Hammarsten av akademisekreteraren vid universitetet Johan von 
Bahr, som senare även var landstingets ordförande i många år.
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Landshövdingar
När Hammarsten 1861 kom till Uppsala var Robert von Kræmer landshöv-
ding, men han efterträddes redan året därpå av Adolf Ludvig Hamilton. I ett 
brev daterat den 8 juni 1884 skrev Hammarsten ett kort brev till ”Högväl-
borne Herr Grefve A Hamilton” och bifogade en numrerad lista ”å hvilken jag 
ej lyckats få något namn utom mitt eget, tecknadt för 20 kr, hvilka härmed 
översändas”. Det gällde sannolikt den insamling som då arrangerades för att 
kunna ge Gustaf Cederström i uppdrag att måla en replik av sin målning Karl 
XII:s likfärd, sedan den första versionen, målad i Paris, sålts till en rysk furste. 
På familjegodset Krusenberg utanför Uppsala färdigställde Cederström en ny, 
så gott som identisk målning, som transporterades med ångbåt till National-
museum. 

På Krusenberg var även målarens bror Carl Cederström född, och han ägde 
godsen Fredrikslund och Kungshamn inte långt därifrån. Han var bekant 
med Hammarsten, och lät honom bygga ett sommarhus på mark tillhörande 
Kungshamns gård (sid. 259). Kanske bidrog det till att Hammarsten ville ge 
ett belopp till den insamling, som pågick ungefär samtidigt, och som lands-
hövdingen svarade för. Han visade dessutom stor respekt för denne, och sitt 
brev med insamlingslistan undertecknade han ”Med den största vördnad och 
högaktning, ödmjukligen Olof Hammarsten”. Han kom senare att möta Ha-
milton även i andra sammanhang. De var tillsammans på Östgöta nation 1885 
när Oscar II invigde nationens nya hus, och de hade båda ledande funktioner 
i Fackskolan för huslig ekonomi, Hammarsten som skolans inspektor och Ha-
milton som ordförande i styrelsen för Upsala enskilda läroverk, inom vars ram 
Fackskolans verksamhet bedrevs (sid. 173).

Nästa landshövding i Uppsala var Ludvig Douglas, som tillträdde 1893, men 
han lämnade posten redan i juni 1895, då han utsågs till utrikesminister i den 
av Erik Gustaf Boström ledda ämbetsmannaregeringen. I den egenskapen, och 
som tidigare landshövding i Uppsala län, fick han redan efter några månader ta 
emot en petition undertecknad av ett stort antal personer från länet, inklusive 
Hammarsten, rörande unionen med Norge (sid. 219).

Douglas efterträddes av Per Johan Bråkenhielm, som kvarstod i ämbetet 
till 1907. Hans tid som landshövding innefattade därmed större delen av Ham-
marstens tid som prorektor och hela hans tid som rektor vid Uppsala univer-
sitet, och det ledde naturligt nog till många kontakter dem emellan. De stod 
till exempel tillsammans på perrongen, när någon kunglighet kom med tåg 
från Stockholm till Uppsala. De möttes också i Karl Johans-Förbundet, som 
stiftats 1851 för att vårda minnet av Karl XIV Johan och stödja historisk forsk-
ning om hans person och hans samtid. Hammarsten invaldes 1902 i förbundets 
styrelse, som då traditionsenligt leddes av landshövdingen. 
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Hammarsten och Bråkenhielm kunde också agera gemensamt i politiskt 
färgade sammanhang, såsom i frågan om införande av allmän värnplikt (1901). 
Tillsammans med två andra personer tog de ett intressant forskningspolitiskt 
initiativ, när de hos Kungl. Maj:t anhöll om att få ordna ett lotteri, vars vinst 
skulle bilda en Linnéfond för att främja forskning vid Uppsala universitet, en 
anhållan som dock avslogs (1907). Framgång mötte däremot en rad upprop 
i pressen om insamlingar eller möten för olika sociala ändamål, som både 
Hammarsten och Bråkenhielm satt sina namn under. Dit hörde bildandet av 
en förening för Uppsalas skollovskolonier (1901), insamlingar och stöd för att 
skapa ett hem för kvinnliga pauvres honteux (1902), insamling till Facksko-
lan för huslig ekonomi (1902) och grundandet av Mjölkdroppen, som erbjöd 
mjölkblandning till spädbarn, som inte ammades (1904). Efter avslutad lands-
hövdingetid drog sig Bråkenhielm tillbaka till privatlivet. Han avled i okto-
ber 1910, och Hammarsten var närvarande vid jordfästningen i Jakobs kyrka 
i Stockholm.

Till landshövding i Uppsala län efter Bråkenhielms avgång 1907 utsågs ju-
risten och folkrättsexperten Hjalmar Hammarskjöld. Han hade 1891–96 varit 
professorskollega med Hammarsten vid Uppsala universitet men sedan gjort 
karriär som ämbetsman och minister. När han som landshövding återvände 
till Uppsala, hade Hammarsten visserligen gått i pension, men de träffades 
ändå ganska regelbundet. De möttes bland annat i Kungl. Vetenskaps-Socie-
teten, där de båda var hedersledamöter. De samverkade också i ledningen för 
Karl Johans-Förbundet. Hammarsten invaldes som ovan nämnts i förbundets 
styrelse 1902, och Hammarskjöld valdes till ordförande 1913. De ingick därför 
båda i den delegation från förbundet som i oktober 1913 i Riddarholmskyrkan 
i Stockholm deltog i högtidlighållandet av 100-årsminnet av slaget vid Leipzig. 

Som politiskt obunden minister och konservativt lagd ämbetsman var 
Hammarskjöld en person som Hammarsten respekterade och uppskattade. 
När han i februari 1914 blev statsminister i den icke-parlamentariska så kal-
lade borggårdsregeringen tackade Hammarsten honom i ett brev för hans 
”uppoffring” och hans ”manliga fosterländska gärning”. Han försäkrade att han 
tillsammans med liktänkande skulle följa Hammarskjölds arbete ”med tack-
samhet, med starkaste sympati och med varma förböner”. 

Som statsminister ansåg sig Hammarskjöld förhindrad att praktiskt utöva 
sitt ordförandeskap i Karl Johans-Förbundet, och på förbundets önskan åtog 
sig Hammarsten att tills vidare leda förbundets möten. På sin årliga högtids-
dag sände förbundet traditionsenligt telegram till kung och kronprins, och på 
Hammarstens initiativ kompletterades de nu med ett telegram till statsmi-
nistern, förbundets ordinarie ordförande. Kritiserad och omstridd tvingades 
Hammarskjöld 1917 avgå från statsministerposten, men när han året därpå 
blev invald i Svenska akademien, lyckönskade Hammarsten honom och me-
nade att det gav ”erkännande och i viss mån upprättelse åt en man, som blivit 
orättvist förföljd och smädad”.
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Under Hammarskjölds tre år som statsminister var Knut Hamilton tillför-
ordnad landshövding i Uppsala, men 1917 återkom Hammarskjöld till posten. 
Han kvarstod därefter som landshövding ända till 1930 och träffade då ofta 
den drygt 20 år äldre Hammarsten i en rad mer eller mindre publika sam-
manhang. Som tidigare rector magnificus för Uppsala universitet var nämligen 
Hammarsten även som pensionär en i högsta grad offentlig person, som av 
universitetet och andra myndigheter inbjöds att delta i möten och högtidlig-
heter. 

Hammarsten hade ofta kontakt även med Hammarskjölds fru Agnes. Han 
korresponderade med henne rörande välgörenhetsstiftelserna Elisabethem-
met för pauvres honteux och Andreas Ands Minne. Han skickade lyckönsk-
ningsbrev till henne när sönerna tog studentexamen, och hon besökte honom 
i hans hem när han blivit gammal, bland annat för att kondolera efter hans 
dotters död 1929. Hammarsten var en ofta sedd gäst i landshövdingeparets 
bostad i Uppsala slott, och när han på hösten 1930 tvingades tacka nej till en 
inbjudan beklagade han det med orden ”det finns nämligen inget Upsalahem, 
dit jag går så gerna, som till Edert, och inga personer som visat mig så mycken 
vänlighet och godhet som Ni båda”. 

Riksdagsval
Uppsala stad utgjorde under tiden 1866–1908 en egen valkrets vid val till riks-
dagens andra kammare. Staden hade 1893 två mandat men disponerade 1896 
endast ett mandat, medan den något större staden Gävle då hade två mandat. 
När Upsala Nya Tidning över två helsidor förtecknade röstlängden för Upp-
sala stad inför 1893 års riksdagsval stod Hammarstens namn bland de ca 1 200 
personer som hade rösträtt i valet, men av lokalpressen att döma deltog han 
inte i de debatter som föregick valet. Inför 1896 års val stod han däremot som 
universitetets prorektor, tillsammans med andra ledande personer i staden, 
bakom en inbjudan till röstberättigade invånare att delta i ett valmöte i Stora 
Gillesalen. Ett par hundra personer kom till mötet, och majoriteten förordade 
omval av professor Simon Boëthius som i riksdagen tillhörde det ideologiskt 
konservativa Lantmannapartiet. Han blev senare också vald för en ny treårs-
period och omvaldes även vid 1899 års riksdagsval, men 1902 kandiderade han 
inte för omval. 

Inför valet i september 1902 fördes därför intensiva politiska diskussioner 
i Uppsala om kandidater till stadens enda mandat. En annons i lokalpressen 
vände sig till ”de valmän i Upsala, som icke ämna rösta på vänsterns kandidat 
till riksdagsman”, med en inbjudan till valmöte i Gillets stora sal den 24 sep-
tember. Annonsen vände sig alltså till högerns anhängare, och den var under-
tecknad av tolv personer. Som första namn stod Olof Hammarsten, vilket san-
nolikt motiverades av att han då var ordförande i Uppsala stadsfullmäktige. 
Med ”vänsterns kandidat” avsågs professor Hjalmar Öhrvall, som några dagar 
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tidigare vid ett möte på Göteborgs nation utsetts till de så kallade frisinnades 
kandidat vid valet.

Till högerns valmöte kom närmare 300 personer. Boëthius öppnade mötet 
och erinrade om att akademisekreteraren Johan von Bahr, Hammarstens när-
maste medarbetare på universitetet, hade föreslagits av olika korporationer 
inklusive akademistaten. Han var själv också mycket tilltalad av det namnet 
och underströk att det nu var viktigt att enas om den person som hade de 
största utsikterna att vinna Uppsalamandatet. På hans förslag valdes sedan 
Hammarsten till mötets ordförande. I den följande diskussionen framfördes 
förslag om personer, som av talarna bedömdes mer lämpade än von Bahr för 
riksdagsuppdraget, och flera av de närvarande ansåg sålunda att professor 
 Harald Hjärne var en starkare kandidat. Det förekom emellertid också kritik 
mot dennes, som några uppfattade det, reservationslöst positiva inställning till 
allmän rösträtt. Han hade för övrigt fått några röster även vid det möte, där 
Öhrvall valdes till de frisinnades kandidat.

Hjärne deltog själv i diskussionen, och i ett avslutande inlägg bemötte han 
påståenden om att han ville öppna för rösträtt på vid gavel. Han var ingen fa-
natisk anhängare av allmän rösträtt, och även om han var beredd att tillstyrka 
en reform, ansåg han fortfarande att kommunal skatteplikt och vissa andra 
restriktioner skulle gälla. När debatten avslutats skedde sluten omröstning, 
och Hjärne fick då 123 röster, mot von Bahrs 118. Den senare hade inte deltagit 
i mötet, och meddelade dagen därpå att han ”för undvikande av röstsplittring” 
inte ville ifrågakomma som kandidat. Den uppkomna situationen kommen-
terades i Dagens Nyheter, som ansåg, att om Hjärne höll fast vid det han sagt 
i rösträttsfrågan, så vore det en vinst om han blev till riksdagsman. Ett val av 
honom skulle emellertid enligt tidningen också betyda att ”Uppsala, konser-
vatismens hittills orubbligt fasta borg, vacklar i sina grundvalar”.

Hammarsten hade ett år tidigare samarbetat med Hjärne i försvarsfrågan 
(sid. 221), men hans sympatier hade denna gång legat hos von Bahr, vilket fram-
gick av ett valupprop som publicerades dagen efter mötet, undertecknat av 33 
personer, inklusive Hammarsten och tre andra professorer. De förklarade där, 
att eftersom von Bahr, som ”vi ämnat rösta på” undanbett sig att kandidera, 
uppmanade de i stället ”vördsamt och allvarligt […] alla med oss liktänkande” 
att ge sina röster åt Hjärne, vars valprogram i viktiga frågor sades nära sam-
manfalla med von Bahrs. 

I lokalpressen följde en mängd insändare och en omfattande polemik mel-
lan konservativa Upsala och liberala Upsala Nya Tidning. De flesta insändar-
skribenter valde att vara anonyma med benämningar som ”Akademiker”, ”Fos-
terlandsvän” eller ”Moderat framstegsman”, men Hammarsten dolde inte på 
något sätt sina politiska sympatier, och det finns inget som tyder på att han 
stod bakom någon av dessa signaturer. Öhrvall själv skrev en kort insändare, 
där han tillbakavisade uppgiften i en insändare från ”Valmän, som icke blygas 
för titeln religiös”, om att han gått i spetsen för storstrejken för allmän och 
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lika rösträtt i maj det året. Han hade deltagit i en demonstration för allmän 
rösträtt men inte haft någon som helst befattning med storstrejken. 

Valet ägde rum fredagen den 26 september 1902. Av valkretsens drygt 
23 000 invånare hade endast 1 795 personer rösträtt, och valdeltagandet bland 
dem uppgick till 64 procent. Resultatet blev att Hjärne valdes till riksdagsman 
med 731 röster mot 422 för Öhrvall. Tre år senare blev Hjärne omvald, men 
1908 erövrades mandatet av vänsterns kandidat i Uppsala, liberalen och his-
torieprofessorn Nils Edén.

Norgefrågan
Sedan den svensk-norska unionens tillkomst reglerades de konstitutionella 
förhållandena av den så kallade riksakten, som antogs av riksdagen 1815. Dess 
tillämpning var emellertid redan från början omstridd, särskilt i Norge, där 
man på olika sätt markerade och slog vakt om sitt självstyre. Även efter två 
gemensamma unionskommittéers arbete kvarstod motsättningarna, och med 
början på 1860-talet ledde ett antal kriser till att unionen alltmer försvaga-
des. Ett hemligt utskott under 1895 års riksdag, med Uppsalaprofessorn Oscar 
Alin som en ledande medlem, uttalade sig för en fullständig revision av riks-
akten och andra bestämmelser som reglerade villkoren för unionen, och i maj 
1895 uttalade riksdagen att en sådan revision var nödvändig och snarast borde 
initieras. 

För att uttrycka sitt stöd för riksdagens önskan om en fullständig revision 
av unionsbestämmelserna undertecknade 184 personer från Uppsala län en 
petition adresserad till utrikesministern Ludvig Douglas. Den publicerades i 
tidningen Upsala den 12 oktober 1895 och till dem som skrivit under hörde 
Oscar Alin men även Hammarsten och ytterligare 29 av universitetets drygt 
50 professorer. Douglas hade tidigare varit landshövding i Uppsala, och peti-
tionärerna försummade inte att nämna att de sedan hans tid inom länet alla 
var medvetna om hans ”känslor för fosterlandets väl”. Petitionen talade om 
”de vådor som ett uppskof med de unionella förhållandenas ordnande kan 
medföra” och den slutade med en anhållan om att Douglas skulle arbeta för 
att revisionsarbetet bedrevs så att det ”snarast möjligt må varda uppenbart, 
huruvida resultat af underhandlingarna kan vinnas”.

Hammarsten sällade sig därmed till en opinion som ville framtvinga ett 
tydligt ställningstagande från de norska myndigheter, som var tveksamma till 
en förnyad unionsakt, men petitionen fick inte stå oemotsagd. Ett tiotal andra 
personer, inklusive några professorer, inbjöd sålunda dem som var ”emot äf-
ventyrliga missbruk af riksdagens skrifvelse om unionsbestämmelsernas revi-
sion och för en laglig och fredlig uppgörelse af unionsfrågan” till ett möte den 
27 oktober. Tidningen Upsala såg detta som ett ”motbjudande uttryck af hän-
synslös undfallenhet mot Norge” och med hänvisning till norsk press tyckte 
man sig se en norsk taktik som gick ut på att förhala frågan tills Norge var 
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rustat, och då kunde ”besvara Sveriges revisionsyrkaden med kulor och krut”. 
Mötet i oktober hölls dock som planerat, och huvudtalare var den tidigare 
nämnde historieprofessorn Harald Hjärne. 



221

Försvarsfrågor och krig i Europa

Studentbeväring och värnpliktsbeslut
När Hammarsten kom till Uppsala 1861 var studenterna vid universitetet 
undantagna från den militärtjänstgöring som gällde för andra unga män. De 
ingick i stället i den så kallade studentbeväringen, som under förhållandevis 
lättsamma former fick genomgå ett par veckors exercis och andra övningar 
efter vårterminens slut. De ställdes under befäl av en officer från Uplands re-
gemente, som skulle lära dem militär disciplin. För Hammarstens del framgår 
det av Östgöta nations handlingar att han exercerade inom studentbeväringen 
1863 och 1864. Inga förläggningar kom till användning, utan studenterna fick 
gå hem, när dagens övningar var slut. 

Senare under 1800-talet försämrades Sveriges utrikespolitiska läge. Rivali-
serande allianser började byggas upp i Europa, den ryska politiken i Finland 
stramades åt och konflikten med Norge eskalerade. I en proposition i januari 
1901 föreslogs en ny militär organisation, eller härordning som termen löd, 
och en ny lag om värnplikt. Det gamla indelningsverket föreslogs avskaffas 
och ersättas av en ordning baserad på allmän värnplikt. Riksdagens behand-
ling av ärendet blev komplicerad och drog ut på tiden. I maj 1901 meddelades 
därför i en notis i tidningen Upsala att ”Röstberättigade medlemmar af Upsala 
samhälle, som intressera sig för försvarsfrågans lyckliga lösning, äro kallade att 
sammanträda den 13 maj kl. 6 e. m. å Östgöta nationssal”. Bakom inbjudan stod 
13 personer inklusive landshövdingen Per Johan Bråkenhielm och borgmäs-
taren Sven Radhe, men även universitetets rektor, Olof Hammarsten, histo-
rieprofessorn Harald Hjärne och universitetsbibliotekarien Claes Annerstedt. 

Det fanns vid den här tiden ca 1 500 röstberättigade personer i Uppsala, 
och av dem kom ett 70-tal till mötet. Det inleddes med att Hammarsten 
valdes till ordförande. Anföranden hölls därefter av Harald Hjärne och Claes 
Annerstedt samt av en överstelöjtnant, som försvarade indelningsverket. För 
den liberala konkurrenttidningen Upsala Nya Tidning, var rösträttsfrågan väl 
så viktig som försvarsfrågan, och tidningen fann det anmärkningsvärt att till-
träde till mötet begränsats till röstberättigade personer. På ledarplats raljerade 
den också över de närvarande som ”stadens mer kända ledande högermän, 
akademici och borgare”, men mötet refererades ändå utförligt på nyhetsplats. 

Hjärne föreslog en resolution, som mötet enhälligt antog. Den uttalade för-
hoppningen att det förslag, ”som regeringen i medvetande om sitt ansvar för 
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rikets trygghet framlagt, också måtte af riksdagen utan uppskof och minskning 
i dess nödvändiga kraf antagas”. I rösträttsfrågan kopplade den en utsträckning 
av rösträtten till fullgjord värnplikt. Hammarsten, Hjärne och Annerstedt fick 
i uppdrag att överlämna resolutionen till Simon Boëthius, nybliven professor 
Skytteanus, som representerade Uppsala stad och det ideologiskt konservativa 
Lantmannapartiet i riksdagens andra kammare. Det beslut i försvarsfrågan 
som statsmakterna fattade senare på våren 1901, innebar en kortare övnings-
tid för infanteriet än den regeringen föreslagit, men 1901 års försvarsreform 
betydde ändå en väsentlig förstärkning av det svenska försvaret. 

Regementen i Uppsala
Det ovan nämnda Uplands regemente, med anor från 1600-talet, hade sin mö-
tes- och lägerplats på Polacksbacken i södra Uppsala, och i slutet av 1800-talet 
arbetade stadens ledning för att få ännu ett regemente förlagt till Uppsala. 
Hammarsten hade då blivit invald i stadsfullmäktige (sid. 207), och i februari 
1894 deltog han där i en diskussion om vad som kunde göras för att få det ny-
bildade Andra Svea artilleriregemente förlagt till staden. Uppsala och Gävle 
tävlade om saken, och från Gävle hade utlovats 400 000 kronor som bidrag till 
kostnaderna om regementet placerades där. Fullmäktige i Uppsala hade bara 
lovat 100 000 kronor, men nu förelåg en motion om att höja budet till 200 000 
kronor. För motionen talade bland andra juristprofessorn Victor Nordling, 
som ansåg att det vore fördelaktigt för staden att få ett nytt socialt element, 
och för landet att få kommunikation mellan försvarsmän, vetenskapsmän och 
borgare. 

Ett antal ledamöter fann det ovärdigt att hålla auktion i en fråga som rörde 
fosterlandets försvar, och Hammarsten hade en tid före mötet också uttalat 
sig i den riktningen. Han hade emellertid nu ändrat uppfattning och röstade 
för motionen, som bifölls med 33 röster mot 9. På Kungl. Maj:ts förslag beslöt 
riksdagen senare under 1894 att regementet skulle förläggas till Uppsala, så 
storleken på utlovade kommunala medel hade inte fällt avgörandet. Det nya 
regementet var dock till en början förlagt till Stockholm, och först 1901 flyt-
tade det till nyuppförda kaserner i Uppsala. Som universitetets rektor blev 
Hammarsten då uppvaktad av regementschefen, överste Richard Ossbahr, 
tillsammans med regementets officerare, och efter beslut i konsistoriet blev 
Ossbahr i sin tur uppvaktad av en deputation från universitetet ledd av Ham-
marsten. 

Det nya regementet fick 1904 namnet Uplands artilleriregemente, och det 
tidigare regementet började då kallas Uplands infanteriregemente för att skilja 
de båda regementena åt. Artilleriregementets historia blev emellertid inte 
så lång. Efter första världskriget föddes en fredsoptimism i Sverige och Eu-
ropa, och en 1919 tillsatt försvarsutredning föreslog 1923 en väsentligt sänkt 
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kostnadsram för försvaret. I Uppsala såg man stadens båda regementen som 
hotade, och i maj 1924 inbjöd en stor annons i lokalpressen dem som ”vilja 
uttala sig mot den befarande indragningen av Upplands Infanteri- och Artil-
leriregementen till Allmänt opinionsmöte” på Norrlands nation. Inbjudan var 
undertecknad av över 100 personer, inklusive Hammarsten, och mötet antog 
en resolution om vikten av att behålla regementena i staden. I en skrivelse från 
stadsfullmäktige till Kungl. Maj:t pekades även på att regementenas förlägg-
ning till Uppsala innebar ”beaktansvärda fördelar för de värnpliktiga studen-
terna, vilka beredas möjlighet att under övningstiden uppehålla kontakten 
med sina studier”. Det försvarsbeslut som riksdagen fattade 1925 innebar trots 
det nedläggning av Upplands artilleriregemente, som därför avvecklades 1927. 
Kasernerna fick länge annan militär användning, men de utgör i dag en del av 
den omfattande infrastruktur, som går under namnet Uppsala Science Park.

Mot fosterlandsfientlig agitation
Delar av den socialistiska rörelsen i Sverige präglades i början av 1900-talet av 
stark antimilitarism. Tidningen Brand och liknande skrifter, som spreds till 
värnpliktiga och andra unga uppmanade till pacifism och värnpliktsvägran. I 
Uppsala inbjöds genom annons i pressen ”män och kvinnor som vilja gemen-
samt protestera mot den fosterlandsfientliga agitationen bland värnpliktiga” 
till ett möte i april 1906. Som inbjudare stod 28 personer, alla män, varav näs-
tan hälften var professorer vid universitetet, och en av dem var Hammarsten. 
Sist i annonsen underströks att det inte var något diskussionsmöte, och att 
”inga andra hafva tillträde till mötet än de, som vilja afgifva protest mot den 
ofvan angifna agitationen”. 

Uppgifterna i pressen om antalet deltagare i mötet varierade, men de upp-
gick åtminstone till några hundra med ärkebiskopen i spetsen. Tal hölls av 
professorerna Simon Boëthius och Nils Edén, som liksom Hammarsten hade 
undertecknat inbjudan, och mot bakgrund av hur tillträdesrätten hade for-
mulerats, var det inte förvånande att deltagarna enhälligt kunde anta en re-
solution mot den ”fosterlandsfientliga” agitationen och uttrycka förvissningen 
att regeringen kraftigt skulle ”fullfölja sina sträfvanden att undanröja denna 
samhällsfara”.

Regeringen agerade också mycket riktigt, och lade endast två veckor se-
nare en proposition om ändring av de så kallade munkorgsbestämmelserna i 
strafflagens kap. 10 (prop. 1906:152). Dittillsvarande bestämmelser var enligt 
propositionen inte tillräckliga för ”att skydda samhället mot missbruk av ytt-
randefriheten”, och det föreslogs därför att lagrummet skulle ges en bredare 
tillämpning, och att hårdare straff skulle kunna utmätas. Riksdagen beslöt i 
enligt med regeringens förslag,
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Debatt med Edén
Att Hammarsten och Edén 1906 var eniga om krav på åtgärder mot antimili-
taristisk agitation, hindrade inte en kärv debatt mellan dem sex år senare i en 
annan försvarsfråga. Edén var då Liberala samlingspartiets gruppledare i andra 
kammaren, och bakgrunden till debatten var ett föredrag med titeln ”Vän-
sterpolitik och högeropposition” som han höll i Örbyhus, norr om Uppsala den 
25 februari 1912. Det var en bred rundmålning av den politik som fördes av den 
liberala ministär med Karl Staaff som statsminister, som tillträtt några måna-
der tidigare. I sitt föredrag beskrev Edén regeringens initiativ på områden som 
nykterhet, skydd av små jordägare och kvinnlig rösträtt, men tyngdpunkten 
lade han på försvarsfrågan. Han gisslade högerns försvarspolitik och kom då 
in på frågan om de ”icke vapenföra värnpliktigas” övningstid. Enligt en pro-
position om ändring av 1901 års värnpliktslag (prop. 1912:21), skulle den tiden 
sänkas till ett halvår, vilket skulle ge en väsentlig årlig besparing.

Ett utförligt referat av föredraget, inklusive frågan om kortare övningstid, 
publicerades i liberala Upsala Nya Tidning. Enligt det hade Edén sagt att hö-
gern, med sin majoritet i första kammaren, säkert skulle göra allt för fälla 
regeringens förslag ”för att därigenom omintetgöra en besparing på ungefär 
360 000 kr”. Den politiskt konservative Hammarsten blev upprörd över an-
klagelsen att högern motsatte sig besparingar och skrev ett inlägg i saken. Han 
formulerade sig väl i skilda sammanhang, men som politisk skribent var han 
ovan, och han bad därför sin vän Claes Annerstedt läsa inlägget innan det 
trycktes. Annerstedt tillstyrkte, och den 1 mars publicerades det som en ”öp-
pen fråga” till Edén i den konservativa tidningen Upsala. Frågan var om Edéns 
föredrag var korrekt återgivet vad gällde den nämnda besparingen. I så fall var 
det, menade Hammarsten, till skada för fosterlandet genom att ”ytterligare 
öka den förbittrade spänning” som rådde mellan partierna, och som hotade 
att omöjliggöra samarbeten. 

Edén svarade några dagar senare i Upsala Nya Tidning, och hans svar var 
tre gånger så långt som Hammarstens fråga. Han hade givetvis inte menat att 
högerns syfte var att omintetgöra en besparing, utan att en besparing skulle 
utebli om reformförslaget föll. Tidningens reporter hade för övrigt själv infört 
en rättelse till referatet, när Hammarstens inlägg publicerats i Upsala. Edén 
var dessutom förvånad över att Hammarsten inte ställt frågan, när de träffades 
i ett slutet sällskap dagen efter det att referatet publicerats. Själv hade han 
inbjudit till ärligt samarbete i försvarsfrågan, men han kunde inte stillatigande 
se på när högern ville omintetgöra en starkt motiverad, och av en rad instanser 
förordad, reform på området. De som skadar fosterlandet, menade Edén, är 
snarare de som avvisar denna reform. 

Hammarsten återkom i Upsala den 6 mars. Han bekräftade att han hade 
träffat Edén dagen efter att ha läst om hans tal, men det var på en middag i 
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universitetskanslerns hem, och inte ett lämpligt tillfälle att föra saken på tal. 
Han vidhöll att Edéns föredrag, som det refererats, ökade spänningen mellan 
partierna och menade att denne borde valt sina ord med större försiktighet. 
Han pekade också på att det fanns sakkunniga personer och myndigheter som 
uttalat farhågor om att en kortare värnplikt skulle kunna leda till minskning 
av ”vår värnkraft”. Förstakammarhögern måste givetvis samvetsgrant pröva 
skälen för och emot förslaget och kunde då av rent sakliga skäl komma fram 
till att avstyrka det. Till det kom att besparingens storlek var osäker, och att 
besparingar på ett håll kunde leda till ökade utgifter på annat håll.

Debatten fortsatte med ett inlägg av Edén i Upsala Nya tidning och en 
slutreplik av Hammarsten i Upsala. Edén frågade, med namns nämnande, om 
Hammarstens konservativa, politiska vänner alltid talade i en anda som inte 
ökade spänningen mellan partierna. Han kunde inte se att det varit fallet och 
undrade varför de undgått Hammarstens betygsättning. Med all vördnad för 
professor Hammarsten menade han att denne självt dömt sig som den parti-
man han anklagat Edén för att vara. Hammarstens svarade att han inte hade 
anledning att blanda sig i olika personers göranden och låtanden, men att han 
hade befogenhet och skäl att granska hur en länets representant i riksdagen, 
som professor Edén, uppträder i det offentliga livet.

Upsala Nya Tidning fann sig föranlåten att kommentera debatten i ett par 
ledare. Tidningen sade sig vara en smula häpen över den ”skolmästrande” to-
nen i Hammarstens inlägg och tillade att han inte offentligt lagt två strån i 
kors för att minska hätskheten från högerhåll i den offentliga debatt, där han 
annars med sitt ”urbana väsen” kunnat lägga sordin på högerns hetsporrar, som 
tidningen uttryckte det. I memoarboken Minnen skrev Edén att Upsala Nya 
Tidning vid den här tiden nästan fungerade som det liberala partiets länsval-
byrå, och tidningens ledare i anslutning till hans debatt med Hammarsten 
bekräftade den bilden. Hur Hammarsten i efterhand såg på debatten är svårt 
att veta, men han återkom inte i pressen med inlägg rörande politiska frågor 
på riksnivå, vilket skulle kunna tyda på att hans debatt med Edén avskräckte 
honom från fortsatt engagemang på området.

Medan polemiken pågick i Uppsalapressen debatterade riksdagen proposi-
tionen om ”icke vapenföras” värnplikt. Efter beredning av lagutskottet antogs 
propositionen i båda kamrarna, i den första dock först efter en återförvisning 
av ärendet till utskottet. Riksdagsbeslutet innebar att från och med 1912 var en 
”icke vapenför värnpliktig” skyldig att för sin utbildning under fredstid endast 
tjänstgöra sammanlagt 182 dagar. Den besparing som debatten mellan Ham-
marsten och Edén från början gällde blev därmed verklighet.
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Första världskriget
Efter världskrigets utbrott 1914 var det naturligt nog skeendena i Europa, som 
tilldrog sig Hammarstens omvärldsintresse. I likhet med de högre samhälls-
skiktens majoritet låg hans sympatier på den tyska sidan, och hans uppfatt-
ning om England var mycket negativ. Därom vittnar till exempel föredraget 
”Om folknäringsfrågan i Tyskland under kriget”, som han höll i Upsala Läkare-
förening i februari 1915. Han beskrev där hur kriget från Englands sida fördes 
som ”ett uthungringskrig mot Tyskland” och han refererade i uppskattande 
ordalag en större utredning om Tysklands livsmedelsförsörjning under kriget, 
som genomförts under ledning av rektorn vid Berlins handelshögskola Paul 
Eltzbacher. Tre näringsfysiologer hade ingått i Eltzbachers utredningsgrupp, 
och i gruppens rapport hade utförligt redovisats hur folkets behov av ägg-
viteämnen, kolhydrater och fett skulle kunna tillgodoses även utan tillförsel 
utifrån och med minskad inhemsk livsmedelsproduktion på grund av kriget. 
Hammarsten var i hög grad kompetent att bedöma de näringsfysiologiska frå-
gorna, och han hade inga invändningar mot de beräkningar som redovisades. 
Han såg dessutom det tyska folkets ”brinnande fosterlandskärlek” som en 
mäktig kraft i kampen för målet att förhindra uthungringen, och han noterade 
att ett planmässigt, intensivt och framgångsrikt arbete bedrevs för att få gehör 
för de goda råden i den grundliga och beundransvärda utredningen. 

Hammarstens föredrag trycktes som ett supplementhäfte till Upsala Lä-
kareförenings Förhandlingar och fick nationell spridning och uppmärksamhet, 
bland annat genom ett längre referat av föredraget i Dagens Nyheter. Till dess 
publicitet bidrog också att Eli Heckscher, professor i nationalekonomi och 
statistik vid Handelshögskolan i Stockholm, lät införa en utförlig recension 
i den konservativa idétidskriften Svensk Tidskrift, vars redaktör han var till-
sammans med Gösta Bagge. Med lovord om Hammarsten, ”vårt lands främste 
näringsfysiolog”, redovisades i recensionen huvudpunkterna i den tyska rap-
porten och i Hammarstens föredrag. Heckscher skickade det aktuella häftet 
av Svensk Tidskrift till Hammarsten, och en viss korrespondens mellan dem 
följde. Den gällde bland annat frågan om utbyte av tyskarnas köttdiet mot en 
mer vegetarisk näring, som enligt Hammarsten inte var ett råd i den tyska 
utredningen, utan en nödvändig följd av de andra åtgärder som föreslogs. För 
övrigt fruktade han att folk i allmänhet inte brydde sig så mycket om råd i ut-
redningsrapporter. Han gav Heckscher rätt i att utredningens tes ”Wir werden 
durchhalten” (Vi kommer att hålla ut), inte var vetenskapligt bevisad, och att 
”Wir können durchhalten” (Vi kan hålla ut) hade varit en bättre sammanfatt-
ning.

Krigsåret 1917 utvecklade Hammarsten sin syn på krigshändelserna i Euro-
pa i ett brev till Claes Annerstedt. Han kände sympati för både Frankrike och 
Tyskland, men föraktade det han uppfattade som Englands hycklande anspråk 
på att kämpa för civilisationen mot barbariet. När därför England kom med i 
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kriget på Frankrikes sida, var det naturligt för honom att ta ställning för Tysk-
land och centralmakterna. Det var dessutom i Tyskland han hade de flesta av 
sina utländska forskarkolleger. Han skrev också att det var upplyftande att se 
ett nästan ensamt land kämpa mot en stor övermakt. Samtidigt förfärades han 
emellertid över det ohyggliga slaktande som det utdragna kriget innebar.

Ockupationen av Ruhrområdet
Versaillesfreden 1919 gjorde Tyskland ansvarigt för kriget och för de förluster 
och skador de allierade lidit. Förutom att drabbas av landförluster skulle Tysk-
land därför också erlägga väldiga krigsskadestånd, framförallt till Frankrike 
och Belgien. Enligt fransk uppfattning levde Tyskland efter kriget inte upp 
till sina förpliktelser i det avseendet, och i januari 1923 ockuperade franska 
trupper Ruhrområdet för att framtvinga leveranser från gruvor och industrier. 
Även belgiska styrkor deltog i operationen. Av omvärlden uppfattades den 
våldsamma invasionen också som ett sätt för Frankrike att skapa en säkrare 
gräns mot grannen i öster genom att avskära Ruhrområdet från resten av Tysk-
land.

Världsopinionen var kritisk mot den franska aktionen, och i Sverige upp-
märksammades den särskilt, när landets alla 13 biskopar med ärkebiskop Na-
than Söderblom och lundabiskopen Gottfrid Billing i spetsen den 1 februari 
riktade ett öppet brev i frågan till USA:s president Warren Harding och andra 
statsmän. De skrev om en vapenmakt som skär ”stora stycken ur den avväp-
nade grannens land, därmed förvärrande ett redan himmelsskriande nödtill-
stånd”, och de vädjade till Harding att ofördröjligen verka för att utjämna den 
spänning, som för varje dag blev allt olidligare. Internationellt uppfattades 
brevet som ett stöd för Tyskland i den rådande konflikten, och i Sverige ledde 
biskoparnas ovanliga agerande i en utrikespolitisk fråga till en politisk och 
moralisk debatt. Bland annat publicerades några dagar senare i Uppsala en 
akademisk opinionsyttring till förmån för biskopsbrevet.

Det var 22 professorer och en f. d. överbibliotekarie som offentliggjorde 
sin anslutning ”av fullaste hjärta” till biskoparnas ”varma och värdiga vädjan”. 
Alla fakulteter, utom den teologiska, var representerade bland professorerna, 
varav några var emeriti. Till de senare hörde Hammarsten. Han hade varit 
professorskollega med Söderblom och han var väl bekant med Billing sedan 
deras gemensamma utredningsarbete på universitetsområdet många år tidi-
gare (sid. 138). Bland de övriga professorerna fanns både universitetets rektor, 
Ludvig Stavenow, och dess prorektor Ulrik Quensel, men eftersom det vid 
den tidpunkten fanns ungefär 80 professorer vid universitetet, varav drygt 60 
i aktiv tjänst, utgjorde de som deltog i opinionsyttringen en minoritet.

Om professorerna hade skilda uppfattningar om biskoparnas öppna brev, så 
gällde det också stadens tidningar. Med hänvisning till de drygt tjugo profes-
sorernas opinionsyttring skrev den konservativa tidningen Upsala om biskops-
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brevets ”resonans inom andra högt kvalificerade kretsar i vårt land”. Tidningen 
såg inte heller biskoparnas vädjan om minskad spänning i Europa som fientlig 
mot fransmännen, medan liberala Upsala Nya tidning såg fransmännens ocku-
pation av Ruhrområdet som oklok och ödesdiger och menade att orden i bi-
skopsbrevet inte gav intryck av att vara valda med en opartisk syn på striden.

President Harding var av allt att döma på väg att ta ett initiativ i Ruhrfrå-
gan när han dog i augusti 1923, men till stor del tack vare senare amerikansk 
medling, kunde krigsskadestånden omförhandlas, och 1925 drogs de franska 
trupperna tillbaka från Ruhrområdet. Samma år undertecknades Locarno-
fördragen, som garanterade Frankrikes och Belgiens gränser mot Tyskland och 
fastslog demilitarisering av Rhenlandet.
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Inga ekonomiska bekymmer

En stabil ekonomi
”Olof Hammarstens hem var präglat av gammalsvensk soliditet, god stil och 
därtill det sobra överflöd som god ekonomi möjliggör”. Så skrev 1952 läro-
verksläraren Nils Lundqvist, som 1902–1903 var förste kurator på Söderman-
lands-Nerikes nation under Hammarstens tid som inspektor på nationen. Han 
tillade att Hammarsten ”av sin svärfar, medicine professorn Olof Glas, vars 
enda barn han hemfört som brud, hade ärvt en betydlig förmögenhet, som 
han genom god förvaltning torde ha ansenligt förkovrat”. En liknande bild av 
Hammarstens boende gav Ellen Lundberg-Nyblom 1931, då hon karakterise-
rade hemmet på Östra Ågatan 49 som ”mycket gediget och med en prägel av 
förmögen trygghet”. Hammarsten med familj bodde där 1881–1894 och dispo-
nerade då hela huset.

Jag är ”fri från ekonomiska bekymmer” skrev Hammarsten en gång till Claes 
Annerstedt, och under senare delen av 1800-talet brukade hans inkomstupp-
gifter offentliggöras av tidningarna. Det var förslagen till Uppsalabornas taxe-
ring från stadens bevillningsberedning som publicerades i lokalpressen och 
ibland även i Stockholmstidningarna, och där redovisades inkomster av arbete 
och kapital för såväl företag som enskilda personer. Bland företagen låg oftast 
bankerna och bryggerierna i topp tillsammans med Aseptin-Amykosbolaget 
(sid. 78), Brännvinsminuthandelsbolaget och Brännvinsutskänkningsbolaget, 
medan det bland privatpersonerna var en mindre grupp, som tydligt skilde sig 
från mängden. Dit hörde Hammarsten, ärkebiskopen Sundberg, bankdirektö-
ren Ulander och några till. 

Hammarstens inkomster brukade röra sig om 15 000–17 000 kronor om 
året, det vill säga nästan tre gånger hans professorslön, och bland universite-
tets professorer var han ofta den, som hade de högsta inkomsterna. De bety-
dande inkomster han hade utöver sin professorslön kom dels från avkastning 
från kapital, dels från hans omfattande verksamhet som konsult åt alla de fö-
retag som anlitade hans expertis i samband med sin marknadsföring av skilda 
produkter.

”Jag offrar aldrig tid på s. k. nöjen och har ej behov av sådana” skrev han 
1925 till Salomon Henschen, men han unnade sig en del utlandsresor. Mot sina 
närstående var han generös, och han var inte heller snål, när det gällde stöd till 
olika sociala eller välgörande ändamål. Enligt Nils Lundqvist visade han emel-
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lertid ingen gråtmildhet, och han fann det både opraktiskt och störande att i 
otid anlitas för hjälp med pengar.

Av sina föräldrar hade Hammarsten inte fått något arv. Tvärtom hade han 
vid sin fars död tillskjutit ett mindre belopp för att undvika att boet skingrades 
på offentlig auktion (sid. 16). Den gemensamma bouppteckningen efter hans 
svärfar och svärmor, som dog tre månader efter varandra, visade däremot en 
behållning om ca 270 000 kronor, inklusive ca 40 000 kronor för deras hus på 
Östra Ågatan, vilket bekräftar Nils Lundqvists uppgift om deras förmögenhet. 

Den bouppteckning som gjordes efter Hammarstens död 1932 visade en 
väsentligt mindre förmögenhet uppgående till ca 72 000 kronor, varav huvud-
delen utgjordes av obligationer utgivna av staten eller av privata företag och 
av aktier i olika bolag. Det tycks strida mot Lundqvists bild av Hammarsten 
som en god förvaltare av arvet efter Glas, men Lundqvist verkar ha förbisett, 
att det inte var Hammarsten som var arvinge efter Glas utan hans fru Lotten, 
och arvtagare efter henne var även deras dotter Mathilda. 

Donationer efter svärfadern
Hammarstens svärfar Olof Glas avled i mars 1880, och i maj samma år under-
tecknade hans dotter och hans måg, Lotten och Olof Hammarsten, ett dona-
tionsbeslut för att fullgöra ”vår käre Faders och Svärfaders […] till oss fram-
ställda önskan”. Beslutet innebar att avkastningen från sammanlagt 10 000 
kronor av den förmögenhet Glas lämnat efter sig skulle fördelas på fem olika 
ändamål. Till välgörande ändamål i Umeå, där Olof Glas föddes, och i Härnö-
sand, där han gick i läroverk, anvisades totalt 6 000 kronor. Återstående 4 000 
kronor stannade i Uppsala med 2 000 kronor till en inrättning för pauvres 
honteux (sid. 239), 1 000 kronor till en förtjänt barnmorska vid Akademiska 
sjukhuset och 1 000 kronor till ett stipendium vid Katedralskolan. 

I kvarlåtenskapen efter Glas fanns också en del äldre brev och handskrif-
ter, som han på olika sätt blivit ägare till, och som Hammarsten övertog. Dit 
hörde till exempel 24 brev från Carl von Linné till hans lärjunge Johan  Anders 
Murray, som blivit professor och föreståndare för botaniska trädgården i 
 Göttingen. Hammarsten trodde att Glas hade fått dem som läkararvode av 
adjunkten Gabriel Marklin, men hur denne kommit över dem visste han inte. 
I alla fall beslöt han 1891 att skänka dem till universitetsbiblioteket i Upp-
sala. Dit skänkte han samtidigt även en samling brev till samme Murray från 
dennes övriga vänner i Sverige, såsom läkaren Olof af Acrel, botanisten Peter 
Jonas Bergius och astronomen Pehr Wilhelm Wargentin. Denna samling var 
också en del av kvarlåtenskapen efter Glas, och det gällde troligen också andra 
samlingar av äldre brev, handskrifter och föreläsningsanteckningar m. m. som 
Hammarsten 1892 och 1894 donerade till biblioteket. 

Vid mer än ett tillfälle gynnade Hammarsten också Upsala Läkareföre-
ning med böcker och föremål som tidigare tillhört Glas. Han skänkte sålunda 
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1895 över 500 volymer av äldre medicinsk litteratur och Linnés medicinalskåp 
(sid. 182) till föreningen, och han utökade 1915 dess medicinsk-historiska sam-
ling med ett stetoskop, ett etui med ögoninstrument och ett porträtt av Israel 
Hwasser, föreningens grundare. 

En åkerlott
Universitetet disponerade under andra hälften av 1800-talet 44 åkerlotter, 
även kallade akademiåkrar, om vardera sex tunnland. De tilldelades profes-
sorer och några högre tjänstemän, för vilka avkastningen var en löneförmån. 
Innehavaren av en åkerlott behöll den även som emeritus, och vid dödsfall 
övergick, i förkommande fall, förfoganderätten till änka och omyndiga barn. 
När en åkerlott blev ledig övergick den till näste därtill berättigade i en viss 
turordning. 

I början av 1899 stod Hammarsten i tur, och han tilldelades lott nr XI, 
belägen i Nyby bröte i norra delen av staden. Den hade, enligt en samtida 
beskrivning, djup mylla på lerbotten, och den låg inte långt från den plats där 
Uppsala moské ligger i dag. Hammarsten skrev genast ett arrendekontrakt, 
gällande från den 14 mars 1899, med den person som redan tidigare arrenderat 
denna åkerlott. Arrendatorn skulle ”väl häfda och bruka” åkern och även svara 
för ”stängselskyldighet och väghållning”. Arrendet gällde tills vidare så länge 
arrendeskyldigheten fullgjordes, och det fick inte utan Hammarstens medgi-
vande överföras på någon annan person.

Den årliga arrendeavgiften sattes till nio tunnor spannmål, ”hälften råg och 
hälften korn”, men kontraktet stipulerade vidare att värdet av denna avgift 
in natura skulle översättas till pengar med användning av näst föregående års 
så kallade markegångstaxor. Hammarsten fick alltså kontant ersättning av 
 arrendatorn, och av den var han skyldig att betala in en mindre del till univer-
sitetet, en så kallad utskyld. 

Hammarsten fick bara åtnjuta ersättning från sin åkerlott under fyra år. 
Riksdagen beslöt nämligen 1902 att vissa professorer och tjänstemän skulle 
tilldelas ålderstillägg, men för att få dessa lönetillägg måste de avstå från alla 
naturaförmåner. Det gällde bland annat åkerlotterna, som i fortsättningen 
skulle disponeras av universitetet. De skulle utarrenderas genom drätselnämn-
dens försorg, och arrendeavgifterna skulle bidra till att täcka kostnaderna för 
ålderstilläggen. Lönen för en ordinarie professor var då 6 000 kronor om året, 
för Hammarstens del inklusive 600 kronor i förmånsvärde för den boställsvå-
ning i Kemikum, som han vid denna tid disponerade. Förändringen innebar att 
han från den 1 januari 1903 fick två ålderstillägg om sammanlagt 1 000 kronor 
per år. Hans åkerlott drogs in till den nyskapade ålderstilläggsfonden från den 
14 mars samma år, men värdet av den förlorade förmånen var väsentligt mind-
re än de nya ålderstilläggen.
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Utsnitt från stadsingenjör Ludvig Wåhlbergs karta över Uppsala 1891. Olof Hammar-
sten förfogade 1899–1903 över åkerlotten XI i Nyby bröte i nordöstra delen av staden. 
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En kusk blir cursor
Hammarstens svärfar, professor Olof Glas, var som nämnts välbeställd, och 
1874 anställde han den 19-årige Carl Axel Larsson som privat kusk och skjut-
sades av honom i hästdroska genom staden. Efter Glas’ död fortsatte Larsson 
som kusk i Hammarstens tjänst till 1882. Då anställdes han av universitetet, 
först som medhjälpare i Botaniska trädgården, och från 1892 som portvakt i 
universitetshuset. Senare tjänstgjorde han som fakulteternas vaktmästare till 
1909, då han utsågs till akademivaktmästare med bostad i universitetshuset. 
Till akademivaktmästarens sysslor hörde att delta i de akademiska processio-
nerna klädd i cursordräkt och med spira i handen, och från 1915 hade Larsson 
dessutom en Vasamedalj i guld på bröstet. Inför sin pensionering 1922 berät-
tade han i en intervju i Upsala Nya Tidning om sina 40 år i universitetets 
tjänst. Han hade varit med under sju rektorer och hade idel angenäma min-
nen av dem alla. Som pensionär flyttade han som vicevärd till det så kallade 
Imperfektum, där Hammarsten bott som recentior 60 år tidigare.

Huvudman i Upsala sparbank
Hammarsten placerade som ovan nämnts sina ekonomiska tillgångar i obliga-
tioner och aktier, och banktillgodohavandena i bouppteckningen efter hans 
död utgjordes endast av två konton i Uplands Enskilda Bank, med sammanlagt 
drygt 1 700 kronor innestående. Det hindrade inte att han 1892 blev invald 
som huvudman i Upsala sparbank. Alltsedan den bankens tillkomst 1830 bru-
kade bland dess huvudmän finnas flera av universitetets professorer, och ofta 
ingick några av dem också i den styrelse för banken, som utsågs av huvudmän-
nen. De som valts som huvudmän i banken kvarstod ofta länge i den funktio-
nen, och det gällde även Hammarsten. Några år i början av 1920-talet var han 
även ordförande vid huvudmännens årsstämma. 

Med 1923 års sparbankslag ändrades formerna för utseende av huvudmän, 
men när de huvudmän som 1925 utsetts av stadsfullmäktige, hushållnings-
sällskapet och häradsrätterna skulle komplettera församlingen med ytterligare 
ett antal huvudmän, var Hammarsten, trots sin ålder en av dem som valdes för 
den kommande fyraårsperioden, det vill säga intill dess han skulle fylla 88 år. 
Det sista av dessa fyra år var samtidigt det mest dramatiska under Hammar-
stens 37 år som huvudman i Upsala sparbank. Våren 1929 upptäcktes näm-
ligen att banken riskerat miljonförluster genom att en tidigare verkställande 
direktör bedrivit utlåning utan fullgoda säkerheter, i några fall efter att ha 
begärt och mottagit provision för beviljade lån. Varken styrelseledamöterna 
eller revisorerna hade observerat vad som pågick, och de anklagades för ett 
slappt låtgåsystem såväl i pressen som i domstolsförhandlingarna angående 
direktörens trolöshet mot sin huvudman. 
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Sedan skandalen briserat hölls ett första sammanträde med den ganska sto-
ra huvudmannaförsamlingen i maj 1929. Det ajournerades dock efter ett par 
timmar för att de huvudmän, inklusive Hammarsten, som inte samtidigt var 
styrelseledamöter, enskilt skulle kunna diskutera den uppkomna situationen 
och förbereda val av en ny styrelse. När det formella huvudmannamötet åter-
upptogs i juni, några veckor senare, beviljades styrelsen inte ansvarsfrihet, och 
en helt ny styrelse valdes, och nya revisorer utsågs. När slutligen även huvud-
män skulle väljas för en ny fyraårsperiod, undanbad sig Hammarsten återval 
av åldersskäl, liksom för övrigt hans drygt tio år yngre professorskollega Oscar 
Widman. Till ny ordförande i styrelsen valdes huvudmannen och ordföranden 
i stadsfullmäktige medicinprofessorn Ulrik Quensel.

Gåvor i testamentet
När Hammarsten avled i september 1932 var Louise von Krusenstjerna hans 
enda arvinge och därmed sterbhusägare. I det testamente som han upprättat 
i mars samma år hade han emellertid föreskrivit att vissa angivna föremål 
skulle reserveras för hennes man och deras båda barn, samt att hans snäck-
samling skulle tillfalla hans brorson, lektorn och läroboksförfattaren Olof Da-
niel Hammarsten. Ur hans boksamling fick familjen von Krusenstjerna välja 
ut och behålla vad de önskade, och av resten fick universitetet överta allt det 
kunde ha användning för. Han hade också tänkt på två andra personer och 
på ett antal särskilda ändamål. Hans båda hembiträden fick sålunda vardera 
ett legat om 2 000 kronor, och äldreboendet Andreas Ands minne tilldelades 
10 000 kronor. Södermanlands-Nerikes studentnation, där han varit inspektor 
i 22 år, och Östgöta nation, som han tillhört i 70 år, varav nära 60 år som he-
dersledamot, erhöll även 10 000 kronor vardera. 
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Nykterhetsarbete och hjälpverksamhet

Alkohol – näringsmedel eller njutningsmedel
Mot bakgrund av Hammarstens forskning om födoämnen och matsmältning, 
är det inte förvånande att han tidigt kom att intressera sig för frågor om alko-
holens effekter på människokroppen. Dessutom fanns det i samhället under 
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet en tidvis intensiv debatt 
om alkohol och nykterhet, och råd från en expert som Hammarsten var ef-
terfrågade. Han uppmanade inte till total avhållsamhet, men han såg ändå 
positivt på de framväxande nykterhetsrörelserna. Till exempel ställde han sig 
1883 bakom Godtemplarordens ”Upprop till Sveriges folk” om en insamling 
med målet att skapa en kuranstalt för alkoholister, eller ”dryckenskapens of-
fer” som termen löd. Som framgår av det följande kom en sådan dock inte till 
stånd förrän ett antal år senare. 

I Uppsala hade 1877 bildats Studenternas nykterhetsförbund som var en 
moderat nykterhetsförening, inte att förväxla med det 1888 grundade Studen-
ternas helnykterhetssällskap. På inbjudan av den förra föreningen höll Ham-
marsten 1883 ett föredrag om spritdryckers inverkan på människans organism. 
Föredraget hölls i universitetets största sal, den större gustavianska lärosalen, 
den 21 november, mindre än en vecka efter det att han fått sin fullmakt som 
ordinarie professor av Kungl. Maj:t.

Ett genomgående tema i föredraget var Hammarstens uppfattning att al-
kohol från fysiologisk synpunkt knappast hade något värde som näringsme-
del. Visserligen förbrändes spriten i kroppen, men den värme som alstrades 
och spreds till hjärta och blod utstrålade genom huden, och något egentligt 
näringsvärde hade den därför inte. I stället var det ju som njutningsmedel 
alkoholen användes, och det var som sådant dess värde och dess risker borde 
bedömas. Av de alkoholhaltiga dryckerna var brännvinet enligt Hammarsten 
det skadligaste, eftersom det både var rusgivande och förstörde matsmält-
ningen. För att skydda allmänheten vore det bäst om det blev dyrare, eftersom 
det åstadkommit mer ont än alla andra gifter tillsammans. Konjak, punsch 
och likörer var också fördärvliga. Viner, i synnerhet de lättare, vore vida att 
föredra. Öl, slutligen, hade visserligen också ett ringa näringsvärde, men dess 
svaga alkoholhalt kunde rent av vara till nytta för matsmältningen.

Hammarsten fortsatte sitt föredrag med att tala om andra njutningsmedel, 
och han ansåg att te var en förträfflig dryck. Den inverkade positivt på nerv-
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system, hjärta och blodomlopp, livade fantasin, skärpte tankeverksamheten 
och ökade förmågan till intellektuell verksamhet. Kaffet kunde däremot ha 
en skadlig inverkan på matsmältningen. Ett problem med te var det höga pri-
set, som gjorde det svåråtkomligt för arbetare, och Hammarsten ansåg därför 
att åtgärder borde vidtas så att detta värdefulla närings- och njutningsmedel 
kunde tillhandahållas till en lägre kostnad. Det är intressant att notera att 
Hammarsten alltså med konsekvens argumenterade för att samhället genom 
att styra prissättningen borde motverka skadlig konsumtion och uppmuntra 
nyttig sådan. Hans föredrag refererades utförligt inte bara i Uppsalas lokala 
press utan även i Stockholmstidningar och flera lokaltidningar ute i landet, 
och det bidrog säkert till Hammarstens rykte som sakkunnig i dessa sam-
manhang. 

Till ölets förhållandevis goda egenskaper återkom Hammarsten när han i 
annonser från det Uppsalabaserade Erlangens Bayerska Bryggeri-Aktiebolag 
under 1894 uttalade sig positivt om ”Lundells Pilsnerdricka”. På grund av dess 
låga alkoholhalt var den enligt Hammarsten ”för helsan alldeles oskadlig”, 
samtidigt som den med hänsyn till näringsvärdet var ”öfverlägset alla andra af 
mig till sammansättningen kända slag af iskällar- och lagerdricka eller svag-
dricka”.

Frågan om alkoholens näringsvärde tog Hammarsten även upp i sina offent-
liga professorsföreläsningar på universitetet, och ”Närings- och födoämnenas 
kemi” var i många år rubriken på en av hans föreläsningsserier. Han gick då 
metodiskt tillväga och uppsatte ett antal kriterier som ett näringsämne måste 
uppfylla. Han medgav att forskarna inte var helt eniga på området, men efter-
som alkoholen inverkade skadligt på organismen, kunde han för egen del inte 
se det som ett näringsämne. Han uppmanade därför studenterna att iaktta 
stor försiktighet, när det i tal och skrift anfördes bevis för att alkohol har ett 
värde som näringsämne. När han år 1900 i Upsala Läkareförening redovisade 
aktuell fysiologisk-kemisk litteratur, medgav han dock att alkohol trots allt 
kunde ha ett visst näringsvärde, eftersom det vid sin förbränning inom orga-
nismen kunde minska fettförbrukningen.

Engagemang i nykterhetsorganisationer
En av Uppsalas första nykterhetsorganisationer var ”Upsala förening för nykter-
hetens befrämjande”, och vid dess årsmöte 1882 höll Hammarsten ett föredrag 
under rubriken ”Om några af alkoholens verkningar på menniskokroppen”. 
För att sprida information till allmänheten om alkoholens skadeverkningar 
beslöt föreningen att ge ut billiga folkskrifter, och det första numret som kom 
1883 var helt enkelt en tryckt version av Hammarstens föredrag året innan. 

För samverkan mellan lokala nykterhetsföreningar bildades 1890 Upsala 
läns allmänna nykterhetsförbund med landshövding Adolf Ludvig Hamilton 
som ordförande. Det grundade ett ”räddningshem för drinkare” i en fastighet 
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med en stor trädgård i Uppsalastadsdelen Svartbäcken. Hemmet fick namnet 
Sans Souci, som fastigheten tidigare hetat, och när verksamheten kom igång 
1891, var det landets första alkoholistanstalt. Både kungen och drottningen 
bidrog till en inledande insamling, och även Hammarsten bidrog ekonomiskt 
genom att mot inteckning överta en del av det lån, som förbundet tagit för att 
kunna förvärva fastigheten. Han invaldes 1894 också i förbundsstyrelsen. Från 
samma år beviljade riksdagen även ett mindre årligt statsanslag till verksam-
heten. Förbundet upplöstes emellertid redan 1898, och Sans Souci-hemmet 
övergick då i annan regi och avvecklades 20 år senare. Vinstmedel i den så kal-
lade Sans Souci-fonden har senare använts för finansiering av behandlingshem-
met för alkohol- och narkotikamissbrukare i Östfora, nordväst om Uppsala, 
som i dag drivs av Statens institutionsstyrelse.

Hammarsten deltog även i möten arrangerade av andra nykterhetsorgani-
sationer. Som exempel kan nämnas en vidlyftig, fem timmar lång diskussion 
i stora Gillesalen i Uppsala i mars 1901, som de två ovannämnda studentföre-
ningarna inbjudit till. I maj samma år var han åter på plats i samma sal när 
Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund där firade sin femårsfest. 
Deltagandet i dessa båda möten kanske motiverades av att han då var tjäns-
teförrättande rektor vid universitetet. Som rektor upplät han 1904 dessutom 
universitetets aula åt godtemplarorden för dess 25-årsjubileum. Han höll då 
också ett längre, högstämt inledningsanförande, där han hyllade godtemplar-
orden för dess ”framgångsrika arbete, vilket väl förtjänar att erkännas och 
hedras”. Inför det välfyllda auditoriet av absolutister drog han sig dock inte 
för att understryka att kampen mot dryckenskap kan föras på olika sätt. Den 
ene verkar genom ”totalavhållsamhetens mäktigt manande exempel” och den 
andre ”mot rusdryckernas missbruk på upplysningens väg”.

Folkomröstningar
År 1909 tog Sveriges nykterhetssällskaps representantförsamling initiativ till 
en ”folkomröstning”, i vilken allmänheten skulle svara ja eller nej på frågan 
om ett permanent rusdrycksförbud skulle införas. Flera professorer i Uppsala, 
inklusive Hammarsten, undertecknade i samband därmed ett uttalande som 
i stället stödde den alkoholpolitiska inriktning som framförts av Stockholms-
läkaren Ivan Bratt, med innebörden att det var mer angeläget med kraftiga 
åtgärder mot missbruk av alkohol än ett svårgenomförbart totalförbud. Det 
hindrade inte att omröstningen kom att genomföras av en för ändamålet bil-
dad styrelse. Den hade närmast karaktären av en namninsamling och nästan 
1,9 miljoner namn registrerades för ett förbud och endast 16 000 mot ett så-
dant. Resultatet uppmuntrade förbudsanhängare till fortsatta ansträngningar, 
och sedan riksdagen 1921 infört möjligheten att anordna rådgivande folkom-
röstningar, beslöt den också att en sådan skulle genomföras i frågan om rus-
drycksförbud.
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Datum för folkomröstningen var satt till den 27 augusti 1922, men redan i 
mars fyllde en i huvudsak akademisk publik studentkårens lokal i Uppsala för 
ett opinionsmöte i frågan. Hammarsten var känd för sitt engagemang för nyk-
terhet, men han hade avböjt att stå bland inbjudarna till mötet, eftersom han 
ogärna ville se en omröstning i frågan. Han deltog emellertid i överläggningen 
och deklarerade att den förestående folkomröstningen ställde honom inför en 
svår valsituation. Han ville inte rösta för ett förbud, eftersom han inte trodde 
att det kunde bli effektivt. Det riskerade i stället att resultera i brottslighet 
och demoralisering. Men han ville inte heller rösta mot ett förbud, eftersom 
han hade respekt och aktning för det arbete som utfördes av alla nykterhets-
vänner, ofta från de breda samhällslager, som fått lida av missbrukets svåra 
följder.

Med adress till de närvarande, men kanske också lite självkritiskt, tillade 
han att för den som själv inte gjort något för att främja en god sak var det pin-
samt och motbjudande att motarbeta den. Helst ville han avstå från att rösta, 
men om han på grund av ändrade förutsättningar skulle tvingas ta ställning i 
frågan, så skulle han rösta mot förbudet. 

Den resolution som opinionsmötet senare antog underströk vikten av höjd 
folknykterhet, och att förbud eller förbudsliknande restriktioner måste bygga 
på en stark och upplyst folkmening. Den framhöll vidare att omröstningen 
borde ordnas så att skillnader kunde utläsas mellan stad och landsbygd, mel-
lan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper, och detta blev även 
delvis fallet. Bland de drygt 3 miljoner röstberättigade gick dock bara drygt 50 
procent till valurnorna, och resultatet blev detsamma i Uppsala som i resten 
av landet, det vill säga 49 procent för ett fullständigt rusdrycksförbud och 
51 procent emot ett sådant. Drygt 80 år gammal kunde alltså Hammarsten 
notera att hans syn hade segrat, och det finns i pressen inga belägg för att han 
därefter tog offentlig ställning i nykterhetspolitiska frågor.

Gillbergska barnhemmet
Med bidrag från Uppsalas borgerskap skapades 1843 en barnhusfond, och syf-
tet var att den på sikt skulle kunna finansiera ett barnhem. En direktion för 
fonden tillsattes med landshövdingen Robert von Kræmer som ordförande 
och affärsmannen Gabriel Wilhelm Gillberg som en av ledamöterna. Efter 
von Kræmers död 1880 blev professor Per Hedenius ordförande. År 1890 avled 
även Gillberg, och i enlighet med hans testamente tillföll omkring 1 miljon 
kronor barnhusfonden, som därmed innehade en betydande förmögenhet.

En tvist inom fondens direktion uppkom 1893, då stadens fattigvårdssty-
relse ansökte om bidrag till sin verksamhet. Hedenius motsatte sig det efter-
som fondens medel enligt statuterna endast kunde användas för ett barnhem. 
Med sin utslagsröst vann han tvisten men lämnade ändå direktionen. Som 
ledamot efter honom utsåg Borgerskapets äldste Olof Hammarsten. Han över-
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tog dock inte ordförandeposten, utan till ny ordförande valdes borgmästaren 
Sven Radhe, som vid ett möte i maj 1894 hälsade Hammarsten välkommen 
till direktionen. 

Med tillräckliga medel för att förverkliga barnhemsplanerna kunde 1843 
års fond avvecklas och kapitalet överföras till den nyskapade Stiftelsen Gill-
bergska barnhemmet. Ett första barnhem öppnades 1895 i Tullgarnsområdet i 
södra Uppsala, men i slutet av 1920-talet ersattes det av ett större nybyggt hus 
på Sysslomansgatan. Det kom där efterhand att utvecklas till ett barndaghem, 
inte olikt de kommunala daghemmen, och därmed bedriva en verksamhet 
som var kommunens ansvar. Det stred mot Gillbergs avsikt med donationen, 
och efter en permutation 1987 används stiftelsens medel i stället för bidrag till 
behövande barn och till forskning om barnsjukdomar och vård av barn.

Ett annat initiativ med anknytning till Gillbergska barnhemmet var Mjölk-
droppen, som mot en liten avgift erbjöd fattiga mödrar, som inte ammade sina 
barn, en näringsriktig mjölkblandning. Det började med ett upprop i stadens 
tidningar i april 1904 där ”inträsserade af alla samhällsklasser” inbjöds till ett 
möte för att ”öfverlägga om bildandet av en s. k. ’Mjölkdroppe’ i Uppsala”. 
Bakom uppropet stod landshövding Per Johan Bråkenhielm och en rad andra 
personer inklusive Hammarsten. Upsala Nya Tidning rapporterade, att ”öfver 
ett 100-tal damer och herrar” kom till mötet och där beslöt bilda Förening-
en Mjölkdroppen. Liknande föreningar hade tidigare bildats på andra håll, 
och i Uppsala kom verksamheten igång under sommaren. Mjölkblandningen 
bereddes på Gillbergska barnhemmet och levererades till ett par befintliga 
barnkrubbor i staden. Kostnaderna täcktes av medlemsavgifter och gåvor av 
organisationer och enskilda, samt symboliska avgifter av nyttjarna. 

Elisabethemmet
Under 1800-talet började man i Sverige använda uttrycket pauvres honteux 
(eg. franska för skamsna fattiga) som beteckning på tidigare välbeställda per-
soner som av någon orsak hamnat på obestånd. Ofta rörde det sig om änkor 
efter så kallade ståndspersoner, men det kunde också i en utvidgad betydelse 
handla om fattiga äldre personer i allmänhet, särskilt kvinnor. I Uppsala grun-
dades 1888 sällskapet Upsala myror som genom insamling av olika slags av-
fall och rester ville skapa ett kapital för att bilda ”ett hem för fattiga gamla 
fruntimmer”. Donationer från privatpersoner bidrog också till att bygga upp 
sällskapets ekonomiska resurser. Samtidigt organiserade ett antal ledande 
kvinnor i staden försäljning av arbeten förfärdigade av pauvres honteux, som 
därigenom kunde få en liten inkomst som ersättning för sitt arbete. Båda ty-
perna av insatser annonserades flitigt i lokalpressen med vädjanden till ”varm-
hjärtade medmänniskor”. 

Det togs även andra, mer kraftfulla initiativ för att förverkliga idén om ett 
hem för pauvres honteux. I mars 1902 annonserades sålunda i Upsala Nya Tid-
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ning om en ”Soirée med dans å Upsala Gille” till förmån för ”fonden för åstad-
kommande af ett Hem för Pauvres-Honteux”. Annonsen var undertecknad av 
två män och tio kvinnor. Männen var P. J. Bråkenhielm och O. Hammarsten, 
landshövding respektive universitetsrektor, även om inga titlar angavs i an-
nonsen, och först bland damerna stod landshövdingens fru, M. Bråkenhielm, 
född Jobson och E. von Bahr, född Boström. En månad efter soarén följde 
med samma syfte en vårmarknad med försäljning, tombola och fiskdamm på 
Upsala Gille.

Elisabeth von Bahr var en känd filantrop, syster till Erik Gustaf Boström, 
som varit statsminister åren 1891–1900. Hon var väl bekant med Hammarsten, 
eftersom de båda varit engagerade i Fackskolan för huslig ekonomi (sid. 173), 
och hennes son Johan von Bahr var som akademisekreterare på universitetet 
en nära medarbetare till Hammarsten. När hennes man Carl von Bahr avled, 
donerade sterbhuset 5 000 kronor för det planerade hemmet, vilket var den 
första större donationen för ändamålet. Den stiftelse som bildades i april 1902 
för att arbeta vidare med planerna gavs därför namnet Elisabethemmet. Den 
leddes av fullmäktige och en styrelse om fem personer. Hammarsten valdes 
till ordförande i styrelsen och Elisabeth von Bahr till vice ordförande.

Den nyvalda stiftelsen beslöt att det blivande Elisabethemmet skulle reser-
veras för kvinnliga pauvres honteux i Uppsala och den antog ett reglemente 
med bestämmelser om vilka krav rörande ålder, hälsa och ekonomiska förhål-
landen som skulle ställas på dem som skulle få bo i hemmet. De medel som 
stod till dess disposition var till en början den nämnda donationen om 5 000 
kronor, ett bidrag från Upsala Myror om 2 500 kronor samt omkring 9 000 
kronor från 1902 års soaré och vårmarknad. De följande åren tillkom medel 
från en bal, en sagoafton och ännu en marknad, och hösten 1904 uppgick 
fonden till 25 000 kronor, varav 6 000 kronor var öronmärkta för inköp av en 
tomt för hemmet.

Stiftelsen beslöt då att inleda verksamheten i en förhyrd lokal på Skolgatan 
med plats för fyra äldre kvinnor. I samband med Upsala sparbanks 75-årsju-
bileum 1905 tillsköt banken 5 000 kronor, och man närmade sig därigenom 
de medel som behövdes för att uppföra en mindre byggnad. På listor som 
stiftelsen tillhandahöll kunde för saken välvilligt inställda teckna sig för yt-
terligare bidrag, och till förmån för byggnadsfonden arrangerades fler tom-
bolor med fiskdamm på Gillet. Vid 1907 års utgång hade behållningen ökat 
till över 40 000 kronor, och när fullmäktige sammanträdde i maj 1908 under 
Hammarstens ordförandeskap godkändes styrelsens beslut att låta utarbeta 
ritningar för hemmet, och i december 1909 utbjöds bygget på entreprenad.

Grundstenen till Elisabethemmet lades i maj 1910. Hammarsten och öv-
riga styrelseledamöter murade då i grunden in en blecklåda, med stiftelsens 
stadgar, en förteckning över ledamöter i fullmäktige och styrelse samt några 
för tiden gällande mynt. I ett tal tackade även Hammarsten alla dem som 
arbetat för hemmets uppförande och uttryckte förhoppningen att hemmet 
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även i fortsättningen skulle röna sympati och frikostig välvilja. Ceremonin 
avslutades med en betraktelse av pastorn i det närbelägna Vindhems kapell. 

En första del av huset stod klar 1911, och efter en tillbyggnad som invig-
des 1925 kom hemmet att bestå av två flyglar med en sammanbindande mel-
lanbyggnad krönt av en tornspira. Med ett 40-tal rum drevs hemmet enligt 
planerna till mitten av 1960-talet, då det öppnades även för yngre kvinnliga 
hyresgäster. Det kom efterhand att betraktas som omodernt och stiftelsens 
ekonomi tillät inte en omfattande renovering. 1970 köpte därför kommunen 
fastigheten och lägenheterna började utrymmas. En period av osäkerhet följde 
då rivning, ombyggnad till kontorsfastighet och fritidscentrum för pensionä-
rer var alternativ som diskuterades. Byggnaden ockuperades hösten 1979 en 
kort tid av bostadslösa ungdomar, och 1981 sålde kommunen den till en privat 
fastighetsägare. Efter några år som Hotell Geijer på 1980-talet, startade 1989 
den privata Elisabethkliniken den verksamhet i huset, som ännu fortsätter 
under namnet Elisabethsjukhuset. 

Sällskapet Jultomtarne
En äldre kollega till Hammarsten i den medicinska fakulteten, professorn i 
kirurgi och obstetrik, Carl Benedikt Mesterton, tog 1876, tillsammans med 
fjorton andra personer i staden, initiativ till bildandet av Sällskapet Jultom-
tarne i Upsala. Mesterton arbetade både på Akademiska sjukhuset och som 

Elisabethemmets första byggnad med Vindhems kapell i bakgrunden. Foto från 1914.
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enskild praktiserande läkare, och han hade sett behovet av sociala insatser för 
stadens barn, och med Sällskapet Jultomtarne i Upsala skapade han en av de 
många föreningar för social hjälpverksamhet som tillkom under senare delen 
av 1800-talet. Som direkt förebild stod Sällskapet Jultomtarne i Stockholm, 
som hade bildats 1870, och vars syfte var att till julen ge kläder till fattiga barn. 
Uppsalasällskapet formulerade 1887 sin uppgift som att ”årligen vid juletid 
sprida glädje åt välartade barn, fostrade i armodets kojor”.

Sällskapets medlemmar var förhållandevis välsituerade män inom olika yr-
ken. Hammarsten kallades 1878, två år efter sällskapets grundande, till dess 
326:e ledamot, men det dröjde ända till december 1894, innan han gick till sitt 
första möte. Som så kallad nytomte upptogs han då under ”öfliga ceremonier” 
högtidligt som medlem i sällskapet. Förutom Hammarsten recipierade vid 
samma tillfälle femton andra nytomtar, och i ett kort tal tackade Hammarsten 
å allas vägnar för invalet. 

Med titeln mästertomte ledde Mesterton sällskapet till 1887, då han efter-
träddes av professorn i botanik och praktisk ekonomi Thore M. Fries, som 
varit vice mästertomte sedan 1878. Fries var enligt samtida beskrivningar ”ej 
blott till sinnelaget, utan även till det yttre” typen för en mästertomte. Säll-
skapets ledamöter kallade sig tomtebröder, och enligt stadgarna bestod den 

Sällskapet Jultomtarnes årsstämma 1901. På podiet står Olof Hammarstens företrädare 
som mästertomte Thore M. Fries och till vänster de flickor som fått nya kläder.
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årliga medlemsavgiften av två skålpund cigarrspetsar eller motsvarande pen-
ningbidrag. ytterligare medel för verksamheten erhölls genom donationer och 
testamenten. Sällskapet hade regelbundet en årsstämma i november och en 
julstämma några dagar före jul, och till julstämman inbjöds ett 50-tal barn 
som då fick ta emot en ”fullständig beklädnad”. 

Hammarsten hörde inte till de flitigaste deltagarna i tomtebrödernas stäm-
mor, och han nöjde sig länge med att gå på ett möte ungefär vartannat år. Trots 
det valdes han 1906 till vice mästertomte, och året därpå till mästertomte 
efter Fries. Han hade 1905 överlämnat de till rector magnificus vid Uppsala 
universitetet hörande insignierna till Henrik Schück, och vid 1907 års julstäm-
ma med Sällskapet Jultomtarne i Gillets stora sal fick han nu i stället motta 
den gyllene mössan och mästertomtens övriga insignier. Under sin första jul-
stämma som mästertomte året därpå kunde Hammarsten välkomna bland 
andra landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld som nytomte och ledamot i 
sällskapet. 

Årsstämmorna brukade på Hammarstens tid som mästertomte äga rum 
på någon restaurang i staden, medan julstämmorna alltid hölls på Norrlands 
nation. När de barn som inbjudits till julstämman fått sina nya kläder, fick de 
också plundra granen och lyssna på ett jultal av Hammarsten. Sedan sjöngs 
Du gamla, du fria, ”och så fingo småttingarna troppa af”, som Upsala Nya Tid-
ning skrev efter 1911 års julstämma. Tomtebröderna fortsatte emellertid kväl-
len med supé och samkväm. Efter tio år som sällskapets mästertomte avgick 
Hammarsten 1916, och i stället utsågs han till hederstomte. Som mästertomte 

Kallelse till ledamotskap i Sällskapet 
Jultomtarne utfärdad av mästertomten 

Olof Hammarsten 1908. Den kallade var 
landshövding Hjalmar Hammarskjöld.
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efterträddes han av Alfred Nordfelt, rektor vid Uppsala högre allmänna lä-
roverk. Sällskapet finns fortfarande kvar men med väsentligt ändrade arbets-
former. Det har ca 400 medlemmar, och bidrag ges till organisationer och 
enskilda som behöver stöd.

Tuberkulosbekämpning
I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet tillkom en rad aktioner mot 
tuberkulos, dåtidens mest förödande folksjukdom. En insamling 1897 till 
25-årsdagen av Oscar II:s trontillträde resulterade i en jubileumsfond som fi-
nansierade bygget av sanatorier i landet. Enligt fondens stadgar skulle den 
förvaltas av huvudmän och en överstyrelse. Hammarsten ingick i kretsen av 
huvudmän, som i övrigt bestod av landshövdingar, generaldirektörer, överlä-
kare och bankdirektörer med flera, men han tillhörde inte den fem personer 
starka överstyrelsen. 

I februari 1904 publicerades i Dagens Nyheter ett upprop, där tuberkulosen 
beskrevs som ”en af hufvudkällorna till lidande, fattigdom och för tidig död”. 
På uppmaning av dåvarande Allmänna svenska läkarföreningen inbjöd om-
kring 80 personer, inklusive Hammarsten, som undertecknat uppropet till 
ett möte i Musikaliska akademiens stora sal för att bilda Svenska nationalföre-
ningen mot tuberkulos. Mötet ägde rum i närvaro av kronprinsen, som åtog sig 
att vara beskyddare av föreningen. Hammarsten deltog troligen i mötet, men 
han blev inte invald i den styrelse som då utsågs. 

Däremot kallade nationalföreningen honom senare samma år till en lokal-
kommitté i Uppsala, som i oktober sammanträdde på slottet under lands-
hövding Bråkenhielms ordförandeskap. Därvid valdes en arbetskommitté be-
stående av Hammarsten och fem andra ledamöter, bland dem professorerna 
Karl Petrén och Ulrik Quensel, med uppgift att undersöka möjligheterna att 
skapa små vårdanstalter i staden och på landsbygden. Nationalföreningen mot 
tuberkulos organiserade även länsföreningar, ofta med landshövdingen som 
ordförande, och vid mötet på slottet valdes Hammarsten till vice ordförande 
i Uppsala läns länsförening.

Mot emigration
Den utvandring från Sverige till Nordamerika, som inleddes i mitten av 
1800-talet, kulminerade under seklets sista decennier, då vissa år inte mindre 
än 50 000 personer utvandrade. Det skapade så småningom en oro för ekono-
min och samhällsutvecklingen i Sverige, och kring sekelskiftet växte en stark 
reaktion fram mot emigrationen. I Uppsala höll till exempel den i ämnet enga-
gerade socialpolitikern G. H. von Koch 1903 ett föredrag med rubriken ”Egna 
hem och emigrationen” på inbjudan av föreningen Heimdal. 
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Riksdagen debatterade emigrationsfrågan 1904, och på dess begäran till-
satte Kungl. Maj:t i januari 1907 den så kallade emigrationsutredningen. I maj 
samma år publicerades även ett upprop i landets större dagstidningar med 
inbjudan till ett möte för att bilda en nationalförening mot emigrationen. För-
slaget var att en sådan förening, parallellt med det statliga utredningsarbetet, 
på privat väg skulle arbeta med praktiska åtgärder för att förebygga fortsatt 
emigration och främja återinvandring. Mötet ägde rum i Stockholm den 22 
maj 1907, och det leddes av landshövdingen i Göteborgs och Bohus län Gustaf 
Lagerbring, bror till Hammarstens svärson Edvard Lagerbring. Ännu ett möte, 
då föreningen formellt konstituerandes hölls den 11 juni. 

Föreningens praktiska arbete syftade till att hjälpa potentiella emigranter 
att få arbete i Sverige inom jordbruk eller industri. För det krävdes resurser, 
och listor för bidragsteckning spreds över landet. I Stockholm tecknades bi-
drag från tusenlappar till femtioöringar. Gustaf Lagerbring fortsatte att arbeta 
för föreningen, bland annat som ordförande i dess Göteborgsavdelning, och 
med tanke på släktskapet är det kanske inte förvånande att Hammarsten var 
bland bidragsgivarna. På Upsala Nya Tidnings redaktion tecknade han 1909 
ett bidrag om 100 kronor, ett ganska ansenligt belopp om det jämförs med 
Upsala läns landsting bidrag om 250 kronor. 

Redan vid starten 1907 möttes Nationalföreningen mot emigration av ifrå-
gasättande och misstro från delar av den politiska vänstern, och den lyckades 
aldrig riktigt nå ut till sin viktigaste målgrupp, den unga kroppsarbetande 
befolkningen. Medlemsantalet som i början ökat snabbt började efter de första 
tio åren att minska kraftigt, och det statliga stödet drogs in. Föreningen hade 
trots det viss framgång i sitt arbete med jordförmedling och skapande av eg-
nahemsföreningar, men formellt upphörde dess verksamhet 1925, då den bytte 
namn till Sällskapet Hem i Sverige och omvandlades till en egnahemsrörelse.

Andra insamlingar
Både nationellt och lokalt i Uppsala var insamlingar för olika välgörenhetsän-
damål vanliga på Hammarstens tid, och upprop och notiser i lokalpressen vi-
sar att Hammarsten gav stöd till, och engagerade sig för en rad skilda ändamål 
utöver dem som redovisats ovan. Efter det stora Verdalsraset i Norge i maj 
1893, då över 100 människor och deras gårdar begravdes i lermassorna, var han 
sålunda en av de tolv personer som undertecknade ett upprop i pressen om 
bidrag till ”lindrande af den nöd, så många medmänniskor utan eget förvål-
lande iråkat”. Ett 70-tal bidrag inkom, inklusive 10 kronor från Hammarsten 
själv, och det sammanlagda insamlingsresultatet blev ca 420 kronor, som över-
lämnades till den norska statsrådsavdelningen i Stockholm.

I slutet av 1800-talet bad fattigvårdsstyrelsen i Uppsala i små annonser i 
lokalpressen om julgåvor till stadens fattiga, och alla inkomna gåvor redovisa-
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des i tidningarna. År 1897 gav till exempel Hammarsten 30 kronor, vilket var 
samma belopp som ärkebiskopen och landshövdingen bidrog med. Stadens 
handlande och andra personer kunde i stället ge bidrag in natura, och samma 
år redovisades sålunda bland annat 3 kg fläsk, 10 kg bruna bönor, 10 skålpund 
stearinljus och 24 st. limpor. 

Ett upprop i Upsala Nya tidning i april 1901 var undertecknat av inte mind-
re än 14 äkta par, med landshövding Per Johan Bråkenhielm med fru Margaret 
i spetsen, samt därutöver av tre andra män, varav den ene var Hammarsten. 
Uppropet beskrev skollovskoloniernas välgörande inflytande på ”fattiga och 
klena barn”, men uppgav samtidigt att den koloni som fanns att tillgå bara 
kunde ta emot en mindre del av alla anmälda barn. Därför inbjöds till ett 
möte i sal X på universitetet för att bilda en förening med uppgift att samla 
in medel för att främja och utveckla verksamheten. Som universitetets rektor 
bidrog alltså Hammarsten också med möteslokal. Till mötet, som leddes av 
Bråkenhielm, kom ett 80-tal personer, och som planerats bildades ”Förening-
en för Upsala skollofskolonier”. Medlemsavgiften bestämdes till två kronor 
och 100 kronor för ständigt medlemskap.

Bara en vecka senare fanns i flera tidningar ett upprop om Augustana Col-
lege and Theological Seminary i Rock Island, Illinois, och dess betydelse för 
de svensktalande i USA. Från dess grundande 1860 hade huvuduppgiften varit 
prästutbildning, med flera lärare som fått sin teologiska skolning i Uppsala. 
Behovet av präster sades nu vara tillgodosett, och för att Augustana College, 
som skolan ofta kallades, skulle kunna utvecklas till ett ”verkligt universitet” 
föreslogs att 100 000 kronor skulle insamlas i Sverige till en professur i natur-
vetenskap. Uppropet var undertecknat av ett 50-tal personer, bland vilka kan 
nämnas professorerna Svante Arrhenius och Olof Hammarsten, ärkebiskop 
Johan August Ekman och författarna Verner von Heidenstam och Selma La-
gerlöf. Till insamlingen bidrog konsul Oscar Ekman med 50 000 kronor och 
målet 100 000 kronor nåddes med råge. Oscar II bidrog med 10 000 kronor 
och när professuren inrättades 1905 kom den därför att benämnas Oscar II:s 
professur i naturvetenskap. 

Ännu en insamling igångsattes 1901, denna gång i syfte att bilda Fredrika 
Bremers Minnesfond. Enligt ett upprop, som publicerades i en rad tidningar 
och tidskrifter, var det tack vare Fredrika Bremer som ”vårt lands kvinnorörel-
se erhållit den lugna och måttfulla prägel, som alltid utmärkt såväl dess prak-
tiska som ideella sträfvanden”. Det 1884 bildade Fredrika-Bremer-Förbundet 
sades emellertid ha så begränsade resurser, att det hämmade dess utveckling. 
Minnesfonden skulle därför användas ”till stödjande och vidare utvidgning af 
Förbundets gagnande verksamhet”. Uppropet var undertecknat av 17 män och 
25 kvinnor. Bland männen fanns både Hammarsten och en av hans företrädare 
som universitetets rektor, nämligen Carl yngve Sahlin, och bland kvinnorna 
Elsa Eschelsson, Lydia Wahlström och Karolina Widerström, alla pionjärer på 
sina akademiska fält, men även Hedvig Lagerbring, gift med landshövdingen i 
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Göteborg Gustaf Lagerbring och svägerska till Hammarstens dotter Mathilda. 
Drygt ett år senare hade till fonden inkommit ca 8 000 kronor, vilket motsva-
rade förbundets utgifter under ett år.

En mer begränsad insamling bland universitetets lärare och tjänstemän 
gjordes 1904 till förmån för Hildur Akselsson, dotter till dåvarande vice uni-
versitetsbibliotekarien Aksel Andersson, ofta kallad ”Laxen”. Hon hade i åt-
taårsåldern drabbats av polio och var rullstolsbunden. När hon 1904 skulle 
konfirmeras, ville vänner till hennes far göra något för henne, så att han inte 
skulle behöva vara orolig för hennes framtid. I brev till sin medicinarkollega 
Karl Gustaf Lennander beskrev sålunda Hammarsten, att man tänkt att 40 
vänner skulle ge vardera 250 kronor till en livförsäkring för fadern, som skulle 
kunna omvandlas till en livränta för dottern vid hans frånfälle. Tanken var 
dessutom, att det skulle ordnas så, att om dottern avled före sin far, skulle alla 
som bidragit återfå sina pengar. Så blev det emellertid inte, och utan att ha 
någon formell lärarutbildning verkade Hildur Akselsson som lärare i många år, 
även efter faders bortgång. Hon undervisade bland andra Dag Hammarskjöld 
i ”tant Hildurs skola” i Villa Tomtebo på Villavägen 3 i Uppsala.
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Personlighet och moralsyn

Karaktärsdrag
Det finns några minnesanteckningar om Hammarsten som människa skrivna 
av personer i hans omgivning, som kände honom väl. Om hans personliga 
egenskaper ger de en samstämmig bild av en man som till sin läggning oftast 
var harmonisk och fridfull. Han uppfattades som älskvärd och försynt, men 
även som klok, klartänkt och omdömesgill. Alltifrån unga år hade han ett 
utomordentligt gott minne, en minneskärpa som han behöll långt in på sin 
ålderdom. Som flitig talare i många sammanhang hade han ett brett regis-
ter, från humor och spiritualitet på fester hos studenterna till allvar och hög-
stämdhet när tillfällena så krävde.

Som forskare visade Hammarsten prov på självständighet, stark vilja och 
uthållighet, och även om hans vetenskapliga diskussioner präglades mer av 
ödmjukhet än av självsäkerhet, kunde han visa glädje, och någon gång en viss 
stolthet, över vetenskapliga framsteg. Hans viljestyrka, i kombination med 
hans goda omdöme i skilda situationer, visade sig också i hans arbete i univer-
sitetets olika ledningsorgan. Det gällde såväl i dess högsta styrelse, konsisto-
riet, som i den medicinska fakulteten, vars ledande gestalt han länge var.

I sociala och moraliska frågor hade Hammarsten en tydligt konservativ 
inställning, vilket tog sig uttryck såväl i politiken som i hans samhälleliga 
engagemang i övrigt, och i liberal press kunde han ibland kritiseras för sina 
ställningstaganden i sådana sammanhang. Samtidigt bidrog han ofta till att 
starta och genomföra en rad projekt och verksamheter, som bidrog till Uppsa-
las utveckling i olika avseenden. 

Arbetsglädje
Arbetet i laboratoriet var för Hammarsten hans största glädje i livet. Jul- och 
sommarferier upptogs också till stor del av arbete. Till Carl Th. Mörner skrev 
han i januari 1890, att julferierna varit förträffliga, eftersom han på grund av 
influensa bara hade varit borta två kvällar på en hel månad, och ”ehuru jag 
visst ej på minsta sätt öfveransträngt mig har jag ej på länge arbetat så mycket 
som nu”, tillade han förnöjt. 

Hösten 1920 skrev han till Edward Ringborg att ”varje dag få gå till ett ar-
bete som till en högtid, efter vilken man längtar, det gör sinnet ungt och friskt 
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samt tröttar ej kroppen”. Hållningen var densamma när han ett år senare fyllt 
80 år, och då skrev till Ringborg: ”Att kunna arbeta och arbeta med glädje, är 
en stor Guds gåva, för vilken jag aldrig kan vara nog tacksam. Det vetenskapli-
ga arbetet tröttar mig ej heller nämnvärdt, det har aldrig känts som ett arbete, 
snarare som en vederkvickelse, vilken varit efterlängtad och varit det stora 
glädjeämnet. Mången kväll då jag slutat mitt dagsarbete, har jag haft svårt att 
somna av längtan efter nästa morgon, då jag skulle få fortsätta”. Sommaren 
1929, kort före sin 88:e födelsedag, hävdade han till och med i ett brev till 
Salomon Henschen att ”utan arbete och arbetsförmåga har lifvet föga värde”. 

Lika mycket som Hammarsten älskade sitt vetenskapliga arbete, lika an-
språkslös var han när han talade om de resultat han uppnått. Som tack för ett 
bokverk han fått av Gustaf Retzius svarade han genom att sända honom en 
”ytterst oansenlig liten uppsats” och han skämdes nästan över de ”bagateller” 
han brukade skicka till honom. På samma sätt skrev han om sin ”rätt obe-
tydliga livsgärning” i ett brev till Gösta Mittag-Leffler när denne gratulerat 
honom till att blivit medicine jubeldoktor och skrivit berömmande om hans 
verksamhet. Utan att protestera tog han ändå emot utmärkelser av skilda slag 
för sitt arbete. På sin 85-årsdag fick han universitetets Gustav Adolfs-medalj i 
guld, och i december 1906 blev han kommendör med stora korset av Kungliga 
Nordstjärneorden, det vill säga dess högsta grad, som vid den tiden endast 
tilldelades ett litet antal personer varje år.

Förmaningar och förebråelser
När Hammarsten som nyvald rektor höll tal till universitetets studenter påpe-
kade han att det enda universitetsstatuterna sade om rektors skyldighet mot 
studenterna var att han skulle tillse att ”sedlighet och flit” upprätthölls. Han 
underströk emellertid också de äldre studenternas uppgift att vara föredömen 
och leda de nytillkomna, samtidigt som han betonade alla studenters frihet 
och deras ansvar för att rätt bruka den. Som inspektor för två studentnationer 
gav han därför också deras medlemmar och ledare sitt förtroende och undvek 
att komma med moraliskt färgade pekpinnar.

Att aktivt vaka över andras moral var däremot en uppgift för Uppsala dom-
kyrkoförsamlings kyrkoråd. Hammarsten var ledamot av rådet i nästan ett 
kvartssekel, och många var de Uppsalabor som under den tiden fick förma-
ningar om att bättra sitt leverne (sid. 256). I samhället utanför kyrkan kunde 
Hammarstens också lägga in moraliska värderingar i sina politiska ställnings-
taganden och uppfattningar. Det gällde både lokalt och nationellt, men också 
när han någon gång kommenterade skeenden utanför Sveriges gränser.

Moraliska överväganden låg som tidigare visats även bakom Hammarstens 
agerande i Kungl. Vetenskapsakademien vid ett par tillfällen. Som ordförande 
i Nobelkommittén för kemi var han 1911 med om föreslå Marie Curie till 
 Nobelpris, men när han fick kännedom om hennes förhållande till en gift man, 
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som var en av hennes avlidne makes tidigare studenter, sökte han förhindra 
att hon kom till Stockholm för att ta emot priset. Tre år senare motsatte han 
sig Hans von Euler-Chelpins inval i akademien på grund av händelserna kring 
dennes skilsmässa. Dock misslyckades han i båda fallen, eftersom Marie Curie 
kom till Stockholm och tog emot sitt pris, och von Euler-Chelpin blev invald 
i Vetenskapsakademien (sid. 154–157).

Hammarsten hade en traditionellt konservativ samhällssyn, samtidigt som 
han var engagerad i ett flertal socialt motiverade initiativ, som syftade till att 
hjälpa barn och vuxna, som levde under svåra förhållanden och behövde stöd 
i livet. Han gjorde inga stora donationer till välgörenhetsprojekt, men med 
sitt namn, sina kontakter och sina pengar bidrog han ändå till att flera sådana 
projekt kunde förverkligas.

Öhrvall-affären
Hjalmar Öhrvall kom till Uppsala som student 1872 och avlade medicine kan-
didatexamen 1881. Han förordnades i mars 1886 till vikarierande laborator 
på Institutionen för fysiologi, som 
leddes av professor Frithiof Holm-
gren. Hammarsten var tio år äldre 
än Öhrvall, och han hade som 
nybliven docent i fysiologi uppe-
hållit Holmgrens professur läsåret 
1869/70. Med likartade ämnes-
mässiga intressen blev de trots ål-
dersskillnaden personligt bekanta 
och i april 1886 bjöds Öhrvall med 
fru på middag hemma hos Ham-
marsten tillsammans med två 
andra par. Senare kom emeller-
tid Hammarsten att höra till dem 
som ville lägga hinder i vägen för 
Öhrvalls akademiska karriär.

Bakgrunden var att Öhrvalls 
vikariat genom beslut av univer-
sitetskanslern hade utsträckts till 
att omfatta tiden intill utgången av 
1887, och att hans chef, institutionsprefekten Holmgren, i december 1887 hade 
föreslagit, att vikariatet skulle förlängas att avse även år 1888. Enligt Holmgren 
var Öhrvall den ende som var kompetent för uppgiften, och han hade dess-
utom skött sitt vikariat väl. Inom universitetet hade Öhrvall emellertid blivit 
en omstridd person. Han hade tidigt blivit medlem i den 1882 grundade libe-
rala studentföreningen Verdandi, och han var känd som en av dess radikala 

Hjalmar Öhrvall. Foto från 1886.
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styrelseledamöter. Visserligen hade han inte deltagit i den sedlighetsdebatt, 
som ägt rum under en diskussionskväll arrangerad av Verdandi i april 1887, 
men han klandrades för att han som styrelseledamot inte vidtagit åtgärder för 
att trygga behovet av nödvändig ledning av diskussionen. 

I den medicinska fakulteten möttes därför Holmgrens förslag om fortsatt 
vikariatstjänstgöring för Öhrvall inte bara av bifall utan även av yrkanden 
på avslag. Till slut godtog majoriteten ett kompromissförslag av Hammarsten 
med innebörden att vikariatet endast skulle förlängas med ett halvår, och att 
fakulteten samtidigt skulle uttala att Öhrvall, trots sin undervisningsskicklig-
het, inte kunde anses ”vara i alla afseenden lämplig till förordandets erhål-
lande”. Holmgren reserverade sig i starka ordalag mot fakultetens beslut och 
ansåg det ”sjunka ned till rangen af opinionsyttring, hvartill jag anser en myn-
dighet icke böra bruka sin embetsställning gent emot en underordnad”. 

När frågan om ny förlängning kom upp i fakulteten i juli 1888, meddelade 
Hammarsten i ett längre skriftligt yttrande, att han sedan en tid känt till att 
Öhrvall ”allmänt betecknas såsom författare” till skriften Försigtighetsåtgärder 
i äktenskapet. I den lämnades enligt Hammarsten ”anvisningar och råd, hvilka 
synas mig vara egnade att befordra osedlighet och otukt bland vårt folk”. Fakul-
teten var enligt hans uppfattning ”skyldig den ungdom, hvars ledning hon fått 
sig anförtrodd, samt denna ungdoms föräldrar och anhöriga” att inte ”med sig 
införlifva målsmän för sådana läror”, och Öhrvall var därför enligt Hammarsten 
inte lämpad att knytas som lärare till fakulteten. Alla ledamöter utom Holm-
gren stödde Hammarstens åsikt, och Öhrvall fick inget fortsatt förordnande. 

Mindre än två månader senare fanns i Dagens Nyheter en längre osignerad 
artikel under rubriken ”Akademisk förföljelse” om två personalärenden vid 
Uppsala universitet, varav anställningen av Öhrvall var det ena. Hammar-
sten anklagades där för att ”i de mest insinuanta ordalag, genom obevisade 
antydningar och hänsyftningar, framställa [Öhrvall] som en förderfvare af 
ungdomen och som en för hela samhället vådlig person”. Med sin ”lättvin-
diga tolkning” av universitetsstatuterna sades Hammarsten ha infört krav på 
”lämplighet” utöver de enda tillåtna kriterierna skicklighet och tjänsteålder. 
Som avslutning på artikeln nämndes att både Oscar Alin, som ansågs ha agerat 
tvivelaktigt i det andra personalärendet, och Hammarsten nämndes som möj-
liga efterträdare till dåvarande rektorn för universitetet, Carl yngve Sahlin, 
och tidningen frågade sarkastiskt om krav på ”lämplighet” kanske borde resas 
även för rektorskandidater. 

Även utan ett formellt förordnande kunde Öhrvall sköta en del av labo-
ratorsarbetet genom enskild undervisning, och efter att ha disputerat i Lund 
1889, sökte han 1890 den laboratorsbefattning, som han tidigare vikarierat 
på. Hammarstens moraliska betänkligheter var förmodligen inte borta, men 
han valde nu att enbart fästa avseende vid vetenskapliga kriterier och Öhrvall 
utsågs till laborator efter att ha kompetensförklarats av Hammarsten. Efter 
Holmgrens död i augusti 1897 förordnades Öhrvall att uppehålla den ledig-
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blivna professuren i fysiologi, men till skillnad mot när Hammarsten tidigare 
uppehöll professuren i medicinsk och fysiologisk kemi, var han inte samtidigt 
prefekt för tillhörande institution. I stället utsåg konsistoriet Hammarsten att 
utöver sitt ordinarie prefektskap också vara tillförordnad prefekt för Institu-
tionen för fysiologi. 

Så var förhållandena i två år, men i september 1899 utnämndes Öhrvall 
till professor i fysiologi, sedan Hammarsten som sakkunnig placerat honom 
främst bland de sökande, och då blev han även prefekt för institutionen. Som 
sådan hade han priviligierad tillgång till Skandinavisches Archiv für Physiologie, 
och i slutet av varje år bad Hammarsten att få låna alla under året utkomna 
häften av den tidskriften. Han behövde dem bland annat för sitt arbete med 
att i Jahresbericht über die Fortschritte der Tierchemie referera all i Sverige ut-
kommen fysiologisk-kemisk litteratur (sid. 70). De gamla motsättningarna 
dem emellan från 1880-talets sedlighetsdebatt var till synes borta, och i de-
cember 1911 lyckönskade Hammarsten ”varmt och hjärtligt vännen Hjalmar 
Öhrvall till de fyllda 60 åren”.

Sedlighetssårande bilder
Hammarsten satte 1911 sitt namn på en petition till Kungl. Maj:t med anhål-
lan om skärpt lagstiftning mot ”spridningen af bilder eller andra alster med för 
tukt och sedlighet sårande framställningar”. Petitionen var undertecknad av 
38 personer med ärkebiskop Johan August Ekman som första namn. Av de öv-
riga var 26 professorer, aktiva eller pensionerade, vid Uppsala universitet, och 
först bland dem stod Olof Hammarsten. Petitionen framhöll att ”samvetslösa 
krafter” spred ”ett gift, skadligt för hela folket och i synnerhet motverkande 
ungdomens friska och sunda utveckling”, och att ”dessa ungdomens förförare” 
i svårare fall eller vid upprepad förbrytelse borde dömas till straffarbete.

Petitionens huvudsakliga innehåll återgavs i flera tidningar, men Dagens 
Nyheter valde också att kommentera den på ledarplats. ”Om syftet med fram-
ställningen, nämligen att stäfja den smutsiga trafiken med sedlighetssårande 
bilder och dylikt, är naturligtvis ingenting annat än godt att säga” skrev tid-
ningen, men den ifrågasatte om ”petitionen ur andra synpunkter är sådan att 
den förtjänar afseende”. Strafflagen hade redan böter eller fängelse som påföljd 
i detta sammanhang, och att tillägga straffarbete, skulle enligt tidningen kun-
na leda till en nästan obegränsad häktningsrätt. Som ett varnande exempel 
på tänkbara följder gav tidningen pappershandlaren i en småstad, som i sitt 
skyltfönster hade en reproduktion av en av Zorns målningar. Det kunde då 
hända att ”den inte alltför konsthistoriskt bevandrade eller estetiskt bildade 
stadsfiskalen går förbi och finner expositionen osedlig, går in i butiken och 
häktar innehafvaren”.

Senare under året väckte riksdagsmannen och professorn i historia i Lund, 
Sam Clason, en motion i första kammaren, där liksom i petitionen föreslogs 
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straffarbete för den som sprider ut ”skrift, målning, teckning eller bild, som 
tukt och sedlighet sårar”. Bland annat med hänvisning till petitionen från sam-
ma år, gick lagutskottet motionären tillmötes beträffande straffarbete, och 
dess förslag bifölls av första kammaren. Det avslogs emellertid av andra kam-
maren och förföll därmed. I stället antog riksdagen ett visst tillägg till lagrum-
met, som vidgade dess tillämpning.
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Kyrkliga engagemang

Religiositet och kyrkoråd
Hammarstens barndomshem präglades av traditionell allvarlig fromhet, som 
trots hårt arbete även kunde andas förtröstan och vara glädjefylld. Det gällde 
särskilt hans mor, som när han våren 1861 lämnade föräldrahemmet för att 
börja studera i Uppsala gav honom ett brev med avskedsord. ”Låt aldrig en 
dag gå förbi utan att du åtminstone någon gång under densamma nalkas Gud 
i bön” förmanade hon, och ”res nu med Gud, han beskydde dig” avslutade hon 
sitt brev. Såvitt kan bedömas anammade Hammarsten till stora delar föräld-
rarnas livshållning. ”Med Guds hjälp hoppas jag att genom arbete åtminstone 
hinna så långt, att jag ej blir mina föräldrar till last”, skrev han som 20-åring till 
en av sina ungdomsvänner. 

Som vuxen hördes han sällan yttra sig i religiösa frågor, men i brev till sjuka 
vänner kunde han skriva ”Gud gifve att Ditt tillfrisknande måtte gå raskt” el-
ler ”Gud gifve Dig glädje och stärkta krafter”. När han 1891 förlorat sin hustru 
och fått ett kondoleansbrev från Georg Gauffin, VD för Apotekarnes Mine-
ralvattens AB, tackade han för det trösterika brevet och tillade ”om ock den 
enda, rätta hjälpen att bära den tunga bördan skänkes av en kärleksfull fader, 
som ej pålägger större börda än man förmår med hans hjälp bära, så mildras 
dock tyngden mycket av medmänniskors kärleksfulla deltagande”.

På söndagarna gick Hammarsten ofta till högmässan i Uppsala domkyrka, 
särskilt när dåvarande vicepastorn J. A. Eklund predikade. Domkyrkoförsam-
lingen hade liksom andra församlingar ett kyrkoråd, som enligt en förordning 
från 1862 bestod av ”församlingens kyrkowärdar samt så många i kyrkostäm-
ma walde, för gudsfruktan och nit kände män, som församlingen finner lämp-
ligt utse”. Det satt ofta professorer i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd, och 
vid en kyrkostämma 1894 föreslog universitetsbokhandlaren Christian Johan 
Lundström att Hammarsten skulle väljas till ledamot av rådet. Lundström var 
liksom Hammarsten ledamot av stadsfullmäktige och kände honom väl. Det 
blev av olika skäl en stökig stämma med flera voteringar, men till slut stod det 
klart att de avgående ledamöterna, inklusive två professorer vid universitetet, 
blev omvalda och att Hammarsten inte blev vald.

Som nybliven pensionär valdes däremot Hammarsten vid en kyrkostämma 
i december 1906 enhälligt till kyrkvärd och därmed ledamot av kyrkorådet ef-
ter professorn Edward Clason. Valet avsåg fyra år från 1907, och Hammarsten 
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kom senare att omväljas för ytterligare fem fyraårsperioder, den sista avseende 
åren 1927–1930. Under hela 24 år var han alltså ledamot av domkyrkoförsam-
lingens kyrkoråd och tillika kyrkvärd. Under domprostens ledning samlades 
kyrkorådet 5–10 gånger om året, och Hammarsten deltog i inte mindre än 
omkring 140 möten under sin tid i rådet. Dessutom hade han ett par år det 
extra uppdraget att vara elektor för utseende av lekmannaombud till kyrko-
mötet. Det var ett uppdrag som han inte ville försumma, och för vilket han 
1909 tackade nej till en 50-årsmiddag hos Svante Arrhenius. På grund av ett 
möte med kyrkorådet 1924 tackade han för övrigt också nej till en inbjudan 
från upptäcktsresanden Sven Hedin till en middag med Nobelpristagaren i 
fysik Robert A. Millikan. 

Kyrkorådet behandlade ekonomiska frågor och fastställde inkomst- och ut-
giftsstat för församlingen. Även prästgårds- och kyrkogårdsärenden var rådets 
ansvar liksom en rad andra praktiska frågor. Till exempel bestämdes 1913 att 
en elektrisk anordning skulle sköta klockringningen i domkyrkan, vilket be-
tydde entledigande av fem ringare, som dock fick ersättning för det förlorade 
uppdraget i form av var sin gratifikation. Kyrkorådet handlade också perso-
nalärenden för alla andra anställda som inte var präster, såsom organister och 
vaktmästare. 

Till rådets uppgifter vid den här tiden hörde även att handlägga ärenden 
om ”religionens och sedernas wård”. En vanlig punkt på dagordningen var så-
lunda ”oeniga makar”, då de inkallade äkta paren fick ta emot förmaningar och 
varningar. En för eftervärlden känd person i detta sammanhang var professor 
The Svedberg, som i november 1914 kallades till kyrkorådet med sin fru. Han 
hade enligt rådets protokoll ”fattat tycke för en annan kvinna”, men problemen 
hade enligt rådets mening kunnat undvikas med ”en smula självövervinnelse” 
från hans sida. Just i det sammanträdet deltog dock inte Hammarsten. Rådets 
uppsikt över församlingsmedlemmarnas vandel ledde också till att det rutin-
mässigt ombads yttra sig över ansökningar från Uppsalaföretag om tilldelning 
av Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för långvarig och trogen tjänst. 

Kyrkorådets sista sammanträde med Hammarsten som deltagare ägde rum 
den 7 oktober 1930. Han hade då fyllt 89 år. Vid de två följande mötena det 
året var han frånvarande, och en sedvanlig avtackning kom därför inte till 
stånd. I stället uttalade domprosten vid det första mötet 1931 ”rådets varma 
tack för mångårig, högt skattad verksamhet”.

Fjellstedtska skolan
Prästen och missionären Peter Fjellstedt ledde från dess grundande 1846 ett 
institut för missionärsutbildning i Lund, som senare flyttades till Stockholm. 
Det utvidgades där till en skola, som även omfattade förberedande prästut-
bildning, och det blev huvuduppgiften när skolan 1859 flyttades vidare till 
Uppsala. Fjellstedt lämnade skolan 1862, och den togs då om hand av profes-
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sorerna vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och drevs som ett 
läroverk där manliga elever kunde avlägga mogenhetsexamen för senare uni-
versitetsstudier i teologi. Skolan fick 1870 en initiativkraftig föreståndare i präs-
ten Johannes Kerfstedt. Efter en tid i provisoriska lokaler kunde den 1873 flytta 
till Järnbrogatan 26, där senare även tillbyggnader gjordes för skolans ändamål. 

Under 1890-talet bestod Fjellstedtska skolans styrelse av teologiprofessorn 
Carl Norrby som ordförande och fyra andra ledamöter, däribland förestån-
daren Kerfstedt. Inspektor sedan 1894 var botanikprofessorn Thore M. Fries. 
Styrelsen valde 1896 Hammarsten till ledamot efter den avlidne prästen och 
rektorn för Uppsala folkskoleseminarium Wilhelm Norlén. Som universite-
tets prorektor var Hammarsten en känd person i Uppsala, och han var per-
sonligt bekant med Norrby och de andra professorerna i styrelsen, teologen 
Oscar Quensel och den starkt kyrkligt engagerade anatomiprofessorn Edward 
Clason. Redan under sitt första år i styrelsen deltog Hammarsten i det stora 
beslutet att köpa herrgården och lantegendomen Löfsta utanför Uppsala. Tan-
ken var att dess jordbruksprodukter skulle bidra till skolans ekonomi, men det 
blev en förlustaffär, och egendomen såldes drygt tio år senare.

År 1902 dök ett besvärligt ärende upp, som engagerade Hammarsten både 
som styrelseledamot i Fjellstedtska skolan och som rektor och ordförande i 
Uppsala universitets konsistorium, och frågans förvecklingar refererades åter-
kommande i både lokaltidningar och rikspress. Bakgrunden var att den kände 
läkaren Adolf Fredrik Melander, som verkat vid Visby havsbadanstalt, i sitt 
testamente hade anslagit 10 000 kronor som en donation till universitetet, 
vars avkastning skulle användas för ”Melanderska stipendier”. De skulle tillde-
las fattiga studerande vid Uppsala universitet, som ville utbilda sig till präster, 
och som hade vitsord av styrelsen för Fjellstedtska skolan att vara ”andligt 
sinnade”. 

Vid ett konsistoriesammanträde i september 1902 ansåg litteraturhistori-
kern Henrik Schück, teologen Nathan Söderblom och två andra ledamöter att 
donationen borde avvisas på grund av det sistnämnda uttrycket, men beslutet 
blev att konsultera dödsbodelägarna för att om möjligt modifiera ordvalet. Det 
visade sig emellertid att Melander saknade arvingar, och boutredningsmän-
nen lät meddela att om universitetet inte önskade ta emot donationen, skulle 
den enligt Melanders testamente i stället delas mellan Diakonissanstalten i 
Stockholm och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Hammarsten föreslog då 
att ärendet remitterades till Fjellstedtska skolan för yttrande, men det försla-
get röstades ner av konsistoriet, varpå ärendet bordlades.

När konsistoriet återupptog behandlingen i oktober avgav Hammarsten 
ett skriftligt utlåtande, där han bland annat förklarade att om frågan hade 
kommit upp i Fjellstedtska skolans styrelse, skulle han ha avstyrkt att skolan 
åtog sig att lämna de önskade vitsorden. I konsekvensens namn avstyrkte han 
därför nu att universitetet mottog donationen. Han fick emellertid åter en 
majoritet emot sig, som menade att uttrycket ”andligt sinnad” gick att tolka 
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som ”religiöst intresserad” eller något liknande, och att Melanders donation 
därför kunde tas emot. Tillstånd för detta begärdes av universitetskanslern, 
som i november gav det önskade bemyndigandet. 

Boutredningsmännen i Visby ville då få bekräftat att Fjellstedtska skolan 
verkligen åtog sig det aktuella uppdraget, men dess styrelse meddelade tvärt-
om, att skolan saknade den personkännedom om eleverna som skulle krävas 
för att avge de önskade vitsorden. När konsistoriet i januari 1903 informerade 
utredningsmännen om detta förhållande, kunde dessa bara konstatera att do-
nationen därmed förfallit. Konsistoriet begärde då att kanslern skulle åter-
kalla det givna bemyndigandet, vilket också skedde i februari 1903, och några 
”Melanderska stipendier” kom därför aldrig att delas ut.

Både inom skolan och i pressen fördes en diskussion om inriktningen av 
den mogenhetsexamen som kunde avläggas vid Fjellstedtska skolan. Eftersom 
huvuddelen av eleverna förväntades fortsätta med teologiska studier vid uni-
versitetet prioriterades de humanistiska ämnena på bekostnad av de natur-
vetenskapliga. Det var en utveckling som Hammarsten beklagade, och våren 
1909 avgick han i protest mot att skolans ledning ville skära ner på under-
visningen i biologi för att skapa utrymme för studier i hebreiska. Fries, som 
fortfarande var inspektor, övervägde också att avgå men kvarstod i den rollen 
ytterligare ett år. 

Kerfstedt var jämnårig med Hammarsten, och han verkade som skolans fö-
reståndare ända till 1920. När han avled i april året därpå, ägde en sorgehögtid 
rum i Fjellstedtska skolan på begravningsdagen. I den deltog Hammarsten, 
och han gick därefter också med i en procession från skolan till begravnings-
gudstjänsten i domkyrkan. Skolan levde vidare till 1982, då den avvecklades 
och ersattes av en stiftelse för utbildnings- och kursverksamhet för teologie 
studerande och präster. Bland annat flyttade Svenska kyrkans pastoralinstitut 
in i skolans tidigare lokaler.
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Somrar vid en Mälarvik

Inte så mycket fritid
Utöver sitt forskningsarbete, som han älskade, hade Hammarsten en rad upp-
drag som krävde hans tid, både inom universitetet och i samhället utanför. För 
fritidssysselsättningar blev det därför inte så mycket tid över. Han trivdes bra i 
lantliga miljöer, men han var inte en vän av längre promenader eller vandring-
ar i skog och mark. Redan som skolelev i Norrköping samlade han emellertid 
på föremål från naturen, och han fortsatte ända in på 1880-talet att samla och 
studera inhemska sötvattensmollusker, vilket resulterade i en snäcksamling 
som han senare testamenterade till en av sina brorsöner. 

Under sin tid som universitetslärare begärde Hammarsten ibland tjänstle-
dighet ”för helsans vårdande” under sommarmånaderna. Det betydde emel-
lertid inte att han var sjuk. Tvärtom var det ganska vanligt att universitetets 
professorer begärde sådan ledighet, så att de kunde vila ut efter en ansträng-
ande termin. Eftersom de normalt ändå inte skulle hålla några föreläsningar 
på sommaren, var det uppenbarligen skyldigheten att tentera och examinera 
studenterna som de tog ledigt från.

Idrott och annan fysisk aktivitet var Hammarsten inte särskilt intresserad 
av för egen del. Som ledamot av universitetets ledningsorgan, och inte minst 
som rektor, fick han emellertid anledning att i samråd med studentkårens led-
ning engagera sig djupt i frågan om en gymnastik- och idrottsanläggning för de 
studerande (sid. 97–100). 

Sommarhus vid Djupviken
Bland Hammarstens bekanta fanns hans jämnårige Carl Cederström, friherre, 
godsägare och politiker. Han ägde gårdarna Kungshamn och Fredrikslund vid 
Ekoln, en vik av Mälaren söder om Uppsala, och han gav på 1880-talet Ham-
marsten tillstånd att bygga ett sommarhus uppe på en höjd tillhörande Kungs-
hamns gård. Området kallades Djupviken, och där lät Hammarsten uppföra 
en större sommarvilla i tidstypisk schweizerstil, med balkong och utsikt över 
viken. Han anlade även en gräsmatta framför huset och korresponderade se-
nare med professorn i växtbiologi Rutger Sernander om de osådda arter som 
dök upp i den. Villan var i två våningar, den hade höga tak och konstfulla 
snickerier på fasaderna, och för uppvärmning fanns flera kakelugnar. Nära vil-
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lan byggdes ett uthus med jungfrukammare och källare, och en annan bygg-
nad rymde en vaktmästarbostad.

I Djupvikens pastorala miljö tillbringade Hammarsten och hans familj re-
gelbundet sommarmånaderna från slutet av 1880-talet och framåt. Eftersom 
han fyllde år på sommaren, tog han också ofta emot födelsedagsuppvaktningar 
där. Han var road av de årligen återkommande kappseglingarna på Ekoln, och 
Upsala Nya Tidning skrev 1912 om hur han och andra boende vid viken hur-
rade för de tävlande båtarna. Det enklaste sättet att komma från Uppsala till 
Djupviken var att åka med de reguljära ångbåtsförbindelserna till Stockholm, 
och Ekoln I och Ekoln II lade till i närheten. Familjen hade ofta besökande, 
och middagsgäster kunde få rådet att ta båten från Uppsala kl 3 på eftermid-
dagen med återfärd kl 9 på kvällen. 

Från Djupviken skötte Hammarsten också sin korrespondens, även om han 
ibland ursäktade sena svar med en oregelbunden postgång till platsen. Hans 
dotterdotter Louise Lagerbring, som också vistades mycket i Djupviken, för-
klarade emellertid 1914 i ett brev till Agnes von Krusenstjerna att posten var 
”en bondgubbe som var dag far in med mjölken till staden och då tar med sig 
våra brev in och sedan hämtar ut vår post”, så brevbärarservicen var kanske 
trots allt inte så dålig, som Hammarsten lät påskina.

Även om det var ferietid kunde han inte släppa sitt arbete, och ibland var 
det utarbetandet av nya upplagor av hans lärobok i fysiologisk kemi, som upp-

Olof Hammarstens sommarhus vid Ekoln från sjösidan. Teckning av Lars Ridderstedt.
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tog mycket av hans sommar. Något experimentellt arbete kunde han dock 
inte bedriva i Djupviken, och när han i augusti 1916 tackade för Claes Anner-
stedts lyckönskningar på 75-årsdagen tillade han: ”Jag börjar längta tillbaka till 
staden och till mitt ordinarie arbete, det vill säga till laboratoriet, ty skrifveri 
hvarmed jag sysslat under sommaren, blir enformigt i längden”.

Hammarsten ägde huset i Djupviken, men marken det stod på var inte 
hans. ”Jag skulle nog kanske vara mera fästad än jag är vid Djupviken, om jag 
egde själva marken och ej som nu arrenderar och på vissa år”, skrev han 1906 
till Annerstedt. Samtidigt hade han ett gott förhållande till markägaren Carl 
Cederström, och berömde honom för de sociala förmåner som hans arbetare 
åtnjöt. Läget blev ett annat efter Cederströms död 1925. Hans dotter Anna 
Cederström, som ärvde Kungshamns gård, sade upp Hammarsten för avflytt-
ning. Hon trodde sig veta att det fanns planer på att omvandla stället till ett 
utvärdshus, men hon ville ha orörd natur omkring sig. Hammarsten kunde 
dock tillbringa ytterligare några somrar i Djupviken, och på hans 85-årsdag i 
augusti 1926 var fyra generationer samlade där.

För att få behålla sitt sommarhus försökte Hammarsten friköpa marken 
med stöd av den så kallade ensittarlagen från 1918, men ett domstolsutslag 
klargjorde att den inte var tillämplig i detta fall. Anna Cederström behöll 
alltså marken, och uppsägningen kvarstod. Hon löste ut Hammarstens villa, 
och det sades att hon ville riva den. Huset stod dock länge kvar, oanvänt och 
tomt, tills Anna Cederström 1936, det vill säga fyra år efter Hammarstens 
död, upplät det åt Uppsala kyrkliga scoutkår. Det ordnades läger på platsen, 
och tanken var att huset skulle inredas för scouternas behov. Brist på pengar 
och andra världskriget kom emellan, men på 1950-talet byggdes huset om till 
oigenkännlighet. Ovanvåningen revs, och resten omvandlades till den scout-
stuga det är i dag.

Abborrfiske
En hobby som Hammarsten utövade redan som barn, och som roade honom 
hela livet var fiske. När hans mor 1876 hade besökt honom och hans familj i 
Uppsala, skrev hon i ett brev till hans syster Wilma Lindhé att man på kväl-
larna hade högläsning i det Hammarstenska hemmet. När Olof läste virkade 
hans fru Lotten, och när Lotten läste band Olof på nät som han skulle fiska 
med vid Vårdsätra. Enligt Wilma Lindhés memoarer hade han för övrigt ”en 
till häxeri gränsande fiskelycka” och hans äldre kollega August Almén brukade 
säga att ”det kan ingen fiska i Hammarstens närhet, för han tar allt som finns”.

Som vuxen och äldre var det framför allt under sommarvistelserna vid 
Djupviken, som Hammarsten hade möjlighet att ägna sig åt sin hobby, och 
hans favorittillhåll var abborrgrunden i Ekoln. För att ta sig ut till dem var han 
en av de första i Uppsalatrakten som skaffade sig en motorbåt, och med den 
åkte han ibland också till någon ångbåtsbrygga eller in till Uppsala. Han tyckte 
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emellertid att båten var onödigt stor och svår att förvara på vintrarna, och han 
köpte i stället en utombordsmotor av Evinrudetyp till sin roddbåt. Med åren 
tätnade båttrafiken alltmer på Ekoln, och Hammarsten klagade över att fisket 
blev mindre givande och inte lika roligt. 1919 gjorde han sig av med sin krång-
lande utombordsmotor och fick i stället ro ut till sina fiskegrund.

I brev till bekanta kunde han berätta om fisket som sitt älsklingsnöje, men 
i stället för att skryta om stora fångster skrev han ibland att han inte haft nog 
med tid för det, eller att resultatet varit magert. En vanlig rutin på somrarna 
var läsning och skrivning på förmiddagen och vistelse på sjön på eftermidda-
gen, men hade han mycket att göra blev fisket lidande. Sommaren 1920 skrev 
han till exempel till vännerna Claes Annerstedt och Edward Ringborg att 
han haft så mycket arbete att han försummat att meta abborrar, och att han 
inte fiskat så lite på många år. När han sommaren därpå fyllde 80 år, föll han 
under en fisketur baklänges över bord från sin båt, ”men då jag kan simma och 
hade båten nära betydde det ju ingenting” skrev han till Annerstedt. Åldern 
tog dock ut sin rätt, och ryggen blev svagare. Numera kan jag inte ens ”lyfta 
sänkstenarna, då jag skall meta abborrar, och därför är jag så godt som ute-
stängd från denna annars lika angenäma som nyttiga sport”, skrev han 1924 till 
Ringborg.
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På äldre dagar

Professor emeritus
När Hammarsten lämnade rektorsposten i maj 1905 återstod ett drygt år till 
hans 65-årsdag och pensionering från universitetet. Under den tiden stod han 
kvar som ledamot i Medicinska fakulteten och i det större akademiska kon-
sistoriet, men den 7 september 1906 erhöll han ”nådigt afsked” från sin pro-
fessur i medicinsk och fysiologisk kemi. En vecka dessförinnan skrev han till 
Claes Annerstedt att han såg fram mot att därefter få vara på laboratoriet 
hela dagarna ”om – såsom jag hoppas – jag af universitetsmyndigheterna får 
tillstånd att arbeta där”. Även om något formellt tillstånd inte utfärdades, blev 
det som han hoppades, och han kunde som emeritus fortsätta sin forskning i 
det gamla Kemikum. 

Efter Hammarsten uppehölls professuren av hans lärjunge Carl Th. Mörner 
till våren 1908, då den med Sven Gustaf Hedin fick en ordinarie innehavare. 
Året därpå fick Mörner genom ett kungligt beslut en professur i samma ämne, 
och alla tre var emeriti när Gunnar Blix den 25 oktober 1930 installerades 
som professor på den lärostol Hammarsten hade lämnat nästan ett kvarts-
sekel tidigare. Efter sin installationsföreläsning hyllade Blix sina företrädare 
och vände sig särskilt till Hammarsten. ”Små och trånga voro de yttre förhål-
landen, under vilka ni till stor del utförde edert arbete, men vida voro de 
vetenskapliga fält ni plöjde”, sade Blix, och tillade ”Ni drog berömmelse över 
eder institution och bragte ära över edert universitet och edert land”. Blix gick 
i pension 1961, efter att de sista fem åren varit en av de fem prorektorerna 
under Torgny Segerstedts långa rektorsperiod.

Med såväl universitetet som den medicinska fakulteten upprätthöll Ham-
marsten nära kontakt även efter sin pensionering. 50 år efter sin disputa-
tion för doktorsgraden kreerades han i maj 1919 till medicine jubeldoktor, 
och promotorn, professorn i obstetrik och gynekologi Carl David Josephson, 
framhöll då i sitt hälsningstal att Hammarsten mottog utmärkelsen ”ännu 
vid ovanlig kroppslig vigör och obruten arbetslust inom sitt fack”. Hammar-
sten fortsatte även att åhöra disputationer för doktorsgraden inom sitt ämne 
långt in på 1920-talet, och han deltog regelbundet i akademiska högtider som 
rektorsskiften, professorsinstallationer och akademistatens middagar för av-
gående professorer. Dagens Nyheter skrev till exempel i november 1925 om 
en akademimiddag för tre nyblivna emeriti, i vilken deltagit ”fördettingar i 
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professorsgraden, som sällan bruka saknas vid dylika högtidligheter”, och till 
den kategorin hörde i detta fall Hammarsten.

Födelsedagar med självrannsakan
Sina födelsedagar tillbringade Hammarsten ofta på sitt sommarställe i Djup-
viken, och med början på hans 65-årsdag blev han där regelbundet uppvaktad 
vart femte år av universitetets och den medicinska fakultetens ledningar. På 
hans 75-årsdag kom hans efterträdare som rektor, Henrik Schück, dit med 
lyckönskningar på universitetets vägnar, och fakultetens dekanus anatomipro-
fessorn Martin Ramström överlämnade en hyllningsadress, som underteck-
nats av fakultetens alla professorer, och vars slutord var ”må den dag sent 
randas, då fakulteten ej längre äger förmånen att få räkna eder bland sina 
arbetande medlemmar”. Uppvaktningarna var minst lika omfattande 1921, när 
Hammarsten fyllde 80 år, och enligt Upsala Nya Tidning ”svarade jubilaren 
med formfulländade hjärtliga anföranden” efter vart och ett av de många tal 
som då hölls. 

På Hammarstens 85-årsdag 1926, tjugo år efter hans pensionering, var his-
torieprofessorn Ludvig Stavenow rektor, och i spetsen för en delegation från 

Fyra professorer i medicinsk och fysiologisk kemi samlade i laboratoriet 1930. Fr. v. 
Carl Th. Mörner, Sven Gustaf Hedin och Gunnar Blix samt Olof Hammarsten i sin 
gungstol.
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universitetet överlämnade han den Gustav Adolfs-medalj i guld som univer-
sitetet låtit gravera två år tidigare, när det firade 300-årsminnet av Gustav 
II Adolfs stora donation till universitetet. Den sista stora uppvaktningen av 
universitetet ägde rum på Hammarstens 90-årsdag i augusti 1931. I en inbun-
den hyllningsadress med guldornering, som rektorn, juristprofessorn Östen 
Undén, då överlämnade uttrycktes bland annat att ”eder verksamhet såsom 
universitetets rektor präglades av Eder omutliga pliktkänsla och Eder kärlek 
till universitetet”. Även den medicinska fakultetens dekanus Alfred Petrén 
gratulerade vid det tillfället fakultetens forne ledamot med en inbunden hyll-
ningsadress.

Uppsala stadsfullmäktige, Upsala Läkareförening, Uppsala domkyrkoför-
samlings kyrkoråd, Apotekarnes Mineralvattens AB, Södermanlands-Nerikes 
och Kalmar studentnationer och andra organisationer åt vilka Hammarsten 
ägnat tid och krafter uppvaktade också på hans födelsedagar. Södermanlands-
Nerikes nation, vars inspektor han varit i mer än 20 år, brukade uppvakta 
honom varje år, och när han reste bort på sin 89:e födelsedag hade han in-
formerat nationens ledare om sin bortovaro, så att de inte skulle bege sig ut 
till Djupviken förgäves. Det var däremot just vad hans emerituskollega Ulrik 
Quensel med fru hade gjort den dagen, och Hammarsten urskuldade sig ef-
teråt i brev till dem, att han tyckt det ”vara för pretentiöst att tillkännagiva 
min avresa från staden”, eftersom det ”skulle kunna misstolkas så, som om jag 
ansåg mig vara en person som kunde vänta sig uppvaktningar”. 

Många telegram och brev levererades också till Djupviken på Hammar-
stens jämna födelsedagar. Dagens Nyheter noterade till exempel att han på sin 
75-årsdag i augusti 1916 fått telegram från bland andra statsministern Ham-
marskjöld, förre ecklesiastikministern Westman, universitetskanslern Wacht-
meister, ärkebiskopen Söderblom och landshövdingen Hamilton. 

Till sina vänner skrev Hammarsten ibland att han som äldre upplevde fö-
delsedagar som dagar för självprövning, då man ”går till rätta med sig själv och 
med det sätt, på hvilket man förvaltat sina pund”, som han efter sin 75-årsdag 
skrev till Claes Annerstedt. ”Det blir alltid mer eller mindre förödmjukelsens 
dag” fortsatte han, ”men då man ej alltid tillräckligt märker de egna bristerna, 
blir väl ändå tacksamheten den känsla som på den dagen träder i förgrunden”. 
Han hade dessutom den dagen haft många besökare, ”som på olika sätt hyllade 
mig och försökte göra mig egenkär”. 

På sin 80-årsdag hade Hammarstedt uppvaktats av sina båda efterträdare 
som rektor, Henrik Schück och Ludvig Stavenow, och åter skrev han till An-
nerstedt om sin otillräcklighet: ”Då jag hörde talas om vad jag uträttat kunde 
jag ej dölja för mig, att det mesta borde ha gjorts annorlunda och vida bättre. 
Särskildt, och då jag helsades af två sådana män som Schück och Stavenow, 
tänkte jag på hur dålig rektor jag var, huru mycket de uträttat och hur mycket 
jag underlåtit att göra.” Till Edward Ringborg skrev han samtidigt, att när 
man ”får höra talas om, vad man lär hava uträttat, finner man snart, att detta 
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i det hela stora är ganska litet och att vännerna hava en storartad förmåga att 
överdriva”. Vad de säger ”bör väl dock innehålla någon kärna av sanning”, till-
lade han, och överdrifterna ”är ju en yttring av den vänskap, som förbiser eller 
överser med bristerna och överskattar möjligen befintliga förtjänster”. 

Universitetets nestor
När Hammarsten fyllde 65 år var han ”skyldig att nedstiga från sin akademiska 
lärostol”, som det då formulerades av tidningen Lektyr. Han kallades då också 
av samma tidning för ”de lärda mödornas patriark” efter ett omdöme som ett 
sekel tidigare givits åt publicisten och bibliotekarien Carl Christoffer Gjör-
well. 

Pensioneringen var emellertid för Hammarsten också inledningen till en 
mer än 25-årig tid som professor emeritus. Efterhand kom han under den tiden 
alltmer att betraktas och omtalas som universitetets nestor. Han hade i flera 
år innehaft universitetets högsta ämbete, och därefter hade han som emeritus 
sett tre efterträdare som rektor komma och gå. Henrik Schück var rektor 
1905–1918 och Ludvig Stavenow 1918–1929, och i deras fall rörde det sig alltså 
om mångåriga mandat. Östen Undén, som kom därefter, blev däremot stats-
råd efter endast en treårig mandatperiod.

I universitetskatalogen gavs på den tiden inte bara uppgifter om de aktiva 
lärarna, utan där fanns också en förteckning över emeriti, som ännu var i livet. 
Den senast pensionerade stod sist, och den som varit pensionär under längst 
tid stod först. Förre professorn i klassiska språk, Magnus Sundén, som blev 96 
år gammal stod länge först, men från 1927 var det Hammarsten som upptog 
den platsen, och som alltså i den meningen var nestorn bland universitetets 
tidigare lärare. 

Ett exempel på mediernas respektfulla språkbruk i sammanhanget gavs av 
Upsala Nya Tidning inför rektor Östen Undéns installation den 25 oktober 
1930 av Gunnar Blix som professor i medicinsk och fysiologisk kemi, ”då icke 
färre än tre företrädare till installandus befinna sig bland universitetets eme-
riti. Äldst bland dem är universitetets vördade nestor, professor Olof Ham-
marsten, som innehade professuren åren 1883–1906”. De två övriga var Sven 
Gustaf Hedin och Carl Th. Mörner. I augusti ett år senare fyllde Hammarsten 
90 år, och rubriken på Upsala Nya Tidnings fylliga referat från födelsedagens 
festligheter var ”Ståtliga hyllningar för universitetets nestor”. ytterligare ett 
år senare föll det på Mörner att skriva en minnesteckning över Hammarsten, 
som avlidit vid 91 års ålder. Den publicerades i Upsala Läkareförenings För-
handlingar, och Mörner använde även där uttrycket ”universitetets nestor” när 
han porträtterade ”den vördnadsvärde åldringen” Hammarsten.
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Ålderskrämpor
”Under sin långa, arbetsfyllda levnad har Olof Hammarsten åtnjutit oskattbara 
förmånen av, i stort sett, god hälsa och eminent vigör”. Så inledde Carl Th. 
Mörner sina minnesord om Hammarsten i Uppsala Läkareförening i oktober 
1932. Han tillade visserligen att en ”tilltagande nedsättning av krafterna” in-
trätt de senaste åren, men hans beskrivning av Hammarstens hälsa får ändå 
anses något förskönande. Som framgår av brev till nära vänner plågades Ham-
marsten i själva verket från 70-årsåldern av ischias månader i streck, vilket 
då höll honom inomhus och omöjliggjorde resor. Drygt 80 år gammal skrev 
han visserligen till Salomon Henschen, att han nog var ovanligt kry för sina år, 
men, fortsatte han, ”min rygg är en kanalje, som gör att jag har svårt att stå och 
ej längre kan gå någon längre väg”.

En annan åkomma som besvärade honom var den starr som långsamt ut-
vecklades, och som från 80-årsåldern allvarligt försvårade hans arbete med 
de senare tyska upplagorna av hans lärobok i fysiologisk kemi. Till Henschen 
skrev han i maj 1928 att han arbetade med pennan i höger hand och ett försto-
ringsglas i den vänstra. Om sin starr på båda ögonen tillade han att ”den tilltar 
så pass långsamt, att jag har hopp om att dö innan jag hinner att bli blind”. 
På sin 90-årsdag fick han ett lyckönskningstelegram från Albert Engström i 
Grisslehamn, och som svar på det kunde han ”ej nöja sig med att sända ett 

Olof Hammarsten vid ett av sina sista experiment i laboratoriet. Foto från omkring 1930.
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kort utan måste skriva”. Han skrev därför ett personligt brev till ”Professorn, 
en av de Aderton i Svenska Akademin, Herr Fil. Dr. Albert Engström”, där 
han beklagade att han ”på grund av ålder och nedsatt synförmåga” skrev så illa 
att han förorsakade ”mycket besvär för läsaren, och ej själv kan ordentligt läsa, 
vad jag skrivit”. 

Hammarsten gick också alltmera sällan på föreläsningar ”om de än äro ald-
rig så lockande, ty jag hör så dåligt, och att se bilder o. d. går inte alls” skrev han 
till Henschen i september 1929. Samma år opererades han för ljumskbråck, ”en 
sak som då det gäller en nära 88 år gammal man är rätt betänklig” skrev han 
till förre landshövdingen i Luleå och Örebro Karl Bergström, som var hans vän 
sedan lång tid tillbaka. Efter det var han en tid mycket trött. Han gav också i 
huvudsak upp sitt arbete på laboratoriet, men så sent som våren 1930 kunde 
det hända, att han gick dit ett par timmar. Desto mer tid ägnade han åt sitt 
bibliotek och sina särtryckssamlingar. Sina sista år var han dock ofta trött och 
han hade dessutom hela tiden ont i ryggen. Han föll omkull på gatan en gång 
och slog huvudet blodigt, och efter det gick han aldrig ut utan ett hembiträde 
eller någon annan som stöttade honom. Han satt därför mest hemma och und-
vek alla kvällssammanträden. Han fann sig dock relativt väl i sin ensamhet, 
särskilt så länge han kunde utföra något vetenskapligt arbete vid skrivbordet. 

Död och begravning
Hammarsten avled den 21 september 1932, en månad efter det att han fyllt 
91 år. Den 26 september ägde begravningsgudstjänsten rum i Uppsala dom-
kyrka, där han varit kyrkvärd nästan ett kvartssekel. Officiant var domprosten 
Gustaf Lizell, som han hade varit väl bekant med i livet, och de psalmer som 
sjöngs hade han själv valt. Bland de närvarande fanns ärkebiskop Erling Eidem 
och landshövding Sigfrid Linnér samt statsrådet Östen Undén, som två da-
gar tidigare lämnat posten som universitetets rektor. Kistan bars in och ut ur 
domkyrkan av studenter från Södermanlands-Nerikes och Kalmar nationer, 
för vilka Hammarsten varit inspektor, och i koret omgavs den av deras na-
tionsfanor samt Östgöta nations fana och Uppsala studentkårs standar.

Efter akten i domkyrkan fördes kistan till Gamla kyrkogården. Där sänktes 
den i den grav, där hans hustru och hans svärföräldrar redan vilade liksom 
hans dotter och svärson samt hans före ett års ålder bortgångne son. I samma 
grav har senare även lagts Hammarstens dotterdotter och hennes man, liksom 
deras dotter och måg och slutligen även de senares dotter. Det betyder att 
sex generationer är samlade i denna familjegrav. I kyrkan hölls inga tal utöver 
griftetalet, men vid graven talade många representanter för föreningar och 
andra organisationer, och ett tack för alla hyllningar framfördes av Adolf von 
Krusenstjerna, make till dotterdottern Louise.
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Slutord
Olof Hammarstens största glädje i livet var hans vetenskapliga arbete, och 
det var till det han längtade tillbaka, när hans krafter togs i anspråk för andra 
uppgifter av mer organisatorisk eller administrativ karaktär. Han strävade inte 
efter akademiska maktpositioner, men han var väl medveten om spelreglerna 
i universitetsvärlden, och att det var som professor han kunde få goda arbets-
förhållanden. Inom sitt ämne stod han länge i särklass i landet, och ingen gjorde 
honom rangen stridig på hans väg till professuren i medicinsk och fysiologisk 
kemi. Även internationellt tillhörde han de ledande i den snabba utvecklingen 
på det området, och hans stora lärobok i ämnet översattes till flera språk.

Som person var han ödmjuk och anspråkslös, och han beskrev ibland sina 
vetenskapliga arbeten som obetydliga i förhållande till vad andra forskare 
åstadkom. Han var försiktig med att dra slutsatser av sina undersökningar, 
men han var i detalj förtrogen med den vetenskapliga metoden, och han ar-
betade energiskt och framgångsrikt och med stor idérikedom. Han försvarade 
också oförväget sina publicerade resultat, om de någon gång ifrågasattes. 

Till sitt främsta akademiska ämbete, som rektor för Uppsala universitet, 
valdes Hammarsten 1901 sedan hans företrädare, Oscar Alin, avlidit under 
pågående mandatperiod. Efter att först som prorektor ha uppehållit rektors-
posten under Alins sjukdom, stod han sedan i spetsen för universitetet i fyra 
år. Det var en relativt lugn tid för Uppsala universitet, men med uppdraget 
som rektor följde mycket administrativt arbete, som Hammarsten fullgjorde 

Olof Hammarstens kista bärs ut från Domkyrkan av studenter från Södermanlands-
Nerikes och Kalmar nationer den 26 september 1932.
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med lojalitet och pliktkänsla. För universitetet var det också en tillgång att 
som rektor ha en internationellt känd forskare, som dessutom med värdighet 
fullgjorde de representativa uppdragen.

Några månader efter sin avgång från rektorsposten 1905 utsåg Kungl. 
Vetenskapsakademien Hammarsten till ledamot i Nobelkommittén för kemi. 
Fyra år senare valdes han till kommitténs ordförande, ett uppdrag som han 
avsade sig först när han 1926 hade fyllt 85 år. Att leda arbetet med att utifrån 
inkomna nomineringar föreslå Nobelpristagare i kemi var ett krävande och 
grannlaga uppdrag, för vilket han med sina breda kunskaper och internatio-
nella kontaktnät var väl lämpad. Han nominerades själv flera gånger till No-
belpris i fysiologi eller medicin, och efter sin avgång ur Nobelkommittén för 
kemi även till Nobelpris i kemi, men pristagare blev han inte.

En arbetsförmåga långt utöver det vanliga gjorde det möjligt för Hammar-
sten att vid sidan av sin forskning och alla sina övriga akademiska uppdrag 
även ägna mycket tid åt konsultverksamhet på kemiområdet. Det handlade 
om expertrådgivning till företag, grossister och ibland även till enskilda för-
säljare, som alla i sin marknadsföring åberopade positiva yttranden av Ham-
marsten om de skilda produkter de saluförde. Han bedrev denna omfattande 
konsultverksamhet i mer än ett halvsekel, och något förvånande berördes det-
ta arbete inte alls i de notiser som infördes i tidningarna till hans födelsedagar 
eller i de minnesteckningar som skrevs efter hans död. 

I Uppsala var Hammarsten en respekterad och betrodd person, och han 
valdes 1887 till ledamot av stadsfullmäktige i det personval som då ännu gäll-
de. Han blev regelbundet omvald, och hösten 1900 valdes han till fullmäktiges 
ordförande, sedan företrädaren Carl von Bahr avlidit under ett pågående sam-
manträde. Hammarsten såg emellertid ordförandeskapet i stadsfullmäktige 
som svårförenligt med hans omfattande vetenskapliga arbete, och efter två år 
på posten beslöt han att helt lämna stadsfullmäktige. Han hade då dessutom 
valts till ledamot av Uppsala läns landsting, som med Uppsala universitet de-
lade det ekonomiska ansvaret för Akademiska sjukhuset, och vars verksamhet 
därför låg närmare Hammarstens uppdrag som universitetets rektor och hans 
medicinska sakkunskap. 

Efter sju år som landstingsman valdes Hammarsten 1909 till landstingets 
vice ordförande, en post som han behöll i två år. Det var hans sista politiska 
uppdrag, men han fortsatte att följa den samhälleliga utvecklingen, och en 
tidningsdebatt med Nils Edén 1912 illustrerade hans aversion mot det politiska 
samtalsklimat som då rådde i Sverige. Även i brev till nära vänner beklagade 
han de hårda motsättningarna mellan partierna. Misstro och lögn, i öppen 
eller förstucken form, har tagit herraväldet i politiken, medan sanning, heder 
och redbarhet blivit förlegade begrepp, skrev han 1917 till sin vän och för-
trogne Claes Annerstedt.

Vid sidan av sin politiska verksamhet var Hammarsten också aktiv i kyr-
kans värld. Han var en trogen gudstjänstbesökare, och han valdes 1906 till 
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kyrkvärd i Uppsala domkyrka, vilket även innebar ledamotskap i domkyr-
koförsamlingens kyrkoråd. Trots att kyrkorådet huvudsakligen sysslade med 
administrativa frågor om ekonomi och personal, kvarstod Hammarsten i detta 
uppdrag ända till hösten 1930, det vill säga i nästan ett kvartssekel.

Det var ett hårt slag för Hammarsten när hans fru Lotten dog 1891 endast 
46 år gammal, men han fick då stöd av sin dotter Mathilda, som enligt hans 
syster Wilma ”ögonblickligen [tog] på sina späda axlar värdinneskapet i det 
betydande professorshemmet”. Även om han tidvis var modfälld, höll arbete 
och många plikter honom sysselsatt, och han var överhuvudtaget en man som 
sällan beklagade sig. Senare i livet kunde han ibland tvärtom uttrycka glädje 
och tillfredsställelse över tillvaron. I augusti 1920, när han fyllt 79 år, skrev han 
till exempel till Claes Annerstedt: ”Det är underbart att tänka sig, att en män-
niska kan hava haft så mycken medgång och fått njuta så mycken lycka som jag 
under ett långt liv, och ej minst nu på gamla dagar.” Han tillade att ”svårligen 
kan väl någon hava det bättre än en emeritus, som kan och får arbeta, om han 
i likhet med mig är frisk, är fri från ekonomiska bekymmer, har barn och ef-
terkommande i flera led, som enbart göra honom glädje”.

Med åren kunde Hammarsten ändå i brev till sina nära vänner skriva om sig 
själv som den ”ensamme gamle”, och om hur leden runt honom glesnade. Som 

Familjegraven på Gamla kyrkogården. Höga stenen: Olof Hammarsten svärföräldrar 
och därunder hans dotterdotter Louise von Krusenstierna med man och deras barn-
barn Ingela Löwenhielm. Stenen till vänster: Olof Hammarsten med fru Lotten samt 
deras son Gustaf som dog före ett års ålder. Stenen till höger: Olof Hammarstens dotter 
 Mathilda Lagerbring med man. Stenen framför de övriga: Louise von Krusenstiernas 
dotter Agneta med man (föräldrar till Ingela Löwenhielm).
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kontrast framstår då den skörd av ett par hundra brev och telegram, som han 
fick ta emot på sin 90-årsdag 1931. Några av dem som gratulerat honom fick 
personliga svar, som han med stor möda fortfarande kunde plita ner, men de 
flesta fick ett tryckt kort, där han bringade sitt ”ödmjuka och vördsamma, var-
ma tack” för ”de talrika, för mig dyrbara bevis på aktning, vänskap och välvilja, 
som jag på nittioårsdagen fick mottaga”. Trots den ensamhet han kunde känna, 
var han sålunda alls inte bortglömd, och jag tror, att han kände uppriktig 
glädje över alla lyckönskningar och hedersbetygelser, som kom honom till del. 
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