
Herman Flodkvist - kulturminnesvårda
re och naturvårdare 

NILS SUNDQUIST 

Författaren till dessa rader hade många tillfällen att sammanträffa med 

p rofessor H erman Flodkvist. Det kunde gälla både kulturvårds- och natur

vårdsfrågor. Det fanns ingen gräns för H erman Flodkvists glödande hä n

givenhet för kulturen och na turen, hur man skull e skydda och bevara dessa 

två stora värden. Men Herman Flodkvists djupt mänskliga syn stannade 

inte vid detta. H an betraktade allt a rbete, som en människa utfört efter ett 

nedärvt system, såsom "vetenskapligt" : vedsågaren när han sågade sin 

stock, muraren nä r han murade sin sten, väverskan nä r hon a rbetade vid sin 

vävstol - a lla tillämpade olika arter av skilda men lika betydelsefulla 

a rbetssätt på vetenskaplig basis. J ag vet mig a ldrig ha träffat en sådan 

person, som med större respekt betraktade alla sina medmänniskors arbete 

och framställningskonst. H erma n Flodkvist var d emokraten i detta ords 

vackraste bemärkelse. 

Vem var då denna märklige ma n? 

M in mening ä r här a lls icke a tt teckna H erman Flodkvists storartade 

insatser som jordbruksforskare och hydrolog - j ag har bara velat nedteckna 

en bakgrund till det som skall bli mitt huvudä mne, nämligen H erman 

Flodkvist såsom kul turminnesvårda re och na turvårdare. 

GustafHerman Flodkvist var född på Lä nna gård i Almunge socken 12juli 

1875. Hans föräld rar var lantbrukare Gustaf Flodkvist och Eva C harlotta 
Carlsson. H erman genomgick Ultuna lantbruksinstitu t och blev där agro

nom 1901. Student blev han i Stockholm 1905. Lä rartjänst följde vid Kro

nobergs läns lantbruksskola på Stensjöholm 1901-1 904 och vid J önköpings 

läns lantbruksskola på Hinsekind 1904-1906. 1906-1909 var H erman 

Flodkvist jordbruksförvaltare hos AB Starfors säteri i Västmanland och 

1909- 19 12 vid Stjärnsund i Närke. 1910- 1913 följde tjänsten som j ord
brukskonsulent hos Örebro läns Hushållningssällskap och förste konsulent

skap där 19 13- 1932. 
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Vid sidan av det pra ktiska arbetet bedrev H erman Flodkvist intensiv 

vetenskaplig forskning . 193 1 blev han D:r Phil vid Königsbergs universitet i 

Tyskland och utnämndes 1932 till professor i agronomisk hydroteknik vid 

Lantbrukshögskolan vid U ltuna. 1934 utsågs han till prorektor och var å ren 

1940-1943 högskolans rektor. Flodkvist avled i Uppsala 1968, 93 å r gam

mal. 

H erman Flodkvist var d en förste i Sverige, som - se ned an - yrkade på 

att d en reglering av vattnet i naturen , som utförs for jordbruket, skall göras 

till föremål for vetenska pligt studium. Flodkvist har särskilt behandla t 

kulturtekniska frågor, såsom åkei:jordens torrläggning och bevattning. Han 

har utfört undersökningar rörande samba ndet mellan de meteorologiska 

faktorerna samt dagvatten- och grundva ttenavrinningen på o lika ma rkty

per, lerjordens sprickbildning och genomsläpplighet, olika jorda rters torr

läggningsbchoY, _jordens grundforbättring m. m. 

H erman Flodhist Yar initiativtagare ti ll s tiftandct a \· Örebro läns na

turskyddsforrning 1924, bleY 1936 \. o rdforande i Uppsala läns Hushå ll

ningssä llska p och im·aldcs 1938 i Kungl. Lantbruksakad cmien . 

Minnes vårdaren 

Herman Flodkvist hade en mycket stark känsla for hembygd , minnen och 

traditioner. Detta har på en mångfald sätt kommit till uttryck. Minnesdrds

in tressct stå r som ett Yackert komplement till na tur- och m il.j ö\·å rdsintres

set hos Flodkvist. 

Särskilt på taglig var H erman F lodkvis ts positiva inställning till Sveriges 

försvar och hur man skulle hugfästa minnet särskilt av den försva rsgren , 

som kavalleriet en gång utgjorde. D etta sammanhänger nära med det 

förhå llandet a tt H erman Flodkvist fullfö ljde sin värnplikt vid kavalleriet. 

Intresset for d ragonerna hade d en unge Hcrman fat t d å han sett Upsa la 

skn1dron a\· Li\Tcgementets dragoner. D ess sam lingsp lats \·ar på Polacks

backcn , Yid de t hörn a\· barrskogen , som länge bar na mnet Dragonhörnet. 

1896 skedd e inmönstringrn ti ll \·ärnpliktst jänsten \·id Li\Tegemrntets dra

goner i S tockholm. 

Att \·i så \·ä l kä nner till Hcrma n Flodhists upplc\-elser under \·ä rnplikts

tidcn beror på a tt han 196 1 på .\lmq\ is t & \\"iksells fo rl ag utga\ en skrift 

om sina " Kaval leristminnen". Författaren ä r "anonym", ty han döljer sig 

under namnet " F. vä rnp liktige livdragonen n :r 64/ 1896" . Förlaget skri\-cr 

på bokens bakpä rm att då det gamla stolta s\·enska ka\·alleriet nu - \·id 
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Bild I. Herman Flodhist 
(1875-1968), professor vid 
Lantbrukshögskolan på 
U ltuna 1932- 1943, dess 
rektor 1940--43. Fotot 
ställt till förfogande av 
Nerikes Allehanda. 

mitten av 1900-tal~ t - i det närmaste "suttit av" för a lltid , torde dessa 

minnesbilder komma a tt för framtiden utgöra ett värdefullt historiskt mate

rial från en gången epok i Sveriges försvar. 

Då det förvisso ej ä r så må nga av å rsboken U pplands läsare som har sig 

bekant sammanställningen av de kavalleriregementen, som vid sekelskiftet 

fanns i svenska armen, å terges hä r Flodkvists förteckning över dem. 

Livgardet till häst (K I), Stockholm. 

Livregementets dragoner (K 2) , Ladugårdsgärde. 

Livregementets husa rer (K 3), Skövde (fr. o. m. 1905). 

Smålands husarregemente (K 4), Eksjö. 

Skå nska husarregementet (K 5), H älsingborg. 

Skånska dragonregementet (K 6) , Ystad . 
K ronprinsens husa rregemente (K 7), M almö. 

Norrlands d ragonregemente (K 8), U meå. 
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Bild 2. Minness tenen Ö\Tr 
Upsa la shadron, rest på 
Polacksbackcn i Uppsa la 
1945. På bilden ses fcirrc 
furirerna .Johan Alm och 
J. G. Bron på U psala Sha
dron. Ur K a,·a ll eri stmin
nen, 1961. 

Samtliga dessa regementen omfattade fem skvadroner, var och en om hund

ra ryttare, med undantag av Skånska husarregementet och Skånska dragon

regementet, som vardera hade tio skvadroner. 

När Herman Flodkvist skrev detta 1960 å terstod av det svenska kavalle

riet endast Livgardesskvadroncn i Stockholm och Norrlands dragoner om 

fyra skvadroner i Umeå samt det helt motoriserade Livregementets husarer 

i Skövde. 

Livregementets dragoner sammanslogs 1928 med Livga rdet till häst, då 

båda des5a rrgementen upphörde och ett nytt bildades: Livregementet till 

häst. 

Vid mitten av 1930-talet växte sig hos Herman Flodkvist och hans gamla 

kavallerikamrater den tanken alltmera stark att genom bildandet av en 

kamratförening skapa ett forum för att, så lå ngt d et va r möjligt, i skilda 

former bevara minnet och traditionerna frå n d et gamla Livregementet. 

Kamratföreningens stiftande blev verklighet 7 juni 1935. Den fick namnet 

" Livregementets till häs t ka mra tförening" . Första pa ragrafen i stadgarna 

lyder: " Föreningens ändamål ä r a tt utgöra en föreningslänk mellan häs t-
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Bild 3. :vlinness tenm ÖHT "iorra U plands sh ad ron. rest ,-id Gamla Uppsala 1949. K yrko
herdc T. Carlsson talar. Foto Pa ul Sandberg. 

gardister, livdragoner och livryttare (såväl fast anställda som värnpliktiga), 

vårda regementets traditioner och befordra ett gott kamra tskap". 

Till kamratföreningens ordföra nde valdes prins Gustaf Adolf. 

De mera på tagliga uttrycken för Livregementets till häst kamratförenings 

minnesvårdande insatser är de minnesstenar, som på skilda platser rests och 

för vilka H erman Flodkvist utförligt redogör i sina "Kavalleristminnen" . 

Det var under tioårsperioden 1945-1955 som minnesstena rna kom till. De 

förtecknas här i krone l0gisk ordning. 

Ar 1945, 3 j uni, avtäcktes av prins Gustaf Adolf en minnessten på Polacks

backen i Uppsala över U psala skvadron av Kungl. Livregmentets drago

ner. Inskriptionen har fö ljande lydelse: 

Sommaren I 946 restes på Arenberga bys ägor; nä ra Märsta j ä rnvägssta

tion, en minnessten, vars historiska bakgrund är följa nde: vid Arenberga låg 
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under 100-å rsperioden 1687- 179 1 övningspla tsen fö r livkompaniet av det 

gamla - vid kavalleriets omorganisa tion 179 1 uppdelade - Livregementet 

till häs t. Arenberga-stenen avtäcktes av sekundchefen för Kungl. Livrege

mentet till häs t övers te Carl- Axel T oren. Inskri ptionen lyder som fö lj er: 

" Livkompaniet av Kungl. Livregementet till häs t hade här sin mötes- och 

övningspla ts å ren 1687- 179 1. 

Sentida efterfö ij a re och bygden res te stenen 1946." 

Ar 1949, 12 juni, avtäckte Livregemente ts till häs t kam ratförening en 

minness ten i Gamla U ppsala över Norra Uplands skvad ron, som dä r en 

gång haft sin samlingspla ts. Stenen avtäcktes av överste C .-A. T oren vid en 

med korum av kyrkoherde T eodor Carl sson inledd ceremoni i samba nd med 

kamra tföreningens årssammankomst. Minness tenen överlä mnades fö r 

framtida underhåll å t häradsdoma re E.E. Erikssons dona tionsfond . Inskrip

tionen ha r följ ande lydelse: 

"At minnet av Norra U plands skvad ron av Kungl. Livregemente ts d rago

ner. 

I Ga mla U psala by har skvad ronen samlats till uppbrott fö r vapenövning 

och rikets försva r. 

Livregementets till häs t ka mratförening res te stenen 1949." 

Ar 1955, 18 september, avtäckte Livregementets till häs t ka mra tfö rening 

två minnesstenar i Stockholm , res ta till hugfås tandet av minnet av de 

nedlagda kava lleri regementena Livga rdet till häs t och Livregementet till 

häst. Platsen var fra mfö r Livgardesskvad ronens kasern vid Lidingövägen . 

(Den fö rs tnämnda stenen hade fl ytta ts frå n pla ts där den tidigare va rit res t. ) 

Inskriptionen på den äldre stenen har fö ljande lydelse: 

" Kungl. Livga rdet till häs t va r hä r fö rl agt åren 1897-1927." 

Inskriptionen på den nyres ta stenen lyder: 

" Kungl. Livregemente t till häst 1928- 1949." 

Av täckningen av båda stena rna förä ttades a\- fö rutva ra nde h ·alleriin

spektören genera lmaj or H enry Peyron med ta l aY kamratfören ingens ordfö

rande överste Carl-Axel T oren. 
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Även på annat sätt än genom resandet av minnesstenar har Livregemen

tets till häst kamratförening hugfäst minnet av dragonerna. Under Åby gård 

i Litslena socken, en mil väster om Enköping, fanns ett dragontorp med 

tillhörande ladugård. Litslena hembygdsgille hyste ett livligt intresse att 

bevara det gamla torpet men ti llräckliga medel härför saknades. På överste 

Torens initiativ bidrog Livregementets till häst officerskår och kamratföre

ningen med erforderligt belopp. Den siste dragonen på torpet vid Åby var nr 

43 Klang på Sigtuna skvadron , som avled vid 90 års ålder. Dragontorpet 

kall as därför vanligen " Klangens stuga". Invigningen skedde i samband 

med en hembygdsfest med stor ans lutning 26 augusti 1954. Överste Toren 

talade över ämnet " Det gamla indelningsverket med speciell anknytning till 

Sigtuna skvadron. " Vidare förekom bl. a. uppvisning med hinderridning av 

Livgardesskvardronen , som till trakten hade förlagt sina fä lttjänstövningar. 

Framhållas må att under den initiativrika perioden 1945-1955 inom 

Livregementets till häst kamratförening professor H erman Flodkvist var 

starkt engagerad medlem av föreningens styrelse. 

Naturvårdaren 

I vad som oYan anförts har vi kommit i nära kontakt med H erman Flod

kvists starka käns la för kulturminnesvård och hembygdsvård. Men ifrågasä t

tas kan om inte Flodkvists insatser för naturvården intar den främsta 

platsen hos honom - vilket ju är helt naturligt med hänsyn till hans 

vetenska pliga verksamhet som jordbruksforskare, särskilt som hydrolog. 

H erman Flodkvists kollega på Lantbrukshögskolan vid U ltuna, professor 

Aron Westerlund, säger om Flodkvist: " Han är den förste i Sverige, som 

yrkat på rent vetenskapliga undersökninga r av den inverkan, som ingrepp i 

markens vattenhushållning utövar inte blott på jordens odlingsbarhet utan 

även på landskapets natur och biologi. " 

I sin undervisning vid Lantbrukshögskolan för blivande agronomer beto

nade Herman Flodkvist starkt att man vid förbättringsåtgärder av olika slag 
inte sku lle göra fl er ingrepp än nödvändigt, med andra ord att gå skonsamt 

fram i naturen. Med sin naturvänliga grundsyn kom Flodkvist att utöva ett 

starkt inffytande på generationer av blivande agronomer. 

I synnerhet \·i upp länningar och uppsalabor är Herman Flodkvist stort 

tack skyldiga för de naturvårdande insatser han gjorde för att de märkliga 
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Bild 4. Kungsängcn i lil.icprakt. från ii ngsrcsc1Yatct mot Danma rks kyrka. T eckning a 1· Olof 
Thunrna n, pingsten 1941 . U rScrnandrr- Sand licrg, Uppsala Kungsiing ( 1948) . 

markreservaten vid Fyrisåns strandområde kom till s tånd: dels det s. k. 

Nåntuna-reservatet, d els Kungsängs lilje-resen·a te t. Kungsängslilj a n (Fritil

la ria meleagris) ä r Upplands blomma och den ha r sin centra la utbredning 

på Fyrisåns östra strand, på "kungsängarna" strax söder om Uppsala. 

Den som skriver dessa rader kan vittna om vilket enastående intresse 

uppsalaborna, ung som gammal , varje vå r ägnade kungsängslilj an . På 19 10-

och 1920-talcn vallfärdade vi ut till kungs~ingarna och plockade fångvis 

med liljor. Vi förstod inte då att vår " liljeskövling" var äventyrlig for 

kungsängsliljans bestå nd. Till saken hörde att de av oss massvis plockade 

liljorna praktiskt taget var helt nerslokade nä r vi efter några timmar kom 

hem. En kungsängslilj a skall stå och växa på sin äng - först då kommer hon 

till sin fulla rätt i liv och skönhet. 
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Bild 5. Uppsa la tra kten på Göran \\'a h lcnbcrgs tid. U r F lora U psa licnsis, 1820. 

H ä r ned an skall endast några ord nä mnas om Nåntuna-reservatet och 

Kungsängslilje-reserva tet . D en som vill fördjupa sig särskilt i det sena re 

reservatet hänvisas till d en både vackra och ve tenskaplig t rika boken " U pp

sala Kungsäng'', som p rofessor Rutger Sernander skrev och eft er Sernan

ders frånfä lle 1944 utgavs i utöka t ski ck av Sernanders lä rjunge och ass istent 

fil.dr. Gustaf Sandberg, U ppsala. 

Nåntuna-reservatet. Red an vid sin ankoms t till U ltuna hade H erma n F lodkvist 

upptäckt lövängs resten vid Nåntuna. Då det blev ta l om a tt bygga profes

sorsvillor dä r , reagerade Flodkvist hä remot och lä t , efter en utredning utförd 

av Gustaf Sandberg, fridl ysa större delen av området. Eft ersom detta inne-
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Ri lcl 6 . Karta Ö\Tf" Ku ngsil ngslil.ians (Frit il laria 111ckap;ris) utbredning i Cppb ncl . Efter Erik 
.·\ lmqu ist. U r Scrna ndcr- Sand lw rp;. Cppsa la K unp;sä np;. 1948. 

fattade även forngravar blev det både na tur- och kulturreserva t. Det till 

yta n ganska ringa området ka n bli ett embryo till ett i fra mtiden större 

na tur- och kulturreservat, omfattande större delen av Fyrisåns stra ndom rå

den. 

Kungsängslilje-reservatet. Förarbetena till reserva tet fci r kungsängslilj an hade 

pågå tt i å rtionden under professor Rutger Sernanders ledning. M en något 

egentligt skydd fcir lilj an eller något samlingsverk om den hade ej utkommi t. 

H erman Flodkvist fick en dag plötsligt veta a tt ma n avsåg a tt plöj a upp och 

ä ndra betesfcirhå llandena på en stor d el a\· d en tä nkta reserrntyta n . Flod

kvist uppma nade d å väx tbiologerna a tt fu llfölj a resen ·a ts tanken och samla 

resulta ten av undersökningarna i en tryckt skrift. Sj ä lvfallet var hä r botanis-
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Bild 7. Professor Ruti(er Sernanckr 
och professor Hcrman fl od k\·ist på 
Kungsiings-1Tscn·ate t ,·id S\Tnska 
Bolani ska Föreningens exkursion cli l 
2juni 1941. Foto Dagens '\dwtcr. 

tem as a rbete viktigas t. Flodkvist bid rog dock verksa mt vid reserva tets och 

Kungsängs bokens tillkomst, som nä mnts utgiven av G ustaf Sandberg, vil

ken även deltog i undersökninga rna. Beträffa nde rese rva tet bidrog H erman 

Flodkvist genom uppgörelse med U ltuna egendoms persona l om a tt upp

skjuta a rbete t samt hur resen ·a tet skull e skötas for fra mtiden. Beträ ffande 

boken tog Flodkvist upp fö rhandlinga r m ed Almq vist & Wiksell s Boktryck

eri AB, vilket resulterad e i a tt förl age t frikos tig t stödde tryckningen av 

skriften . Flodhists personliga uppoffringa r av tid och av egna medel va r 

sto ra; d et krä \·d es må nga reso r u t till områd et, t. ex . vid uts takningen . 

H erman Flodkvist va r s ta rkt intresse rad av j ordbrukets his tori a. V id 

Lantbrukshögskolan gjo rde han upprepad e försök a tt la inrä tta en tj ä nst 

hä ri . Ämnet skull e va ra obliga tori skt i agronomexamen. M en som mycket 

anna t gick pl anen av ekonomiska skä l ej a tt genomföra . M en Flodkvist gav 

sig inte. H an a nordnad e und en ·isning i j o rdbrukets his toria i a nslutning till 

sitt ege t ä mne, sä rskilt \· id exkursionerna . 

När H erman Flodkvist omsider pensionerades som professor tog han sitt 

sis ta s törre initia tiv. H an sta rtade " Grundforbä ttring", en tidskrift for a rtik

la r röra nde ma rkens grundforbä ttring . H a n va r d ess red akt6 r och a llt i a llo 

ti ll \'id pass 80 å rs å lder. Tidskriften finn s ännu kva r i någo t ändrad form . 
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För H erman Flodkvist var det frä mst Almunge- och Lä nna-trakterna som 

stod hans hjärta närmast nä r det gä llde hcmbygdsvård. M en även till plat

ser, dit han tillfålligtvis kom, levde han sig in i hur befolkningen en gång 

bott och verkat. Man kunde se honom stående vid lämningarna av ett 

gammalt torp med resterna av spis och sliten dörrs ten , med några förvildade 

äpple- eller päronträd strax bredvid, berättande om människors förhållan

den under svunna kargare tider. 

Medan H erman Flodkvist ännu levde hade han uttalat önskemålet om a tt 

\·id ha ns gravsä ttning i fam iljcgra\·cn i Orebro klockorna i hemsocknens 

kyrka Almunge i Uppla nd skull e ringa . Så skedde ä\'Cn. 

Vid nedtcckrntdct av minncsordcn över min gamle vän H erman Flodhist 

har j ag haft ovärderligt stöd av hans son fi l.kand. H a ra ld Flodkvist och fi l. d r 

Gustaf Sandberg. För detta bistånd uttalar j ag mitt varmaste tack. 
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