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Lärare och körmästare på Flyinge Kungsgård

Fredrik Persson

Ända sedan jag var liten har jag vetat att jag ville driva eget företag på något sätt. Jag föddes in i
det, eftersom båda mina föräldrar, Ulla och Jan-Lennart, var egna företagare. De drev nämligen

Flyinge värdshus i många år. Jag vill känna mig självständig och gå mina egna vägar

Fredrik är född och uppvuxen som sjätte ge-
nerationen på gården Stenshill precis i ut-
kanten av Flyinge. Gården har varit i fa-

miljens ägo sedan den byggdes och där hans far-
föräldrar också drev jordbruk med hästar, kor,
grisar och höns. Ursprungligen fungerade den
som en traditionell lantgård med hela spektrat av
djur och allt därtill. Fredrik har sedermera för-
vandlat den till vad man skulle kunna kalla en
renodlad hästgård med plats för 20 hästar, rid-
hus och lägenheter avsedda för personal. Vid
dessa olika ombyggnadsprojekt håller han ofta
själv i hammaren och ser det som en ventil från
arbetet med hästarna. Marken som tillhör går-
den är numera utarrenderad.

Fredrik är uppvuxen med hästar, eftersom

pappa Jan-Lennart sysslade med uppfödning och
hade dussintalet hästar, varav fyra avelsston. Fred-
rik fick sin första ponny som sjuåring och körde
sedan ponnytrav i tio år. Därefter gjorde han up-
pehåll från hästlivet i några år, då gymnasiet,
scoutlivet med fjällvandringar och olika hajker
upptog större delen av hans tid.

Han saknade dock tävlandet och hästarna och
när Ingvar Fredricson, Flyingechef 1983– 1998,
inspirerade honom att gå stallchefsutbildningen
på Kungsgården, hoppade han på den. Utbild-
ningen kom därmed att för första gången erbjuda
en elev inriktning på just körning, vilket visade
sig vara ett lyckosamt drag med tanke på Fred-
riks senare framgångar. Han har lyckats med
mycket sedan dess, men kastar själv ljus på några

Fredrik Persson i full koncentration. Foto Sara Holmgren
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speciella händelser: 1993 började han tävla i en-
bet och tog lagguldet i NM samt individuellt sil-
ver. Åren därpå tog han guld både individuellt
och i lag i samma mästerskap, men nu med två
hästar framför vagnen istället för en. Ännu lite
starkare lyser nog minnet av VM guldet i fyr-
spann år 2000.

När vi frågar vad nästa mål kan vara, nämner
Fredrik på sitt lite blygsamma vis individuellt VM
guld i fyrspann, men när han säger det är jag ändå
säker på att han kommer att ta det en gång. Frå-
gan är väl bara vad han ska göra sedan. Även om
Fredrik inte är tydlig med det, är det uppenbart
att tävlandet driver honom och han har svårt att
tänka sig att han skulle syssla med hästar utan
tävlandet som ingrediens. Men att tänka sig att
arbeta med något annat än hästar har han också
svårt för.

– Jag är liksom född bland hästar och som
ensambarn var det självklart att jag skulle ta över
gården en dag. Jag kan inte tänka mig att flytta
härifrån eller sälja gården. Flyinge är ju inte pre-

Vagnar på Flyinge Kungsgård. Foto Gunnar Petersson

Fredrik Persson förbereder sig inför uppvisningarna under
Flyingedagarna 2005. Foto Gunnar Petersson

cis centralt, men ändå har vi nära till både Malmö
och tävlingarna i Europa. Min fru jobbar i Malmö
som revisor, men hon är också hästintresserad.
Det är nog nästan en förutsättning. Flyinge har
inte den ultimata naturen för körning och rid-
ning, men den duger bra och alla känner alla här.
Det har känts tryggt att växa upp här. När jag är
ute och icke hästmänniskor hör namnet Flyinge,
så förknippar de flesta verkligen orten med häs-
tar. Ska man hålla på med hästar är det helt rätt
att hålla till i den här trakten förstås, säger Fred-
rik.

Just nu undervisar Fredrik i körning, utbildar
unghästar och tränar Team Flyinge fyrspann.

– Det är ovant för mig att ha en anställning,
eftersom jag tidigare alltid varit egen, men ska
jag vara anställd så är det på det här sättet. Mitt
arbete är varierat och jag lägger själv upp det. Jag
trivs med det jag gör och jag tittar aldrig på
klockan, fortsätter han.

De orden och mycket annat tyder på att Fred-
rik är rätt man på rätt plats och i Flyinge lär han
ju stanna!

Skribent Elisabeth Lendelund
Brudpar på väg till kyrkan i Gårdstånga Foto: Sara Holmgren


