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Lördagen den 12 maj 1917 vid halv 2 tiden inträffade en tragisk händelse i Lövestads by. 

Det var en dag med kraftiga vårvindar, arbete pågick i bysmedjan vilket ledde till att gnistor från 
skorstenen spreds i sydvästlig riktning. Den i vindriktningen närmast liggande gården Lövestad no 22, 
även kallad Handlaregården nåddes av gnistregnet. Då det var en fyrlängad gård med halmtak var 
katastrofen strax ett faktum. Gården tillhörde den 76 årige Ola Persson som även bedrev handelsbod 
i densamma. Branden spred sig snabbt och snart var hela gården övertänd liksom ett närliggande 
gathus och gården Brännstorp som låg lite längre västerut. Nu var goda råd dyra då hingstarna stod 
på stall, hästskötaren Erik Henning tog sig in i det brinnande stallet och ledde ut hingsten Allesandro, 
som han band upp. Henning gick in igen genom den utgång som på grund av branden stod till buds. 
porten i söder. När han var på väg ut med hingst nummer två möttes han av Allesandro som slitit sig 
och var på väg in i stallet igen, hingsten var helt oregerlig och sparkade Henning i magen och rusade 
därefter in i stallet igen. Henning blev då liggande och kunde inte ta sig ut själv med påföljd att han 
brännskadades svårt. 

Under tiden hade brandstyrkan från stationssamhället anlänt men det var ett för stort 
släckningsuppdrag för den tidens utrustning. Samtliga fyra hingstar och alla mindre djur innebrändes. 

Nu gällde det att få iväg Henning till lasarett, en bår ihopsnickrades och han transporterades till 
järnvägsstationen för vidare färd mot lasarettet i Lund. Man får förmoda att detta blev en strapatsrik 
resa via Eslöv innan man fram emot kvällningen rullade in på järnvägsstationen i Lund. Väl framme 
var nästa anhalt det som idag kallas gamla kirurgen. Här följde akut vård men Hennings liv gick inte 
att rädda utan han avled under natten därpå. I lasarettets död och begravningsbok står antecknat 
dödsorsaken combutitis-brännskador. I ett familjealbum har Hennings dotter nedskrivit berättelsen 
som hennes mor förmedlat: ”När mor fick meddelandet av kamrern (Johan Persson Cederborg*, förf 
anm.) reste hon omedelbart till Lund. Då var far ännu inte kommen till Lasaretter, han 
transporterades i godsvagn. När de äntligen träffades, talade han om hur allt tillgått: Han gick ut 
genom porten med den dyrbaraste hästen och band den utanför. När han sen var på väg ut 
mednummer 2, mötte han den förste som var hysterisk och sparkade honom i magen. Så Far blev 
oförmögen att klara sig själv, därför hann han bli sp svårt brännskadad innan det kom hjälp. Klockan 
3 på natten tog hans liv slut. Då hade Mor en av sina svåraste uppgifter att tala om för sina barn: 10, 
8,6, 5, 3år: att ”nu har ni ingen Far”.(Tillråga på allt låg vi alla sjuka i mässling)” 

 

Lunds lasaretts dödbok 

Flyinge hade nu mist fyra hingstar och en av sina duktigaste hästskötare, men framförallt hade 
familjen Henning mist sin familjeförsörjare, make och fader. Begravningen ägde rum i Södra Sandby 
kyrka torsdagen den 17 maj. Året 1917 hade Henning kommit med hingstarna till Lövestad den 23 
mars och fram till den tragiska händelsen den 12 maj hade hingstarna betäckt 28 ston detta på 50 
dagar. På Flyinge vidtogs åtgärder för att lindra tappet av avelshingstar i de sydöstra delarna av 
Skåne, redan en vecka efter branden den 19 maj sände stuterichefen af Petersens (då 73 år gammal) 



ut hingstarna Nibeu och Alard till Anders Andersson på Lövestad Kungsgård. De båda hingstarna kom 
att betäcka 36 respektive 17 ston innan säsongen avslutades den 28 juli. 

                  

Graven på kyrkogården i Södra Sandby och ett ateljefoto på Erik Henning 

 

Erik Henning till häst i Flyinges uniform, platsen är med stor sannolikhet vid handlaregården i Lövestad 



Ola Person var sedan flera år hingststation åt Flyinge och han hade detta år fyra av stuteriets hingstar 
i sitt stall liksom tidigare år ända sedan 1907.  År 1911 hade Ola Persson haft 5 hingstar. 

I Sydsvenska Dagbladet beskrivs händelsen som en av flera bränder i Skåne den dagen, två hingstar 
innebrändes berättar tidningen, men Flyinges utstationeringsrullor förmäler hela sanningen. Fyra 
hingstar hade omkommit i lågorna: Allesandro xx, Homér, Iroff och Rei. Den förstnämnde var en av 
den tidens dyraste hingstar i Sverige. Allesandro hade inköpts 1911 från England för 10.898:17 en 
oerhörd summa på den tiden bara i dagens penningvärde motsvarar det 618.400:-. (beräknat per 
konsument och löneprisindex, Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price 
Index for Sweden 1290-2008). 

 

Sydsvenskan söndagen 13 maj 1917 



 

Ystad Allehanda 

 

Som brukligt var medföljde en av Flyinges hästskötare hingstarna ut på stationen och bodde där 
under hela utstationeringsperioden, ansvarig för hingstarna hos Ola Persson var detta år liksom ända 
sedan 1907 hästskötaren Erik Andersson Henning. Denne hade först varit med de hingstar som 



utstationerats på Lövestad Kungsgård 1905 men kom sedan att stationeras hos Ola Persson. Henning 
var en erfaren hästskötare född 1872 på Bollerup. Han hade arbetat på Flyinge ända sedan 1893, då 
han kommit från sin födelseby Bollerup. Henning var ansedd som en skicklig hästkarl och var 
rådgivare vid hästköp, men även värderingsman i samband med försäljning av hästar till Tyskland. 
Henning hade närt en dröm om en egen gård och lyckats spara ihop 4.000:- kronor en avsevärd 
summa på den tiden när lönen var en dryg hundralapp. Denna besparing använde änkan till att köpa 
in en fastighet i Södra Sandbys utkant på Bengt Möllares gränd, fastigheten var i familjens ägo till 
2002.  

Märkligt är att trots att gården brunnit ner är Ola Persson fortfarande kyrkoskriven på densamma 
och han har de två nästföljande åren även fyra hingstar från Flyinge hos sig. Men året 1919 behövdes 
tre hästskötare. Ola Persson avled 1919 i en ålder av 78 år. Idag är marken där gården låg samfälld 
egendom för Lövestades by. 

Gården Brännstorp hade fått sitt namn efter den brand som Sven Erlandsson-Ehrenflyckt anlagt i sin 
jakt på snapphanar under det skånska kriget på 1670-talet. :” Ett torp i Löfwestad sokn i Färs härad 
brende Sven Erlandsson up, för dett han fick weta, att snaphanarne hade der sitt tillhåll, något litet 
ther efter kom han till Löfwestads herregård med 50 man, hwilket snaphanarne fingo weta och 
kommo dijt samt skuto åt herregården, men Sven Erlandsson gick igenom Hejan (?) wid gården och 
wille coupera dem wägen, hwilket då snaphanarne förnummo, drogo de i oordning bort i tanke att 
winna skågen men bleffue slagne utan att få några fångar. N.N. Åstrad Grys, en bonde i Röddinge, 
war Sven Erlandssons kunskapare. 

 

• Johan Persson Cederborg f 1867blev husar vid Kronprinsens husarregemente 1884, sergeant 1894 samt fanjunkare 1908. År 
1910-12-31 erhöll han avsked och anställdes som bokhållare vid Flyinge hingstdepå 1911-06-29 där han sedan erhöll 
kamrerstitel. 

  

Platsen för den tragiska 
händelsen uppvisar idag inga 
andra minnen än det 
cementlock som lagts över den 
gamla gårdsbrunnen. Idag 
betar här Stall Håkanssons 
hästar lugnt.  



Hingstarna 

Iroff Svensk varmblodig ridhäst, hingst 
1913 hos A. Persson, Sibbarp, Marieholm 
Inköpt som föl till Flyinge hingstdepå 
Brun med stjärnämne 
Höjd ? 
I avel 1917, utstationerad i Lövestad 1917-04-15. 
Antal betäckta ston 2 stycken år 1917 

 
Homér (2) (Betty familjen) Svensk varmblodig ridhäst, hingst. 
Född 1905 hos Bonde Nilsson, Åraslöv Vinslöv 
Inköpt 1909 till Flyinge hingstdepå 
Fux, 4 vff. 
Höjd 162 cm manken, 156 bakom sadeln. 
I avel 1909-1917, utstationerad i Växjö åren 1909-13, i Lövestad 1914-1917-03-23. 
Antal betäckta ston 307 stycken varav 10 år 1917. 

 
 



Allesandro xx Engelskt fullblod hingst. 
Född 1907 hos Mr J.T Wood England 
Inköpt 1911 och tilldelad Flyinge hingstdepå 
Inköpspris 10.898:17 Motsvarar i 2017 års penningvärde 537.000:-).  
Svartbrun, bäs 
Höjd 158 cm manken, 154 bakom sadeln. 
I avel 1912-1917,  på Flyinge 1912, utstationerad i Dagstorp åren 1913-16, i Lövestad 1917-03-23. 
Antal betäckta ston 365 stycken varav 7 år 1917. 
Språngavgift 1917 30:- 

 
Rei hingst, Trakenare. 
Född 1907 hos  
Inköpt som föl till Flyinge hingstdepå 
Svart 
Höjd 167 cm manken, 165 bakom sadeln. 
I avel 1911-1917,  på Flyinge 1912, utstationerad i Dagstorp åren 1911-13, i Lövestad 1914-1917. 
Antal betäckta ston 341 stycken varav 9 år 1917. Far till hingstarna Jack och Tantalus 

 



 

 

Allesandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


