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Olyckor vid Regementet.
Skrift nr: 20.
Sammanställt av Jan-Olof Fridenman

Friherre Herman von Höpken,
Friherre Herman von Höpken varfödd den 24 oktober i 881 i paris
och död iYstad '1 oktoberl9l'1.
Han var dragon vid Skånska Dragonregementet i Ystad.

Höpken är den iredje r!.ttaren, från höger, pädenberömda Dragontavlan som anses vara väidens siörsta staflimålning (10 meter lång
x 5 meter hög). Tavlan finns vid Ystads Militärmuseum.

Vid en ridolycka, den 26 september 1911, på fälten me an Fredriksberg

och Köpingebro rider ekipaget omkull och han kornmer under hästen,
han skadar sitt högra ben svårt. Lunginflammation tillstöter och han
avlider fem dagar därefter, den 1 oktober 1 911 .

Stoftet förs till fädernegården, Bogesunds Säteri, Ostra Ryds församling i Stockholms län, för att gravsättas i Slottskapellet.

samband med renovering av Slottskapellet flyttades kvarlevorna av de
i kapellet gravsatia personerna till den sista vilan i ny grav på östra
Ryd kyrkas nya kyrkogård. F yttningen ägde rum den 19 aprit 1967
I

Löjtnant Vilhelm Theodor Helleborg.
Ystad Allehanda skriver den 20 oktober 1924.
En sorglig händelse inträffade i lördags middag vid Charlottenlund
under pågående terrängprishoppning av officerare vid Skånska
Dragonregementet. En av deltagarna T Helleborg skulle före tävlingens
början på försök taga ett hinder varvid hästen gick över. Löjtnant Helleborg kom därvid under hästen. Han forslades i medvetslöst tillstånd
upp till Charlottenlunds Slott och förste stadsläkaren d:r G Karström
tillkallades samt konstaterade hjärnskador. Tillståndet förvärrades på e.
m. och den skadades iiv kunde ej räddas, utan han avled vid '11-tiden
på kvällen efter att så gott som hela tiden legat medvetslös.
Löjtnant Vilhelm Theodor Helleborg var född den 5 december 1892.
Kom i kigstjänst sommaren 191'1 samt utnämndes till Löjinant vid
Skänska Dragagonregementet. Den så tidigt av döden bortryckte
efterlämnar minnet av en rnycket intresserad och dugande officer, som
åven livligt deltog i prisridningar m. fl. tåvlingar. Hans hurtiga väsen och
framstående egenskaper i övrigt gjorde honom allmänt omtyckt och
värderad av så välförmän som kamrater, underbefäl och manskap.
Helleborg var ogift och sörjdes närmast av i Kalmar boende föräldrar.

Om olyckan har vi inhämtat närmare detaljer:
Officerarna hade s. k. terrängprishoppning. Den härför utstakade
banan hade felfriti passerats av ett par tävlande och det gällde för de
övriga att söka komma in på ännu kortare tid än dessa. Löjtnant Th.
Helleborg på sin mängåriga följeslagare "Rubber", förra årets framgångsrikaste ekipage vid officerarnas iävlingar - bl. a. erövrade de
regementets stora pris - stod just itur att starta för ritten, då löjtnanten
ville förbereda "Rubber" på vad som komma skulle och red därför i
skarp fart mei ett s. k. försökshinder. På ett eller annnat sätt misslyckades spronget och ekipaget störtade med den olyckliga påföljd, att
hästen kom att ligga över ryttaren.
Förstämningen är allmän långt ned i regementets leder i dessa dagar
genom de hopade olyckliga tjJJdragelserna. Genom Löjtnant Heileborgs
bortgång mister regementet åter igen en över allt avhållen och aktad
officer, en duktig och intresserad ryttare samt en god och sympatisk
människa.

Lojtnant Theodor Helleborg avllder efter en ridolycka under en
terrangpr s rid n lng v d Charlottenlunds slott. l 8 oktober l924.
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Monumentet står inte på olycksplatsen utan har flyttats till en undanskymd plals skogen 500 meter väster om s ottet.
Den ursprungliga platsen sköttes inte och den var även obekväm ur
jordbrukets synpunkt Dessa uppgifter har lämnats av förre lnspektorn
vid Char ottenlund Nils Olov Land6n
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