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Gravsättningen av Ulvens fartygschef kapten Eskil Hedelius ägde 

på torsdagen rum på Galärvarvets kyrkogård under militära 

hedersbetygelser. Till högtidligheten hade utom, de närmast 

sörjande infunnit sig chefen för marinen, viceamiral Tamm, chefen 

för ostkustens marindistrikt, konteramiral Simonsson och chefen 

för Stockholms Örlogsstation, kommendör Wahlström, samt många 

officerare vid flottan. 

Kistan, som var svept i svenska flaggan, var uppställd på den öppna 



platsen framför kapallet omgiven av blomsterdekorationer samt alla 

de kransar som sänts till akten. Från Galärvarvets port till 

kapallet bildade ett kompani från örlogsstationen hedersvakt. 

 

Högtidligheten inleddes med att Sven Karpe spelade ett 

violinsolo, "Ave Maris Stella" av Grieg, och psalm 377, "Närmare 

Gud till Dig", sjöngs unisont. Därefter trädde kyrkoherde Erik 

Arbin, en nära vän till den bortgångne, fram till kistan och 

yttrade några minnesord. Eskil Hedelius hade alltid håg till havet, 

sade kyrkoherde Arbin. Där, på havet, tar man om det finns någon 

möjlighet den raka kursen och detta präglade även Eskil 

Hedelius gärning. Han gick alltid de raka vägarna. Nu har han nått 

hem och han sänks i den svenska jorden på en plats där så många 

av havets söner fått sitt vilorum. Kyrkoherde Arbin uttalade 

därefter välsignelsen. 

Sedan ….. nu mina händer och Sven Karpe spelat "Våren" av Grieg 

lyftes kistan upp av kurskamraterna till den bortgångne och bars 

till graven, som är belägen strax bakom kapellet. Flottans musikkår 

spelade härunder Carl XV:s sorgmarsch och efter kistan bars en 

örlogsflagga. 

Vid graven trädde konteramiral Simonsson fram och nedlade en 

krans från Sjöofficerssällskapet som ett bevis på vapnets och 

kamraternas uppskattning. Kommendör Wahlström nedlade en krans 

från Stockholms örlogsstation och de anhörigas tacksamhet tolkades 

av en bror till den bortgångne. Bland kransarna märktes en med 

inskriptionen "Fosterlandet tackar dig", vidare hyllning från 

kamrater på ubåtsavdelningen, från ubåtskamrater på Västkusten, 

från kurskamrater och Göteborgseskaderns besättning 

 



Tre av Ulvens män förda till Malmö 

Från St.-T:s korrespondent. 

MALMÖ den 5 aug. 

Tre av besättningsmännen från Ulven kom på torsdagen till Malmö 

för att föras till vila i hemstadens jord. Det var vpl Lars 

Tornbeng, sjömannen Ove Strömberg och radiotelegrafisten 

Hjalmar Ekström. 

Då kistorna kördes till järnvägsstationen, hade stora människo-

skaror samlats och bringade de tre sin sista hyllning. En mängd 

kransar i sommarens alla färger täckte järnvägsstationens 

stengolv, och vid kistorna samlades de anhöriga jämte vänner och 

kamrater till de omkomna. Bland de närvarande märktes också 

chefen för Öresunds marindistrikt, kommendör Axel Gustav 

Mörner. På varje kistlock låg en krans med det enda ordet 

"Fosterlandet", Kommendör Mörner höll ett kort men gripande tal 

och erinrade om Ulvens förlisning, en av de största olyckor, som 

drabbat vårt land. 

--- Deras offer har icke ….. 


