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CEREMONI TILL MINNE AV F 19 
 

 
 
Torsdagen den 12 januari 2023 klockan 11.00  hedrades våra svenska veteraner som deltog i 
Finska vinterkriget 1940, med en enkel ceremoni inom F 21 vid F 19:s minnessten utanför 
kanslihuset. F 19 Finland eller Svenska frivilligkåren i Finland, var ett svenskt frivilligförband 
som med statligt stöd bildade en flygflottilj och verkade en kort period under år 1940 i Finland. 
 

Förbandet hade sin huvudbas vid sjön Olkkajärvi i närheten av Rovaniemi i Finland. Samtidigt som 
denna ceremoni genomfördes motsvarande ceremoni i Rovaniemi med finskt och svenskt deltagande. 

F 21 representerades på plats av flottiljchefen överste Carl-Fredrik Edström, nuvarande 
chefssekreterare Carina Gustavsson samt den tidigare, nu mera pensionerade chefssekreteraren, 
Lena Korva. Kamratföreningen F 21 representerades av ordföranden Lennart Holtrin och kassören Bo 
Carlsson. 

 

 



Kort historik F 19: 

Regeringen gav den 14 december 1939 tillstånd till att ett frivilligt flygförband fick organiseras och 
verka i Finland. Chef blev dåvarande majoren i flygvapnet, Hugo Beckhammar. Förbandet bestod av 
flottiljstab, jaktdivision, lätt bombgrupp, transportflyggrupp samt stationskompani. Totalt 276 personer, 
varav 2 kvinnor och 163 vpl meniga, alla frivilliga. 

F 19 var i aktion sammanlagt 62 dagar och under denna tid flög man 600 timmar. 

12 sovjetiska flygplan förstördes av svenskarna som själva förlorade 6 flygplan av de 19 som var i 
tjänst (jakt, bomb och transport). Tre svenska flygare omkom. 

På museets webbsida www.flygmuseetf21.se kan man läsa mer om F 19. 

 

 

 

 



 

På plats i Luleå fanns ställföreträdande flottiljchefen, överstelöjtnant Mikael Engman, flottiljförvaltare 
Andreas Berglund och övrig personal från F 21. Kamratföreningen F 21 representerades av sekr Marie 
Nilsson Lundberg. 

 



 

 

                                        

 

 



  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Efter ceremonin bjöd kamratföreningen på fika på Flygmuseet F 21 som självklart har en hel avdelning 
tillägnad F 19. Har du inte besökt museet så har du missat något. Flygmuseet finns utanför flottiljen 
och de har öppet för allmänheten helgfria torsdagar kl. 12.00-16.00 från 5 jan till 29 juni. Öppet även 
vecka 10 och vecka 15. 

  

         

      

              

           

 


