
 

FM-Emilia F 21, ceremoni till minne av F 19 

 
Under onsdagen den 12 januari 2022 genomfördes den årliga 
minnesceremonin för flygflottiljen F 19 Finland.  
 
F 19 Finland, eller den Svenska frivilligkåren i Finland, sattes upp för att stötta 
finska flygvapnet under vinterkriget. 

Regeringen gav 14 december 1939 sitt tillstånd till att ett frivilligt flygförband 
fick organiseras. Chef blev den dåvarande majoren Hugo Beckhammar, som 
redan några dagar före nyåret rekryterat cirka 240 frivilliga, som med tåg reste 
från Haparanda till Kemi i norra Finland för att förbereda baseringsplatsen i 
Veitsiluoto. 

Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot sovjetiska 
flygbaser samt anfall mot sovjetiska marktrupper, och i mån av resurser förse 
städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. 

När vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940, hade F 19 opererat i 62 dagar. 
Resultatet var tolv sovjetiska flygplan nedskjutna med sex egna flygplans 
förluster, och tre stupade svenska piloter. Nio J 8 och två B 4 återvände till 
Sverige i slutet av mars 1940 och placerades återigen på svenska flottiljer. 

 



 



  

BILD: En Gloster Gladiator i den svenska flygflottiljen F19 i Finland taxar ut för start. Två 
flygmekaniker springer bredvid planet i den virvlande snön. 

   

BILD: Flottiljchef Hugo Beckhammar (till höger) visar en militär i vinteruniform en lista, sittandes vid 
ett skrivbord. Vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. 



   

BILD: Flygplan Gloster Gladiator märkt gul C görs klar för start vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, 
den 10 mars 1940. Flygförare går mot flygplanet. 
  

  

FOTO: Flygplan Hawker Hart svar M Hämnaren vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i luften över 
snöigt landskap. Två män i besättningen. 



  

FOTO: Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Två 
militärer i arbete vid flygplansvinge. 

 FOTO: Flygplansdekoration av flygplanstyp Gloster Gladiator - "Satana Perkele" 



 

  

FOTO: Samkväm på förläggning vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Gruppfoto av tre militärer 
som sitter i en soffa. I händerna håller de porträttfoto av kvinnor samt dolkar. 
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