
 

 Grafström, framför standaret och fotografier som nu pryder en på mässen.  

Pitetidningen lördagen den 3 mars 2012 
 
Kompanistandar återbördat till Norrlands 
Dragoner 
 
 ARVIDSJAUR  Den Grafströmska raiden, en insats av 
ett jägarkompani i den Svenska frivilligkåren under 
det Finska vinterkriget, är en viktig del av Norrlands 
Dragoners historiska arv. 
 
I torsdags, 72 år efter insatsen i Märkäjärvi, överlämnades 
därför kompaniets standar till Arméns jägarbataljon, AJB. 
Omkring 130 personer, förutom personal AJB också 
medlemmar i kamratföreningen Blå Dragoner samt I 19:s 
kamratförening och Traditionsföreningen i norr för svenska 
Finlandsfrivilliga, deltog vid torsdagens markeringsfirande. 
I mässen avtäckte Anders Grafström, son till dåvarande löjtnanten 
och chefen för fjärde jägarkompaniet i Svenska frivilligkårens andra 
stridsgrupp, sedermera generalen Anders Grafström, det frivilliga 
jägarkompaniets standar. 
- Standaret hängde hemma tills min far gick bort. Sedan var det ett 
tag på Armémuseum, säger Anders Grafström. 
Men han och hans bror ville återbörda standaret dit det egentligen 
hör hemma. 
Låg i Umeå 
Fjärde jägarkompaniet bestod till huvuddelen av officerare och 
soldater med fast tjänst eller med genomförd grundutbildning vid 
Norrlands Dragonregemente, K 4, som då låg i Umeå. 
- Vi undersökte möjligheten att få det hit, säger Anders Grafström. 
Nu är det på plats i Norrlands Dragoners mäss i Arvidsjaur och 1 
mars är från och med nu en högtidsdag för Norrlands Dragoner. 
- Regementet K4:s högtidsdag är den 20 september efter slaget vid 
Nowodwor 1655. Nu blir 1 mars på något sätt vår andra högtidsdag, 
säger Urban Edlund, chef för jägarbataljonen i Arvidsjaur. 
Innan standaret avtäcktes höll Anders Grafström en föreläsning. Han 
gav en bakgrund till varför Finska vinterkriget bröt ut och om den 
svenska frivilligkårens tillkomst. 
Den största delen av hans föredrag handlade dock om 
jägarkompaniet som leddes av hans far och om striden som hos 
Norrlands Dragoner för alltid är ihågkommen som den Grafströmska 
raiden. 
Spaningsinsats 
Den 1 mars 1940 utgick delar av kompaniet på en framskjuten 
spaningsinsats inför ett planerat anfall av de svenska styrkorna mot 
de ryska förband som fanns i närheten. Efter nio timmars oavbruten 
skidåkning gjorde svenskarna halt på en holme. 
Vid lunchtid dagen efter råkade svenskarna i strid mot ett ryskt 
förband. Svenskarna omringades men kunde efter ett framgångsrikt 
motanfall avvärja det ryska anfallet och återvända.  
14 stupade 
Sex personer i den svenska styrkan stupade i striden. Innan fred 
slöts den 13 mars hade sammanlagt fjorton personer ur fjärde 
jägarkompaniet stupat. 



 
 
 

FAKTA FINSKA VINTERKRIGET 
Finska vinterkriget utbröt 30 november 1939 sedan Sovjetunionen 
anfallit Finland. 
Kriget varade i 105 dagar. Fred slöts 13 mars 1940. Finland 
tvingades då avstå flera landområden. 
I Sverige organiserades en frivillig styrka. 12 705 personer anmälde 
sig vid de 125 frivilligbyråer som öppnades i Sverige. Av dessa togs 
8 260 ut till Svenska frivilligkåren. 
Svenska frivilligkåren bestod av tre stridsgrupper/bataljoner samt ett 
antal övriga förband, däribland flygflottiljen F 19 Finland. 
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Anders Grafström avlämnade på torsdagsafton 72 år efter den 
Grafströmska raiden vid Märkäjärvi jägarkompaniets standar till 
Norrlands Dragoner. Han berättade om standaret och lät 
täckelsen falla. 



 

John Gustafsson, 92 år, Boden var frivillig under det finska 
Vinterkriget men tjänstgjorde på Karelska näset och inte vid 4. 
Jägarkompaniet vid Salla. ”Men nog rörde det om när jag hörde 
föredraget idag” säger han 



 
 
 
 
 
 
 

  

 


