
Jularpshemmet i Höör 
- ett finskt barnhem 
En gammal bild 
Den här bilden är 61 år gammal tagen en vårvinterdag 1942. Två av barnen är nu medlemmar i Skåneföreningen 
Finska Krigsbarn. Flickan i ljus kappa med den bistra minen är Leena Karvanen, en glad pensionär i Malmö. 
Längs framme t h står två systrar Irja och Irma Kollander, som blev fosterbarn i Lund. Bakom dessa står Pirkko 
Tähti, som bodde i Långstorp norr om Jularp. Hon gick några år i Jularps skola, är nu bosatt i Åbo.  Pojken t.v. 
var en särdeles duktig tecknare med förkärlek för hästar som motiv. Damen i mörk kappa var länsombudet för 
Hjälpkommittén för Finlands barn, den synnerligen aktiva Inna Egnertz. Damen t.v. var en finsk vårdare. Mellan 
henne och fru Egnertz står föreståndaren, som möjligen hette syster Rauni. Vårdaren t.h. har inte identifierats.  
 

 
 
 
Finska barn kommer 
Enligt anteckningarna om hemmet kom de första 
finska barnen dit den 6 mars 1942. En lista med 
efternamn berättar att barnen, förutom de fyra 
tidigare nämda var: Parvianen, Kannisto, Turkia, 
Aimanen, Pusa, syskonen Kujanpää, syskonen 
Sahlsten och syskonen Rinta. Vem som är vem av 
övriga barn på bilden har inte utretts. Ett namn 
saknas dessutom. Hela gruppen hade fram till den 
26 maj 1942 blivit placerade i fosterhem.  
 
Sommarkoloni blir vinterhem 
Hemmet var egentligen en sommarkoloni, som 
startat genom Malmöhus läns landstings 
dispensärverksamhet i Eslöv på 20- eller 30-talet. 
Kolonin hade 15 platser för barn som fått tbc. Ur 
fynd i Eslövs kommunarkiv framgår att stans 
Majblommekommitté före kriget årligen finan-
sierade ett antal eslövsbarns vistelse här. Mycket 
tyder på att det var Inna Egnertz från Eslöv, som 
fick öppnat hemmet för finska barn vintertid. 
Antalet platser ökade till 20.  
Den första gruppen barn, som alla tycks ha varit 
friska, avlöstes omedelbart av nya grupper. Men nu 

finns anteckningar om  bl a tbc och barnen sänds 
efter en tid vidare till andra barnhem, till sjukhus  o 
sanatorium, eller återvände till Finland.  Jularps-
hemmet stängde den 30 apr 1943 när de flesta 
krigsbarnen sänts hem eller placerats i fosterhem. 
Under somrarna förefaller hemmet återgått till 
vanligt  “kollo”. 
 
Många barn passerade Jularp 
När sommaren 1946 var slut öppnades den 31 aug 
“Finska Sjukhemmet” i Jularp och alla barn, som 
nu kom hade nummer som började med S = sjuk.  
Kriget var ju slut men vårdbehovet stort. Många av 
barnen, som anlände hösten 1946, blev kvar ända 
till i juli 1947, då finska myndigheter krävde att alla 
barn skulle återvända från Sverige. Av namnlistor 
framgår det att nästan 100 barn vistats i Jularp 
kortare eller längre tid de höst- och vinter-månader 
som hemmet var öppnat.  
 
Jularpshemmet är numera en välskött privatbostad, 
som har åtskilligt kvar av sitt ursprungliga yttre 
utseende. 

2003-04  Tapani Rossi 


