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Knästorpshemmet för finska barn 
 
Knästorp är en by i norra delen av Staffanstorps kommun och gränsar till Lunds södra 
utkanter. Öster om E 22 och norr om väg 108 mot Staffanstorp kan man se den lilla byn 
med sin kyrka intill dalsänkan med Höje å. Mitt i byn finns två skolhus. Den mindre av 
dessa, byggd 1904, är numera ombyggd till privatbostäder. 
 

Här drevs under fem år, 1942 -1947, ett 
barnhem för finska barn. Initiativet till 
hemmet togs av kyrkoherde Eric Rembert, 
som verkade för att ett upprop om stöd till 
finska barn nådde vida kretsar. Medel till det 
planerade hemmets verksamhet kunde 
därigenom samlas in från näraliggande 
kommuner, enskilda personer och ett flertal 
företag. Inventarier och utrustning fick man 
dels genom gåvor och dels som lån från 
Röda Korset och Lunds Lasarett. 
Barnhemmet inrymdes i byns småskola, som 
hyrdes ut kostnadsfritt.  
 

  
Såväl skolbyggnad som omgivning har genomgått 

flera förändringar sedan 40-talet 
 

Den ursprungliga ambitionen att på hemmet 
ta emot 40 barn medgavs inte. Länsstyrelsen 
begränsade antalet till 30 vårdplatser för 
lindrigt sjuka barn, bl.a. av sanitära skäl, 
eftersom hygienutrymmen ansågs otill-
räckliga. Medicinalstyrelsen, som också 
skulle höras, begränsade antalet platser till 
högst 25. Detta antal fastställdes.  
 
Verksamheten underställdes Hjälpkommit-
tén för Finlands barn. På detta sätt kunde en 
del av finansieringen täckas av statsbidrag 
och vårdbidrag. Man var dock beroende av 
direkta bidrag från privatpersoner, föreningar 

och företag. Och det var hela tiden en kamp 
för att klara det ständiga medelsbehovet. En 
speciellt besvärlig situation uppstod när AB 
Åkerlund & Rausing, som bidragit med ett 
hela 10 000 kronor, hade gjort det under 
premissen att vård skulle ges till finska och 
norska barn. När Å&R kom underfund med 
att inga norska barn fanns krävde man tillbaka 
hela beloppet. Vädjande om förståelse för 
situationen att norska barn i mycket liten 
utsträckning kommit till Sverige och speciellt 
inte till Skåne lämnades obesvarad och 
pengarna återbetalades efter en tid. 
 
Bland handlingarna1 finns ett par redo-
visningar över bidrag som kommit från 
teaterföreställningar på Hippodromteatern i 
Malmö. Vissa föreställningar genomfördes till 
förmån för finska krigsbarns vård på skånska 
barnhem. Biljettintäkterna gick till Hjälp-
kommitténs länskommitté, som fördelade 
medlen mellan några barnhem bland vilka 
Knästorpshemmet var ett.  
 
Fru Rembert blev hemmets första före-
ståndare medan en sjuksköterska blev 
vårdansvarig. Föreståndaransvaret övergick 
dock senare till sjuksköterskan. Hon hade 
medicinskt stöd av läkare på Epidemi-
sjukhuset i Lund, som i sin tur upprättade 
samarbete med specialistläkare på Lunds 
lasarett, där öron-näsa-hals läkare blev ofta 
anlitad. Avtal med en privatpraktiserande 
tandläkare i Lund träffades också. För det 
dagliga omhändertagandet bemannades 
hemmet med kökspersonal samt både svenska 
och finska biträden. Genom den finska 
personalen ordnades med finskspråkig 

                                                 
1 Landsarkivet i Lund. Knästorpshemmet 
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skolundervisning för skolpliktiga barn. I den 
undervisningen deltog också finska barn från 
angränsande socknar. 
 
Den 14 maj 1942 anlände de 14 första  
barnen. I anteckningarna kan man hitta diag-
noser som racitis, anemi, migrän, klen-het, 
bronchitis, astma. Resterande platser fylldes 
på några dagar senare. Man kan ana en viss 
”överinskrivning”, eftersom under den tid 
barn skrevs in för behandling eller vård på 
Lunds lasarett utnyttjades hemmets lediga 
vårdplatser. Scarlatina innebar vanligtvis 
isolering på epidemisjukhuset i veckor. När 
lasarettsvården avslutats hade redan 
fosterhemsplacering ordnats för andra barn. 
På detta sätt kom åtskilliga barn att ha vistats 
på Knästorpshemmet. Inskrivningslistorna 
tyder på att det rör sig om minst 100 barn.  
 
Det sist inskrivna barnet anlände den 10 maj 
1947 och transporterades den 1 juli till 
Grängesberg. Utskrivningar skedde till andra 
barnhem eller till fosterhem, men många fick 
resa hem till Finland efter tillfrisknande. Det 
var inledningsvis ganska många barn som 
efter Knästorp kom till Albohemmet i Vitaby 
och därifrån vidare till fosterhem.  
 
Utskrivningar till annan vård under 1946-
1947 skedde vanligen till Stockholms-
området, troligen för att hemresa och/eller 
anhörigbesök skulle underlättas. När barnen 
skickades hem till Finland från Knästorp var 
de utrustade med vinterkläder och det förråd 
av livsmedel och sötsaker, som det var 
tillåtet att medföra. Detta var nog inte vanligt 
vid många andra barnhem. 
 
Yngsta barnet i den första gruppen var en 
pojke född 1941. Efter 10 månader sändes 
han till Albohemmet i Vitaby, i slutet av maj 
1943, kom han till fosterhem. Men han var 
ingalunda enda barnet med den låga åldern. 
Det kom faktiskt många barn mellan ett och 
två år till Knästorp. En flicka från Petsamo 
var bara ett år när hon i mars 1943 skrevs in. 
Hon tycks också ha vårdats i perioder på 

Lunds lasarett, men återkommit till Knästorp 
efter varje sådant tillfälle. När hemmet 
stängde den 2 jul 1947 blev hon skickad till 
Balingsta i Huddinge. 
 

 
Bilden visar att flera barn var mycket små. 
En av de större flickorna är troligen 16 år. 

 
Majoriteten barn var dock mellan 3 och 6 år. 
Barn i skolåldern fanns också, den äldsta 
flickan var t.o.m. äldre än så med sina16 år 
när hon kom till Knästorp i mars 1943 
(samtidigt med flickan från Petsamo), men 
hon fick resa hem till Finland redan i 
november samma år.  
 
När man fördjupar sig i enskilda barns öden 
fastnar man ofta för de minsta barnen, som 
t.ex. den lilla flickan från Petsamo. Hon hade, 
när hon kom till Knästorp, inte något eget 
språk. Hon vistas på ett skånskt barnhem, där 
hon kommer att höra mest skånska, även om 
en del barn också talar finska. Barnen byts ut 
mot nya barn, likaså personalen om än inte 
lika snabbt. Själv skickas hon till Lunds 
lasarett vid minst ett tillfälle vid två års ålder. 
Flickan är fem år gammal när hemmet stänger 
och hon skickas till Balingsta i Huddinge. 
Vad hände sedan? Om hon någonsin 
återvände till Finland kunde hon inte rimligen 
känna igen någon där, och om inte någon av 
föräldrarna regelbundet sett henne under 
vistelsen i Sverige kunde inte de heller känna 
igen henne.   
 
Detta är också ett av 70 000 små öden. 
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