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STOCKHOLMSKÄLLAN

Lilla stöldligan på stora Barnhuset
V

id Drottninggatan i 
Stockholm byggdes i 
början av 1600-talet ett 

stort hus: Barnhuset. Här 
uppfostrades föräldralösa 
barn och andra barn vars för-
äldrar inte klarade av att för-
sörja dem. Fram till år 1785 
levde barnen under flera år 
vid barnhuset, de fick skol- 
och yrkesutbildning. Därefter 
blev inrättningen en anlägg-
ning som tog emot barn och 
sedan placerade ut dem i fos-
terhem i hela landet. Huset 
revs år 1886.

Hösten 1758 hette en av 
flickorna på barnhuset Eva 
Juljana Krebs. Hon hade läm-
nat sina föräldrar, pappan var 
tunnbindare, tre år tidigare. 
År 1758 levde åtminstone 
mamman fortfarande och ib-
land fi ck Eva Juljana möjlighet 
att besöka henne i hemmet.

Men i oktober 1758 drog 
orosmolnen ihop sig för Eva 
Juljana. Hon anklagades av 
barnhusledningen för att till-
sammans med några andra 
fl ickor ha utfört fl era stölder. 

Flickorna hade vid upprepade 
tillfällen tagit sig in i en barn-
huslärares kammare och stulit 
pengar och klädesartiklar ur 
en kista. Stölderna hade gett 
mersmak och med Krebs i 
spetsen beslöt de sig, mitt un-
der utredningen om de tidiga-
re stölderna, för att göra en 
kupp mot en sockerbagare på 
Drottninggatan.

Vid tretiden på eftermidda-
gen kröp de ut under en port 
vid barnhuset. I den tilltagan-
de höstskymningen kom de ut 
på Drottninggatan och begav 
sig sedan ett stycke nedåt 
gatan till sockerbagaren 
Aschans bod. Väl framme vid 
boden hade Eva Juljana två 
gånger försökt ta en burk med 
färgat socker som stod på en 
hylla i boden, men båda gån-
gerna hade sockerbagarens 
hustru öppnat en dörr och 
hindrat henne. Tredje gången 
la hon sig på golvet och lycka-
des få tag i burken utan att 
någon upptäckte henne. 
Flickorna fl ydde sedan norrut 
längs med Drottninggatan, 

tillbaka mot barnhuset. De 
delade upp sockret och la det 
i sina kjolfi ckor. Men vad skul-
le de göra med burken? När de 
på vägen mötte en vagn som 
skramlade söderut slog Eva 
Juljana sönder burken i gatan. 
Det högljudda skramlet från 

vagnen dränkte ljudet från det 
krossade glaset. På kvällen 
upptäcktes dock det färgade 
sockret i deras kläder och hän-
delsen kom till barnhusled-
ningens kännedom. Flickorna 
var mellan tio och fjorton år 
gamla när detta hände.

Domen blev hård för 
flickorna. De dömdes till 
Spinnhuset på Långholmen, 
en institution där kvinnor 
spärrades in av olika skäl och 
tvingades att spinna ull för 
manufakturindustrins räk-
ning. Läs mer om barnhuset 

och barnhusflickorna på 
Stockholmskällan. Hela pro-
tokollet från stölden kommer 
dessutom, inom kort, att pre-
senteras som en så kallad ”ar-
kivnyckel” på Statens arkivs 
webbplats.

Mats Hayen

1784. Utsikt från Blekholmen mot trakten mellan Observatoriet och Kungsholmsbrogatan. Detalj från Johan Sevenboms 

målning med det stora Barnhuset där ungdomsgänget, med fl ickan Eva Juljana i spetsen, bodde. 
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