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Allmänna barnhuset grundades 1785 genom en sammanslagning av 
Stora barnhuset och Politikollegiets barnhus. Allmänna barnhuset tog
emot barn som sedan utackorderades till fosterföräldrar, ofta ute på 
landet. Fosterföräldrarna fick ekonomisk ersättning från barnhuset tills
barnet uppnått 14 års ålder.

För att få en plats på barnhuset krävdes antingen kontant betalning 
(inlösen) eller att modern, under en period, tjänstgjorde som amma
på barnhuset. Ibland bidrog fattigvårdsnämnden med finansiering. De 
biologiska föräldrarna hade rätt att vara anonyma, därför finns det 
inte heller möjlighet att spåra vem som betalade för
intagningen på barnhuset.

I Allmänna barnhusets arkiv finns olika typer av register och barnrullor 
över intagna barn. En barnrulla är en förteckning med samlad
dokumentation om barnen. 

Allmänna barnhuset låg vid dagens Norra Bantorget till 1885 då 
verksamheten flyttade till Norrtullsgatan 14.

Hur börjar du?
Barnrullan finns digitiserad på SVAR 1713-1802 (D2A) och på 
Stadsarkivets webbplats 1798-1916.

På den senare kan du söka på barnets namn för att få fram den 
skannade barnrullan. Hittar du inte barnet i det digitala registret finns 
det även register i inbundna volymer i läsesalen. I tabell nedan ser du 
var register över barnhusbarn finns: 
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Vilken information får du i barnrullan?
Här anges barnets namn, barnhusnummer, födelsedatum och ibland 
födelseförsamling. Eftersom föräldrarna hade rätt att vara anonyma
är det vanligt att modern har valt att inte uppge sitt namn. Det finns 
dock angivet om hon har varit amma på barnhuset eller fått understöd 
från fattigvården.

I barnrullan redovisas fosterhemsplaceringar och fosterföräldrar fram 
tills barnet fyller 14 år. Det kan även finnas anteckningar om 
underhållsbidrag för exempelvis skolböcker, kläder och skor.

Hur fortsätter du?
I barnrullan finns hänvisningar till andra handlingar, vanligtvis 
intagningshandlingar. Hänvisningen anges med nummer och ibland en
speciell förkortning, exempelvis SpB (Späda barn) och ÄB (Äldre barn 
över ett år).

Du kan beställa fram dessa handlingar med hjälp av 
arkivförteckningen för Allmänna barnhuset (SE/SSA/809). Beroende på 
vilken hänvisning du har hittat i rullan kan du beställa följande 
handlingsserier:

Värt att veta

Diarieförda handlingar
I barnrullan kan det finnas hänvisningar till diarieförda handlingar. De 
skrivs ut som diarienummer/år i rullans övre högre hörn. I barnrullan
framgår ofta vilken typ av ärende det gäller. Det kan exempelvis vara 
bidrag till skolböcker, skor eller kläder. Du kan beställa fram serien
Huvuddiarium (C1) samt tillhörande serien med Handlingar till 
huvuddiarium (E4A) till läsesalen.

Rullor över ammor
Om modern inte hade möjlighet att betala för att få sitt barn till 
Allmänna barnhuset kunde hon istället ta tjänst som amma på 
barnhuset. Dessa mödrar finns upptagna i speciella Ammrullor (D1BA) 
1816-1937 som kan beställas fram till läsesalen.

Sid 1: Allmänna barnhuset 1898-1902, fotograf 
Anton Blomberg, Stadsmuseet.
Sid 2: Barnhusrulla från Allmänna barnhuset nr. 
5142 Hilda Maria Ericson intagen på barnhuset 15 
maj 1860. Modern amman nr 591. Barnet har också 
nr. 289 i Rulla över späda barn (SpB).
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Understödsbarn
Det finns också speciella barnrullor (D2GA) med tillhörande register 
över understödsbarn (D2GB). De barnen fick bidrag men bodde kvar i 
hemmet. Registren finns digitalt tillgängliga i SVAR.
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