
Tidningarna skrev att 
”mörderskan i Vesene” 
hade drabbats av  
vansinne och visade 
ingen ånger.
Det dröjde decennier 
innan familjerna pratade 
om de döda barnen och 
vad Ingeborg gjort.
– Jag har själv ställt mig 
frågan varför. Det är 
därför jag började rota  
i arkiven. Jag har lärt 
känna Ingeborg men jag 
kan fortfarande inte säga 
att jag förstår, säger 
Maria Bouroncle.

Ingeborg, trebarnsmor 
på ett jordbruk i Väster-
götland, blev känd som 
barnamörderska.

Tor och Efraim 

fotograferade 

innan tragedin.

Hon dränkte 

dem i en  

kopparkittel
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Ingeborg Andersson var 27 år 
1929. Hon hade gift sig med  
Artur och flyttat in på hans fa-

miljegård i Vesene. Giftermålet var 
ett pinnhål upp på den sociala stegen 
för Ingeborg. Hon kom visserligen 
också från ett jordbruk men Arturs 
gård var större med fler djur och 
mer moderniteter. I hans familj ha-
de både fadern och syskonen varit 
i Amerika och tjänat ihop pengar. 
Systern spelade piano.

– De var ju lite finare, säger Ma-
ria Bouroncle.

På bröllopsbilden är Artur stilig  
i frack och Ingeborg ung och vack-
er. Blond med en liten uppnäsa.

Inte alls som den gamla damen 
Maria minns från när hon var liten. 

– Jag kände henne väl som barn. 
Hon var min mormors syster och 
bodde länge hos mina morföräldrar.

Maria träffade Ingeborg på julfi-
rande och andra släktsammankoms-
ter. Men då var Ingeborg redan 
gammal och sjuk. Så besöken sked-
de på vårdhem och äldreboende. 

Hon hade barnets bild av en äldre 
släkting men ingen aning om att 
Ingeborg haft en egen familj.

Det fick hon inte reda på förrän 
långt senare.

– Jag bodde i Finland då, var 34 
år och hade precis fått mitt andra 
barn. Jag fick ett samtal från en  
kusin som jobbade på ett sjukhem 
i Borås. En patient hade berättat om 
en ung vacker kvinna som dränkt 
tre barn i en kopparkittel och sagt 
”är inte ni släkt förresten”?

Fick en chock
Kusinen chockades av frågan. En 
barnamördare i släkten? Det var 
inget som någon hade nämnt på 
kalas eller sammankomster.

Maria kunde inte heller ta till sig 
nyheten och lät familjehemligheten 
vara under många år. Men sedan, 
efter att hennes pappa gått bort, 
började hon fråga runt om familje-
hemligheten.

– Då var det ingen som ville pra-
ta om det förutom min yngsta mos-

ter. Hon visste var Ingeborg var född 
och när. Med de uppgifterna kunde 
jag börja leta, säger Maria.

Spåren i arkiv och tidningar be-
rättar om vad som hände på gården 
i Vesene i Västergötland, den 22 
mars 1929.

På Haggården bor det unga paret 
Artur och Ingeborg 
med barnen Tor, 
Efraim och Lucia. 
Den här dagen har 
båda två mycket att 
göra.

Artur och hans bror Holger hade 
arbete i skogen. Husmodern Inge-
borg skulle tvätta kläder och baka 
till skytteföreningens möte senare 
på dagen.

Artur och hans bror gav sig iväg. 
Ingeborg och barnen var ensamma 
hemma.

Grips av skräck
Vad som sedan skedde finns beskri-
vet i Marias bok ”Det kom för mig 
i en hast.”

”De tre barnen hade följt med 
henne när hon flyttade kopparkitteln 
från förstugan till sängkammaren. 
Ingeborg tog den störste först. Hon 
tryckte ned Tors huvud i vattnet. Det 
var svårt att göra det men det var 
nödvändigt. Alldeles nödvändigt. 
Tor gjorde ej egentligt motstånd. 

Efraim gjorde 
värre motstånd. 
Mycket värre.  
Sedan tog hon 
Lucia. Sist. När 
Ingeborg var klar 

lyfte hon på barnens huvud för att 
se efter att de säkert voro döda.  
Sedan hade hon satt sig vid fönstret  
i köket”.

Ute i skogen kommer Artur på att 
han glömt fickuret på gården. Han 
beger sig tillbaka hem och märker 
att rullgardinen i kammaren är ned-
dragen. Hustrun sitter vid fönstret  
i köket och tittar tomt framför sig.

Kopparkitteln som borde stått  
i köket är borta. Artur tittar in i kam-

”Hon tryckte  
ner Tors huvud  

i vattnet”

Tre små kistor vid  
begravningen. Det var  

en familjetragedi att  
barnens mamma tagit  

livet av dem.

Forts på nästa sida
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gifter om sig. Han bor kvar på Hag-
gården med sin nya fru. Paret får 
inga barn.

Efter bara några år på sjukhus blir 
Ingeborg utskriven på försök. Hon 
flyttar hem till sin mamma och pap-
pa. Marias mormors föräldrar. 

Så Ingeborg och Artur lever var 
för sig men i samma trakt. De mås-
te ha sprungit på varandra någon 
gång.

– På den tiden fanns det ju fort-
farande en affär i varje by. Jag kan 
bara tänka mig hur jobbigt det var 
för mamma och hennes syskon.   

Psykisk ohälsa tabu
Under återstoden av sitt liv skulle 
Ingeborg växelvis vara ute i sam-
hället och vårdas på institution. 
Maria menar att arbets- och vård-

perioderna följde ett givet mönster. 
Det var som att ansvaret med att 

ha hand om ett arbete utlöste någon 
sorts flyktmekanism. Innanför sjuk-
husets väggar kände hon sig trygg 
och befriad från om-
världens krav.

– Det här är bara en 
teori men jag tror att 
hon kan ha varit nå-
gonstans på autismspektrat. Hon 
fungerade inte ensam. Så fort hon 
skulle arbeta så stack hon bara till-
baka till sjukhuset.

Ingeborg var uppvuxen på en 
gård. Som näst yngst av flera syskon 
hade hon antagligen en skyddad 
uppväxt.

– Och att då som 21-åring bli 
matmor för ett stort hushåll. Det kan 
ha blivit för mycket, säger Maria.

Man pratade inte så mycket om 
psykisk ohälsa på landsbygden  
i Västergötland på 1920-talet. 

Den som led av klena nerver eller 
inte orkade bidra till försörjningen 
var det helt enkelt något fel på.

Fast det fanns någon sorts insikt. 
När morden skedde var Ingeborg 
deprimerad. En kär släkting hade 
nyligen gått bort och Ingeborgs 
minsta var bara ett år. Barnjungfrun 
hade sagt upp sig. Kanske drabbades 

hon av en förlossningspsykos? Kan-
ske blev det bara för mycket?

Läkaren som vårdade Ingeborg 
menade att Artur och familjen bor-
de ha märkt något tidigare. Det var 

som att pappan till de 
tre barnen nu skulle 
bära både sorgen efter 
dem och skulden över 
att inte ha begripit att 

hans unga vackra hustru var sjuk.
Det var lite så ”snacket” gick på 

byn också.
– Artur blev ju dubbelt bestraffad, 

säger Maria.
Boken ”Det kom för mig i en hast” 

är inte bara en historia om en famil-
jetragedi. Det är även en berättelse 
om hur mentalvården har tagit hand 
om sina patienter under 1900-talet 
från elchocker till psykofarmaka.

För Marias del har det främst 
handlat om att lyfta fram barnen ur 
glömskan. Att ge dem namn.

Delar av familjen var motsträviga 
till att medverka när Maria började 
”rota”. Framförallt på hennes mam-
mas sida. På Arturs sida av familjen 
var man mer öppna för att gräva  
i det förgångna. Det fanns foton på 
barnen och brev som Ingeborg 
skickat till Artur från fängelset.

– Jag tycker jag har lärt känna 

Ingeborg bra. I arkiven framstår hon 
som väldigt känslokall. Det var först 
när jag fick breven som jag började 
tycka om henne.

– Hon var en ung kvinna från 
landet utan särskilt lång skolgång 
som plötsligt hamnade i en stor 
mediecirkus. Jag tror att hon var 
rädd helt enkelt. Men jag kan fort-
farande inte säga att jag förstår hen-
ne eller varför hon mördade barnen.

Inget unikt
Idag är den initiala motviljan som 
fanns mot Marias ”rotande” borta 
på båda sidor av familjen. Hemlig-
heten är ute och gravstenen som 
Artur sparkade grus på har grävts 
upp igen. Tor, Efraim och Lucia 
vilar i frid i familjegraven.

Att mödrar plötsligt dödar sina 
barn är i sig inget unikt. Maria, som 
bodde i USA när hon skrev boken, 
la märke till flera fall som inträffa-
de under arbetets gång.

Och brottet betraktas fortfarande 
som något av det värsta som finns.

– Jag är ändå förvånad över  
att det fanns så mycket förståelse 
för Ingeborg. Att det fanns något 
humant och mänskligt i hur hon 
behandlades. Jag ser inte de tenden-
serna alls idag. ■

Bröllopet var storslaget, ingen 
anade att den unga bruden 
några år senare skulle mörda 
sina barn.

Maria Bouroncle bestämde sig 
för att gräva i familjehemlig-
heten – och skrev en bok.

Boken ”Det kom för mig 
i en hast” handlar om  
mordet på tre små barn.

”På sjukhuset 
kände hon sig 

trygg”
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