
Intervju med vår nya medlem Maria Bouroncle 
 
Vem är du? 
En 54-årig kvinna från Göteborg med två vuxna barn. I december förra året flyttade jag tillbaka 

till Sverige för att bli författare på heltid efter att ha arbetat 25 år utomlands på internationella 

organisationer i bland annat Helsingfors, Köpenhamn och Washington DC. 
 

Foto: Christina Biela Enberg. 

 
Kan du berätta lite om din bok Det kom för mig i en 

hast: Historien om barnamörderskan Ingeborg 

Andersson? 

  
Boken handlar om min mormors syster som påsken 1929 

dränkte sina tre barn i en by i Västergötland. Jag fick reda 

på händelsen av en slump 1999. Då hade jag själv just fått 

barn och det skulle dröja 12 år innan jag vågade fråga 

någon om vad som egentligen hände. Jag träffade ju ofta 

Ingeborg som liten, hon dog först när jag var 13 år, och 

trodde att jag kände henne väl. Det var inte alls meningen 

det skulle bli en bok från början men när jag väl börjat 

rota i arkiven blev jag nästan som besatt av hennes öde 

och var tvungen att få ned berättelsen på papper. Det tog 

ytterligare sju år.. 

. 
 

Jag hörde att bakgrunden till boken ska bli en dokumentär, berätta! 
När min bok släpptes i december 2018 valde jag att ha min release på den plats där Ingeborg 

dömdes för 90 år sedan; i Gäsene tingshus i Ljung nära platsen där tragedin ägde rum. En 

mängd släktingar och människor från trakten dök upp. De hade alla en historia att berätta om 

Ingeborg och hennes barn. Tillsammans med filmaren Carl Eneroth, en god vän och fd kollega, 

bestämde vi oss för att göra en mini-dokumentär om personerna som hjälpte mig med research 

och gav inspiration till boken. Nu har Barnamörderskan från Vesene premiär på Biograf Saga i 

Herrljunga den 30 mars 2019. 

 

Varför skriver du? 
Det har blivit ett sätt att leva. Ungefär på samma sätt som jag måste springa för att må bra.  

 

Har du något nytt på gång som du vill berätta om? 
Mitt nuvarande projekt baseras också på en verklig händelse men utspelas i Venezuela. Jag har 

ju arbetat med Latinamerika hela mitt vuxna liv så jag hoppas nästa bok inte tar sju år att 

skriva... 

 


