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Ingeborg 
dOdade 
sina barn 
Maria Bouroncle minns sji:ilv sin mormors 
syster Ingeborg. En konstig gammal tant pa ett 
várdhem. Men ndr hon borjade grava i sin 
sli:ikts historia f ann Maria en ohygglig tragedi 
som varit nedtystad i ndstan 90 ar. 
Text: Kerstin Weman Thornell reportage@egmont.se 
Foto: Kerstin Weman Thornell, privata bi Ider 

Tre srná vita kistor star 
framme vid altaret i 
Vesene kyrka. Detar 

annandag pásk 1929 och 
manga bybor har samlats for 
att ta farval av syskonen Ing 
var, Efraim och Lucia. Pa for 
sta bank sitter barnens pappa 
Artur. Hans hustru Ingeborg 
ar inte dar. Hon befinner sig 
pa háktet i Vanersborg, och 
i tidningarna gar hon redan 
under benamníngen Vesene 
mórderskan. 

I en annan tid, och pa en 
annan plats, plockar 50-ariga 
Maria Bouroncle fram foton 
frán sin samling. Hon har fie 
ra tjocka luntor av svartvita 
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sláktbílder pa mánniskor, 
byggnader, hogtíder och var 
dag. Anda saknas tre smá 
barn. Tva pojkar och en flicka, 
vars portrátt forsvunnit och 
vars ode fortigits. Anda tills 
nu. 

Sjalv har Maria vaga barn 
domsminnen av Ingeborg, den 
gamla tanten som var mor 
mors syster. Mot slutet av sitt 
liv bodde hon pa ett várdhem i 
Vastergotland och ibland ákte 
Maria och hennes mamma 
och hálsade pa. 
- Oftast stannade jag nog 

utanfor och gungade eller lek 
te. Men jag minns de ganger 
jag gick in i den stora byggna 
den. Ingeborg hade blivit 
blind de sista aren och satt i 
en stol och skrek pa hjalp. Jag 
tyckte bara att hon var gam 
ma! och konstig. 

"Lat sá obehagligt" 
Det var forst i vuxen alder 
som Maria horde talas om 
dádet. En kusin hade rákat 
stóta pa en person som frágat 
om hon var slakt med kvinnan 
som tagit livet av sina barn. 
- Min kusin kontaktade 

mig och frágade om jag visste 

Desenaste aren har Maria 
Bouroncle fyllt i luckorna i sin 
slakthístorta, 

Ingeborg var ung och 
vacker, men efter de tre 
barnens ankomst blev hon 
allt mer tillbakadragen. 

nágot, men jag hade ingen 
aning. Jag skót det ifrán mig, 
det lat sá obehagligt. 
Men for fem ar sedan, 

i samband med hennes pappas 
bortgáng, bestámde sig Maria 
for att ta reda pa mer om sin 
slakthistoria, och framfor allt 
om den dar Ingeborg. 
Maria visar ett portrátt pa 

en ung och vacker kvinna 
med ljusblá blick och vag upp 
átnása. Ingeborg hade haft tur 
i livet. Hon hade traffat Artur, 
som kom frán en valbargad fa 
milj i trakten. De gifte sig och 
flyttade in i en stor gárd. De 

installerade bade telefon och 
elektricitet, vilket inte horde 
till vanligheterna. Dessutom 
kunde de bekosta barnjungfru 
till de tre barnen. 
Men nar den yngsta flickan 

var i ettársáldern bórjade 
Ingeborg dra sig undan allt 
mer. Hon blev tyst och tvár, 

"Vad har du gjort?" 
Snón lag fortfarande tung 
over gárdsplanen pa fredags 
morgonen den 22 mars 1929. 
Ingeborg skulle baka och tvát 
ta klader medan Artur och 
brodern Holger skulle ge sig ut 

HemmetsJournal nr 18/2016 

i skogen for att hámta ved. 
Men innan de gav sig ivág med 
sláden hjálpte Artur till att 
bára in kopparkitteln till kó 
ket, sa att Ingeborg kunde sat 
ta igáng med byken. 
Nár de ákt en bit med slá 

den inság Holger att han 
glómt sin klocka. Han áter 
vánde mot gardsplanen och 
noterade att gardinerna i 
kammaren var fordragna. Nár 
han kom in satt Ingeborg vid 
koksbordet med ansiktet i 
handerna. 

"Vet du var klockan ar?", 
undrar han, varpá Ingeborg 

svarar tonlóst: "det ser du val 
sjálv", och nickade at ame 
rikauret pa vággen. 
Nár Holger klev over trós 

keln till kammaren móttes 
han av en hárresande syn. De 
tre'barnen hángde livlósa over 
kanten till den stora kitteln. 
Han rusade tillbaka ut i kó 

ket. 
"Ingeborg, vad har du 

gjortl?" 
Hon svarade inte. 
Barnen lyftes upp och lades 

pa sángen, yngsta flickan var 
fortfarande varm, men livet 
fannsinte 
kvar i de smá 
kropparna. 

Landsfis 
kalen tillkal 
lades, men 
hankunde 
inte heller fa nágra svar ur 
Ingeborg. Hon lat sig foras 
ívág for vidare fárd till háktet 
i Vánersborg. 

Ville inte prata om det 
Maria bórjade sina efterforsk 
ningar med att kontakta áldre 
sláktingar, En del ville inte alls 
prata om Ingeborg, andra bi 
stod med information om 
namn och ártal, Darefter har 
hon sókt sig fram genom ar 
kiv, fórhórsprotokoll och sjuk 
journaler. 

Ingeborg Fick genomgá en 
sinnesundersókning, 
- Hon klarade antagligen 

inte av att ta ansvar for hus 
och hem. Lakaren anság ocksá 
att hon hade schizofreni - en 
vanligt forekommande díag 
nos pa den tiden, beráttar 
Maria. 

Sa smáníngom hamnade 

hon pa Restads --~~:,;~:=:-=~:----------_J sjukhus i Váners- -""""""'.-~ 
borg, dar man placerade 
personer som bedómdes 
som sinnessjuka. 
Hemma i byn gick pratet 

frán gárd till gárd. Alla sókte 
en forklaring till det forfárliga 
som hánt. Men nár svaren 
uteblev bórjade man for 
tránga hándelsen Uf det kol 
lektiva minnet. Artur sag till 
att grava ner gravstenen med 
barnens namn, sá att han 
slapp se den varje gang han 
passerade kyrkogárden. 

-De dar 
barnen rade 
rades ut ur 
historien. Det 
ar fórfárligt, 
menkanske 
detendaman 

kunde góra for att orka leva 
vidare, sager Maria. 

'' 

Livet fanns 
int e kvar i de 

smá kropparna 

Gifteomsig 
Artur gífte sig snart med en 
annan kvinna frán bygden. 
De skulle aldrig fa nágra barn, 
men tog emot hjálpbehóvande 
barn frán Finland under kri- 
get. 
Maria Bouroncle ar sedan 

fiera ar bosatt i Washing 
ton. 
- Washington ar ju 

en storstad dar man 
lever en ganska ano 
nym tillvaro. Visst 
blir det en stor kon 
trast att komma till 
en liten by i Vaster 
gótland och fa frá 
gan: Ar det du som 
ar slákt med Inge- 
borg? 
Forskningen har sá 

Artur kom frán en valbarqad 
familj och efter qifterrnálet 
flyttade det unga paret 
samman pa en stor gard i 
Vesene i Vastergotland. 

smáningom tagit formen av 
ett bokmanus, med arbetsti 
teln Lat barnen komma till mig. 
Nár Ingeborg blev utskriven 

frán sjukhuset 1947 flyttade 
hon in pa ovanváningen hos 
sin syster, Marias mormor. 
Dar skulle hon bo i tvá decen 
nier. De sista aren av sitt liv 
bodde hon áter pa institution. 
Maria har lárt kánna sin 

egen slákthistoria, som gátt 
hand i hand med den allmán 
na synen pa psykisk ohálsa. 
Maria har ocksá en for 

hoppning om att gravstenen, 
dar de tre barnens namn star 
ingraverade, áter ska komma 
upp i dagsljus. For oavsett hur 
de f ick si uta sitt liv, sá blir det 
átminstone en symbol for att 
dessa barn en gang funnits. • 
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