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Barnamörderskans liv har blivit bok
HERRLJUNGA: Ingeborg 
Andersson var en gam-
mal släkting som Maria 
Bouroncle hälsat på un-
der hela sin uppväxt.

Som vuxen fick hon 
veta sanningen om 
Ingeborg från Vesene.

En svårsmält chock 
som med åren förvand-
lades till besatthet – 
och ett bokprojekt.

Nu är det bara dagar kvar 
till releasen i Ljung, den 8 de-
cember. Maria Bouroncle är 
efter sju år och fyra försök 
äntligen klar med boken om 
kvinnan som dödade alla sina 
tre barn. Hennes mammas 
moster; Ingeborg Andersson 
från Vesene, utanför Herr-
ljunga.

Det landade till slut i en 
roman där en del händelser 
och personer i berättelsens 
utkant är påhittade, men där 
det mesta bygger på verk-
liga händelser. Brev som 
Ingeborg skrev till sin man 
Artur är ordagrannt återgiv-
na liksom utdrag ur tings-
rättsdomen.

Så många frågor
Jag sitter med Maria Bou-

roncle, som nyss har flyttat 
hem till Sverige, på ett café i 
Vårgårda och äter lunch. Det 
är nästan svårt att hinna få i 
sig maten, så många frågor 
väcker historien hon berättar. 
Det är inte svårt att förstå 
Marias besatthet, som hon 
själv kallar det.

– Jag var tvungen att skri-
va för att få den ur huvudet. 
Det som har drivit mig är ju 
frågan varför. Det är väldigt 
svårt att förstå, särskilt när 
man själv har barn, hur någon 
kan göra något sådant, säger 
Maria – som har flera minnen 
av denna Ingeborg från sin 
barndom.

De flesta från sjukhemmet 
uppe på Bolltorp i Alingsås 
där mammans moster till-
bringade sina sista år. Men 
också tidigare, lite mer vaga 
minnen, från Ingeborgs pen-
sionärslägenhet i Ljung.

”Lite vrång”
– Vi bodde i Göteborg och 

hade sommarstuga i Molla 
när jag var liten så vi passe-
rade ofta, och brukade passa 
på att hälsa på Ingeborg. Jag 
har fortfarande hennes tras-
mattor i mitt sovrum. Och så 
hade hon en sådan där cykel 
med ballonghjul. Den fick jag 
när hon gick bort och använde 
i många år.

Hur minns du henne? 
– Hon var väl lite vrång... 

Hade stora hattar och blom-
miga klänningar. Sedan vet 
jag inte riktigt vad jag minns 

och vad andra har berättat 
för mig.

1978 dog Ingeborg An-
dersson på Alingsås lasarett. 
Många år senare, när Maria 
är vuxen uppdagas till slut 
den väl bevarade familje-
hemligheten. Hon får veta 
att Ingeborg i sin ungdom 
dränkt alla sina tre små barn 
i tvättvattnet där hemma, 
medan maken Artur var ute 
och hämtade ved.

När han kom tillbaka till 
stugan var sexåriga Tor och 
fyraåriga Efraim redan döda. 
Lilla Lucia, 1 år, var fortfa-
rande varm men gick inte att 
rädda.

– Just då kunde jag inte 
ta till mig det alls och lade 
det på hyllan som alla andra 
i släkten gjort. Mamma och 
flera andra släktingar hade 
ju vetat men ingen låtsades 
om det eller pratade om det.

Varför?
– Jag tror att det är skam 

och skuld... och ja, att det var 
en så traumatisk upplevelse 
helt enkelt.

Åren gick och nyfikenhe-
ten tog överhanden för Maria.

– Jag insåg att alla som 
kunde minnas något var på 
väg bort. Den enda person 
som ville prata om det var 
min moster Ulla-Britt. Hon 
gav mig all basinformation 
och sedan forskade jag vida-
re med hjälp av den. Jag har 
hittat några fler släktingar 
och också fått mycket hjälp 
av människor i bygden.

Nedstämd länge
Efter den fruktansvärda 

handlingen tycks Ingeborg 
ha pendlat mellan likgiltig-
het och ånger. När hon fick 
frågan ”varför?” i polisförhör 
upprepade hon det som har 
blivit bokens titel: ”Det kom 
över mig i en hast”.

– I början var hon helt 

stum, men i det första brevet 
till sin man var hon väldigt 
ångerfull, berättar Maria.

Sinnesundersökningen vi-
sade att Ingeborgs mentala 
ålder var mycket lägre än de 
28 år hon hade hunnit fylla, 
att hon bland annat hade svårt 
att resonera kring abstrakta 
begrepp.

– Det framkommer också 
av förhören att hon hade varit 
nedstämd väldigt länge och 
slutat prata med folk. Det 
började antagligen med en 
förlossningsdepression. Men 
på den tiden, ute på landsbyg-
den, fanns inte samma med-
vetenhet om psykisk ohälsa 
som idag. Man letade mer 
efter fysiska orsaker.

Tröstad av läkaren
Vid flera tillfällen ska Inge-

borg ha sagt till fängelseläka-
ren att hon inte förtjänar att 
fortsätta leva. Läkaren trös-
tade då Ingeborg med att hon 
inte var frisk när gärningen 
utfördes.

Maria konstaterar att för-
trängning måste ha blivit 
Ingeborgs fortsatta sätt att 
hantera det hon hade gjort.

– Jag har fått låna hennes 
fotoalbum och det finns inga 
bilder på barnen alls. Bilder 
på barnen hittade jag bara 
hos pappans släkt.

Vad som händer efter do-
men, hur två släkter – Inge-
borgs och Arturs – fortsätter 
att leva sida vid sida i lilla 
Vesene är minst lika intres-
sant. Hur Ingeborg efter flera 
perioder på mentalsjukhus 
till sist blir accepterad i sam-
hället och till och med får va-
ra med i syjuntan.

Öppet hus
– Jag tycker att det finns 

något väldigt fint och förlå-
tande över det, säger Maria 
som nu ser fram emot lör-

dagens boksläpp i Gäsene 
Tingshus i Ljung.

Hon planerar ett öppet hus 

med drop in under fyra tim-
mar på eftermiddagen.

– Det var ju där rättegång-

en mot Ingeborg hölls. Jag 
sa redan för flera år sedan 
att om det här någon gång 
blir en bok så ska releasen 
vara där.

JENNY SCHAGERLIND 
0322-641904 

jenny@alingtid.se
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BYTT YRKE. Nyfikenhet och frågan varför har varit Maria Bouroncles drivkraft när hon har forskat om sin släkting 
Ingeborg. Och skrivandet har gett mersmak. Såpass mycket att hon numera är författare på heltid.

 » åldER: 53 år.
 » FAMilJ: sonen se-

bastian 22 år och dot-
tern Linnea, 19 år.
 » BOR: I göteborg.
 » HAR jobbat som: In-

ternationell ekonom ut-
omlands de senaste 25 
åren, nu senast 16 år 
på Inter-american de-
velopment bank (Idb) i 
Washington dc.
 » gÖR nu: Författare 

på heltid.
 » inTEssERAd av: 

Löpning, böcker och 
film.
 » AKTUEll med: den 

verklighetsbaserade ro-
manen ”det kom över 
mig i en hast”, som 
släpps den 8 december.
 » nÄsTA bokprojekt: 

en roman baserad 
på mina upplevelser i 
Washington och Ve-
nezuela.
 

MARIA 
BOURONCLE

Luciafest  
i Asklanda

ASKLANDA: På söndag 
förmiddag firas luciaguds-
tjänst i Equmeniakyrkan Ask-
landa-Ornunga. Lucia med 
uppvaktning är ganska unga, 
de hör hemma i Söndax. 
Christina Uggla medverkar 
också i gudstjänsten.

DJUPEDALS RÖRMejerigatan 6,  Alingsås 0322-101 06 Butik/utställning
Parkgatan 19, 447 31, Vårgårda 0322-62 33 70 Butik
Storgatan 12, 535 30 Kvänum 0512-921 00

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på Comfort.se

Öppettider för butikerna i Alingsås 
och Vårgårda
Vardagar kl 08:00 - 17.00
Lunchstängt kl 12.30 - 13.30

Vi ritar upp 
ditt nya badrum
kostnadsfritt!

Välkomna in 
till vår badrumsutställning 

med dina mått och önskemål 
och boka din tid 

hos Lina i Alingsås.

Specialister inom 
vatten, värme och kyla!

Vi kan installera allt vi säljer.


