
Vad ha.nde sen? 

Efter artikeln 
i Svenska Óden 

•• 
&Aventyr 

Barnens 
gravsten har 
gravts fram 
Ingeborg Andersson blev 
kand som Vesenernorderskan 
efter att ha tagit livet av sina 
tre barn. Den fruktansvarda 
tragedin fortegs av slakten 
och barnens gravsten doldes 
under jord. Men sedan Maria 
Bouroncle berattat om sin 
slakthistoria har mycket hant. 
Text: Kerstin Weman Thornell 
Foto: Privata bilder 

U nder manga ar bar Maria 
Bouroncles slákt pa en mórk 
hemlighet. En forfarlíg berát 
telse som man helst inte ville 

tala om. Den om gammelmoster 
Ingeborg, som en snoíg marsmorgon 
1929 drankt sina tre smá barn i koppar 
kitteln hemma pa garden i Vaster 
gótland, 

Sjálv minns Maria Boruoncle sin 
gammelmoster som en underlig tant pa 
ett várdhem. Men nár hon bórjade grava 
i historien, lasa sjukjournaler och polis 
rapporter, f ick hon en allt klarare bild av 
Ingeborg, som troligen drabbats av 
psykisk sjukdom i unga ar. Och av maken 
Artur, som i ef ter hand lat tac ka barn ens 
gravsten med ett lager jord. Han orkade 
inte bli pámínd om dádet varje gang han 
passerade kyrkogárden hemma i Vesene. 

Ur Svenska Oden 
& Aventyr nr 3/2016 

Sedan Maria Bouroncle tradde fram 
i Svenska Óden och Áventyr har fiera 
nya bitar lagts till slaktpusslet. 

I varas lat vi Maria Bou ronde beratta 
om sin slákthístoria i Svenska Oden och 
Aventyr. Hon avslutade sin beráttelse 
med en onskan: att gravstenen, dar de tre 
barnens namn ar ingraverade, áter ska 
komma upp i dagsljus - som en pámin 
nelse om att Ingvar, Efraim och Lucia 
faktiskt funnits. 

Hemma i Órebro hade Kerstin 
Lindstrom just lagt sig pa sángen och 
bórjat bladdra i tidningen hon kópt i 
af faren. Plotslígt klack det till i henne. 
- Det var tur att jag lag ner, annars 

hade jag nog svimmat! For jag kande 
genast igen bilden pa de doda barnen, dar 
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de lag i sina kistor. Samma bild hade jag 
sett som barn, áven om min mamma 
fórsókt smussla undan den. 

Kerstin Lindstrom ar systerdotter till 
Artur, barnens far. Hon hann aldrig traff a 
sina tre kusiner, och berattelsen om deras 
váldsamma bortgáng blev nedtystad áven 
pa hennes sida av slákten. Men nár hon 
laste om Maria Bouroncle och hennes ido 
ga sláktforskníng, bestámde hon sig for 

Svenska Oden & Aventyr nr 7/2016 

Systrarna Inga Andersson och Kerstin 
Lindstrom kontaktade Maria Bouroncle 
(i mitten) och tillsammans besokte 
de kyrkogárden i Vesene dar barnens 
gravsten nu har gravts fram. 
"Lat barnen komma till mig" lyder 
inskriptionen, och det blir ocksá titeln 
pa den bok Maria skriver om sin slakt. 

att góra slag i saken. Via tidningen kom 
hon i kontakt med Maria, som till var 
dags bor i Washington. Kerstin Lind 
strom bjód, pa stáende fot, in henne till 
slaktens hemtrakter i Vastergotland. 
- Nár vi val traf fades hade vi massor 

att tala om, sá man pratade nástan i mun 
nen pa varandra1 Tank, att sa manga har 
suttit inne med information! sager Maria 
Bouroncle. 

Hon erbjóds dessutom att besoka den 
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gamla sláktgárden, dar de tre barnen 
tagits av daga. 
- Den sag faktiskt ut ungefár som jag 

fórestallt mig. Visst blev jag berórd over 
att fa ga runt i huset dar det hánde, men 
det kándes ocksá fint. 

Genom Kerstin Lindstrom fick Maria 
Bouroncle ocksá kontakt med ytterligare 
en áldre slákting, som sjálv hade tydliga 
minnesbilder frán tiden kring dádet. Han 
hade rentav sparat en bunt brev som 

Maria Bouroncle har 
nu fátt ta del av de brev 
som Ingeborg skrev 
frán institutionen. 
- I breven far Ingeborg 
plotslígt en egen rost, 
sager hon. 

Ingeborg skrivit frán sjukhuset, dar hon blev 
intagen, och skickat till sin make Artur. 
- Jag vágade knappt tro att det var sant, 

att jag skulle fa lasa hennes egna ord. I for 
hóren med polis och i samtalen med lákare 
och háradshóvding framstár Ingeborg som 
fáordíg och nástan kallsinnig, men i dessa 
brev visar hon en helt annan sida. Forst nu 
har jag fátt en bild av henne som mánni 
ska, sager Maria Bouroncle. 

Breven inleds med halsningsstrofen: 
Min kdre lille Artur. Men snart blir tonen 
alltmer fortvivlad. Varfor skriver du inte? 
Glom mig inte. 
- Det kánns hjártskarande att lasa. 

Dessutom blev Ingeborg nog alltmer med 
veten om det brott hon begátt. Nu borjar 
jag minnas, skriver hon i ett av breven. 

Ingeborg var sjuk, vilket bekráftas i ett 
brev frán lákaren till familjen. Sa hár i 
efterhand kan man gissa att hon drabbats 
av en psykos i samband med dádet. Men 
mellan raderna kan man ocksá ana den 
fruktansvárda insikten, nár sjukdomen 
bórjade slappa greppet om henne - att hon 
faktiskt tagit livet av sina tre barn. 

Under sitt besók i Vástergótland gick 
Maria Bouroncle till kyrkogárden i Vesene. 
Under manga decennier har barnens 
gravsten legat under jord, men sedan be 
ráttelsen publicerats i tidningen har vakt 
mastaren sett till att grava upp stenen och 
stálla iordning gravplatsen. 
- De dar barnen har ju funnits en gang 

i tiden, sá varfor ska de gómmas undan? 
sager Kerstin Lindstrom. 

Hon far medháll frán Maria Bouroncle. 
Det som lange varit en nedtystad slaktbe 
ráttelse om en ohygglig tragedi, har nu bli 
vit nágot annat. 
- For mig kánns det som att vi forsonats 

med historien. + 
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