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  DÖDSDÖMD ”Änglamakerskan” Hilda Nilsson var den sista kvinnan somdömdes till döden i Sverige, men hon begick självmord innan domenverkställdes.
Foto: POLISMUSEET.

Änglamakerskor ströp, kvävde och svältespädbarn till döds
Föda barn som ensamstående var förr så skamligt att det var
att betrakta som ett socialt handikapp.
Men för dem som ”föll i olycka” fanns desperata utvägar.
Änglamakerskor – som ströp, kvävde och svälte spädbarn till
döds.
Den värsta, Amelia Dyer, tros ha 400 barns liv på sitt
samvete.
För en liten slant kunde ”problemet” lösas. Privata hem erbjöd
genom tidningsannonser inackordering för unga, ogifta blivande
mödrar. När barnet var fött adopterades det bort för en
engångssumma som skulle täcka alla utgifter. En del av barnen
hamnade dock hos kvinnor som gjorde dem till änglar, så kallade
änglamakerskor.
Medvetet vanskötte kvinnorna de oönskade till döds, ofta genom
svält eller misshandel.
Hur många änglamakerskor som fanns, världen över, är det ingen
som riktigt vet.
Men de dåliga förhållandena hos de kvinnor som var änglamakerskor
var kända. I rättegångar mot kvinnorna framgick att barnen levde i
misärliknande förhållanden bland smuts och ohyra.
”Där låg barnen i sina tunna grön- aktigt missfärgade
tarmuttömningar med flockor av ystad mjölk”, stod det i en rapport
från Centralförbundet för socialt arbete.
Den ogifta och barnlösa Amelia Dyer hade kunnat glömmas i samma
stund hon tog sitt sista andetag. Men hon var en av Storbritanniens
värsta seriemördare genom tiderna.
Denna änglamakerska tros ha dödat över 400 barn under sin
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över 30-åriga karriär under 1800-talet. Många av barnen
ströps och dumpades i Themsen.
De historiska polisrapporterna om Amelia Dyers makabra karriär
finns numera att läsa på internet. Hon inledde yrkesbanan när hon
bodde i Bristol i slutet på 1860-talet, där hon öppnade ett hem för
havande ogifta kvinnor. Vissa av dem kom att kräva att hon kvävde
barnen i samband med födseln. Ett brott som på den tiden var lätt
att dölja, läkarna kunde inte se skillnad på om barnet kvävts eller
om det var dödfött.
Efter ett tag vidareutvecklade hon verksamheten. Hon proppade de
nyfödda fulla med starka opiater för att de skulle hålla sig lugna
under tiden de svalt ihjäl.
Men myndigheterna kom på henne och 1879 dömdes hon till sex
månaders fängelse för vanvård av barn.
En av de sista svenska änglamakerskorna var Hilda Nilsson från
Helsingborg.
Under sin karriär tros hon ha mördat åtta barn. Motivet var pengar,
Hilda och hennes make Gustaf var kraftigt skuldsatta.
Fru Nilsson började därför ta emot barn mot betalning av mödrar
som fött dem utanför äktenskapet. Och Hilda Nilssons prydliga hem
på Bruksgatan gjorde att ingen fattade misstankar. De ogifta
mödrarna invaggades i en falsk trygghet om att deras barn hade en
fin framtid.
I polisförhören har en bagerska från Lund som lämnade sin son hos
Nilssons sagt att hon var övertygad om att han skulle få det bra.
– Ett sådant kärt barn, du skall bli min, hade Hilda Nilsson sagt vid
överlämningen.
Timmar senare dränkte hon pojken i tvättstugan.
Och de grannar som sett barn lämnas hos Nilssons fick en förklaring
när de undrade vart de tagit vägen.
– Fint folk var här och hämtade den lilla, sa frun ofta.
Mödrarna fick dessutom vykort där Hilda skrev påhittade historier
om barnens utveckling.
Eftersom barnen aldrig lagfördes av myndigheterna när de föddes
kunde fru Nilsson fortsätta med sina tvättstugemord.
Hon fyllde en tvättbalja med vatten, la sedan ner barnet och
la över en tvättbräda och en tung kolhink. Efter en stund
lyfte fru Nilsson på beseglingen och fann då det döda barnet.
Kroppen brände hon sedan upp och undgick därmed upptäckt.
Hennes verksamhet hade kunnat fortsätta om det inte var så att en
av de ogifta mödrarna, en Blenda Henricsson, ville träffa sitt
bortlämnade barn. Blenda hade fått ett flertal vykort som intygat
pojkens tillväxt och hälsa. Men när hon kom till Nilssons på
Bruksgatan var pojken inte där.
Henricsson vände sig då till polisen som rullade upp änglamakeriet.
Hilda Nilsson dömdes till döden 1917. Men hon föregick verkställighet
när hon hängde sig i ett lakan i sin cell på Landskrona citadell.
När Amelia Dyer kom ut från sitt halvårslånga fängelsestraff 1879
hade hon en ny, synnerligen enkel affärsplan.
Hon började adoptera oönskade barn, för att sedan ta död på dem.
Och hon märkte att efterfrågan på hennes tjänster var stor.
Ögonvittnen har berättat att de sett så många som sex barn lämnas
vid hennes hus – per dag.
Polisen kom henne på spåren när en barnkropp hittades i ett paket i
Themsen. På pappret som omslöt den lilla kroppen fanns Amelia
Dyers adress.
Vid husrannsakan noterade polisen i rapporten att huset stank av
förruttnat kött och under hennes säng fann de en låda med barnlik.
Efter en draggning i Themsen hittades ytterligare 50 barn.
Miss Dyer erkände:
– De barn som har paketband runt halsen är mina, sa hon utan
omsvep i förhören.
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Till slut dömdes hon till döden och hängdes på galgen vid Newgate i
London 1896 när hon var 58 år gammal.
Läs mer: Artikeln ”Änglamakerskan i Helsingborg: fosterbarnsvård
under 1900-talets första decennier” i Sydsvenska medicinhistoriska
sällskapets årsskrift, nr 4, 2010.

Ida Gustafsson

Vad?
Änglamakerskor var kvinnor som mot betalning tog
hand om oönskade spädbarn. Änglamakerskorna
ansågs genom sin medvetna vanvård ha påskyndat
barnens död. Brittiska Amelia Dyers kriminalregister
är bara en av de 2,5 miljoner rapporter som
upprättats mellan 1770 och 1934 i Storbritannien.
Dessa har nyligen offentliggjorts på
findmypast.co.uk.
Varför?
Att som ogift bli gravid var för inte så länge sedan en otrolig vanära.
För att slippa bära skammen var det många som betalade för att
någon skulle ta barnen av daga.
Hur?
Änglamakerskorna hade olika metoder för att döda
barnen. En del barn dränktes medan andra svältes
ihjäl. En rad lagändringar 1902 stärkte ogifta kvinnors
ställning så att änglamakeriet upphörde.
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