
Textstorlek:

  Delphine LaLaurie bodde i ett fint hus i New Orleans med sin make. Men
huset ruvade på en mörk hemlighet – som avslöjades då en av slavarna
satte huset i brand.

Här är några av de värsta kvinnliga
seriemördarna någonsin
Det fanns en tid då FBI frankt konstaterade att det inte finns
några kvinnliga seriemördare.
I dag vet vi bättre: 15 procent av seriemördarna är kvinnor.
Och de är svåra att upptäcka – här är tio polisen lyckades få
stopp på.

 Följ Aftonbladet Plus på Facebook

Delphine LaLaurie
Societeskvinnan Marie Delphine (bilden ovan) bodde i Louisiana
under en tid då ingen höjde på ögonbrynen över slaveriet.

Det gick rykten om att hon ofta hade nya tjänare i sitt hus och att
gamla hade försvunnit.

1834, då hennes egendom i New Orleans började brinna, avslöjades
slutligen en mörk hemlighet.

När polis och brandkår kom fram till huset hittade de en 70-årig
kvinna i fotkedja – som var fastkedjad vid spisen. Den gamla
kvinnan berättade att hon startat branden i ett försök att begå
självmord. Hon ville inte bli flyttad upp till vinden.

När polisen undersökte vinden upptäcktes svältande slavar i bojor
eller satta i burar. Flera av slavarna hade spår efter tortyr och
medicinska experiment.

Ett hål hade öppnats i en mans huvud och ett verktyg hade förts in i
hålet för att undersöka hans hjärna. En annan man hade fått sina
könsdelar avkapade.

En kvinna hade fått både armar och ben amputerade och hennes hud
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var skuren i olika mönster. En annan kvinna hade fått sina armar
och ben brutna, sen veks de in under kroppen. Därefter placerades
kvinnan i en hundbur för att hennes ben skulle växa ihop i fel vinklar.
Hon liknade en mänsklig krabba.

En tolvårig pojkes hud var bortskalad i halva ansiktet för att
muskler, senor och blodkärl skulle kunna undersökas. Hans ansikte
var svårt infekterat.

De flesta slavarna på vinden var döda – andra bad om att få dö.

Efter att Delphine LaLaures terrorvälde blivit känt rådde
lynchstämning i New Orleans och en uppretad folkmassa tog sig in i
hennes hus.

Delphine LaLaure själv flydde till Paris.

Hon låg bakom 87 slavars död – män, kvinnor och barn– genom svår
tortyr.

Skådespelaren Kathy Bates porträtterade Delphine LaLaurie i tredje
säsongen av American Horror Story.
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Genene Jones
 Barnsjuksköterskan Genene Jones ville bli uppskattad på jobbet.

Det kostade minst 60 barn och spädbarn livet.

Genene Jones jobbade som barnsjuksköterska under åren 1971 till
1984.

Hon brukade förgifta sina försvarslösa offer med digitalis (mot
förmaksflimmer och hjärtsvikt) och heparin (ett ämne som hindrar
blodet från att koagulera). Därefter skulle Genene bli hjälte genom
att återuppliva sina små patienter.

De flesta dog.

Sjukhuset i San Antonio märkte att ett ovanligt stort antal av
Genene Jones patienter dog, men istället för att göra en ordentlig
undersökning bad de henne att sluta. Vilket hon gjorde. Sen fortsatte
hon till nästa sköterskejobb.

Till slut greps hon, åtalades och dömdes för att ha dödat nio
månader gamla Chelsea McClellan. Den lilla flickan hade behandlats
av Genene för en lätt förkylning och var tillbaka för rutinkontroll då
hon dödades.

1985 dömdes Genene Jones till 99 års fängelse. Sex gånger har hon
ansökt om villkorlig frigivning, men fått avslag. Hennes straff har
dock kortats med två tredjedelar. Detta på grund av överbeläggning
på fängelset i Huntsville i Texas.

Stephen King baserade karaktären Annie Wilkes i skräcknovellen
”Lida” (originaltitel ”Misery”) på Genene Jones. Kathy Bates spelade
huvudrollen i filmen ”Lida”.

 

Joanna Dennehy
 ”Jag dödade honom för att se hur det kändes, för att se om jag var
så kall som jag trodde att jag var.”

Seriemördaren Joanna Dennehy förklarade sig skyldig till tre mord i
Peterborough i Storbritannien 2013.

Hon knivhögg sin älskare Kevin Lee och sina inneboende vänner
Lukasz Slaboszewski och John Chapman.

Sen dumpade hon deras kroppar i ett dike.

– Det kunde ha varit värre. Jag kunde ha varit fet, sa hon till polisen
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som grep henne.

Joanna Dennehy åtalades för tre
mord och två mordförsök.

Innan domen föll skrev Joanna
Dennehy ett brev till domaren
där hon berättade att hon inte
kände sig ångerfull för vad hon
gjort.

Joanna Dennehy, då 32 år,
dömdes till livstid som den tredje
brittiska kvinnan någonsin.

Domaren i The Old Bailey kallade
henne en ”grym, kalkylerande,
självisk och manipulerande
seriemörare”.

Joanna Dennehys svar: Ett
hånleende.

I efterhand har hon fått
diagnosen borderline.
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Beverly Allitt
 Hon måste vara mardrömmen personifierad för alla sjukhus.

Beverly Allitt var en sjuksköterska som jobbade på sjukhuset i
Lincolnshire i England. Hon led av Munchhausen by proxy,
sjukdomen som innebär att man försöker få uppmärksamhet genom
att skada andra.

Allt hände under loppet av 59 dagar 1991. Alla barn hade varit
ensamma med Beverly Allitt när de fick problem med hjärtat.
Beverly Allitt hade överdoserat insulin och kalium som hon sen
injicerat i barnen för att orsaka hjärtstillestånden.

Hennes första offer var sju månader gamle Liam Taylor 21 februari
1991.

Strax efter att Beverly Allit fått frågan om hon ville bli gudmor till
Katie, den ena av tvillingarna Phillips, mördade Beverly hennes
syster Becky med en insulinöverdos.

Katie överlevde, men fick svåra hjärnskador, blev förlamad och
blind. Katie Phillips fick ett rekordhögt skadestånd 1990 på 26
miljoner kronor.

Beverly Allit är dömd för att ha mördat fyra barn, försökt döda tre
andra barn och orsakat skador på ytterligare sex barn.

1992 fastställdes domen till 30 år. Hon avtjänar sitt straff på ett
psykiatriskt sjukhus i Nottinghamshire.

I media döptes Beverly Allitt till ”Dödsängeln”.

 

Kristen Gilbert
 Under hela sin uppväxt var amerikanska sjuksköterskan Kristen
Gilbert känd för att fara ovarsamt fram med sanningen. Hon var en
patologisk lögnare helt enkelt. Hon fejkade bland annat flera
självmordsförsök och var också känd för sitt våldsamma humör.
Kristen Gilbert skrev också regelbundet in sig själv på psykklinik
under uppväxten.

1989 började hon jobba på sjukhuset Veterans Affairs Medical
Center, VAMC, i Northampton. Hennes sköterskekolleger märkte att
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  Kristen Gilbert.

fler patienter än vanligt dog
under Kristen Gilberts
arbetspass. Men det viftades
bort, istället kallade de henne
”Dödsängeln” – som ett skämt.

Först 1996 rapporterade tre
sköterskor att de var oroliga
över ökningen av hjärtdöda på
sjukhuset. Och att stora mängder
adrenalin försvunnit mystiskt.

Kristen Gilbert injicerade
adrenalinet i patienterna – för att
sedan bli hjälten som räddade
dem.

En undersökning sattes igång,
den skulle visa att onormalt många dog under Kristen Gilberts skift. I
ett försök att stoppa den ringde Kristen Gilbert in ett falskt bombhot
mot sjukhuset. Det fungerade inte.

Då lämnade hon sin tjänst på sjukhuset och lade istället in sig på
psykklinik – sju gånger – under hösten.

1998 dömdes Kristen Gilbert för bombhotet och 2001 dömdes hon till
livstidsfängelse för tre mord, ett dråp och två mordförsök.

Personal vid sjukhuset i Northampton menar att Gilbert kan vara
ansvarig för över 80 dödsfall och över 300 patientlarm.

Bland hennes kända offer fanns Stanley Jagodowski, 65, Henry
Hudon, 35, Kenneth Cutting, 41, och Edward Skwira, 69.

 

Nannie
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Nannie Doss
 Inte förrän amerikanskan Nannie Doss femte make, Samuel Doss,
hittades död i arsenikförgiftning vaknade myndigheterna.

De började följa spåren bakåt i Nannie Doss liv och insåg att döden
var hennes ständige följeslagare.

Nannie Doss greps och åtalades för sin makes död. Samtidigt
erkände hon att mördat fyra av sina tidigare makar, sin mamma, sin
syster Dovie, sin svärmor Lanning – och sitt nyfödda barnbarn
Robert.

Flera av offren förgiftades, de andra dog av kvävning. Hon hade
också tagit ut livförsäkringar på flera av sina offer.

Nannie Doss hade en förkärlek för relationsspalter i tidningar och var
på konstant jakt efter nya män att gifta sig med. Hon döptes genast
till ”The Lonely Hearts Killer” i media.

Hon dömdes till livstids fängelse för mordet på Samuel Doss.

Nannie Doss dog i leukemi i Oklahoma State Penitentiary 1965. Då
var hon 59 år gammal.
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Karla Homolka
 Kanadensiska Karla Homolka ställde upp för sin man.
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Hon hjälpte maken Paul Bernardo att våldta och mörda minst tre
tonårsflickor i början av 1990-talet.

En av dem var hennes 15-åriga syster, Tammy. De andra två offren
var Kristen French, 15, och Leslie Mahaffy, 14.

När de greps och åtalades använde åklagaren Homolkas vittnesmål
för att kunna fälla Paul Bernardo. Hon blev därför bara åtalad för
dråp.

Paul Bernardo höll under hela rättegången 1995 fast vid att han
visserligen misshandlat och våldtagit flickorna, men att det var hans
fru Karla som dödade dem.

Karla Homolka behandlades dock som ännu ett av hans offer, som
tvingats att hjälpa honom.

Det var inte förrän det var för sent som en video visade att Karla
Homolka var mer än villig att delta i brotten. Då hade Paul Bernardo
redan dömts till livstids fängelse.

Hon satt i fängelse i tolv år. 2005 släpptes hon ut.

Hon gifte om sig, födde tre barn och bodde under en period i
Guadaloupe i Västindien.
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Aileen Wuornos
 Amerikanskan Aileen Wuornos dödade sju män.

Hon hävdade bestämt att de alla försökt våldta henne när hon
jobbade som prostituerad i Florida under åren 1989 till 1990. Och att
hon därför handlat i självförsvar.

Aileen Wuornos lärde aldrig känna sin pappa, Leo Dale Pittman, och
övergavs av sin finska mamma, Diane Wuornos.

När hon var 13 år gammal blev hon utsatt för incest och från att hon
fyllt 15 var hon tvungen att klara sig själv. Aileen Wuornos tvingades
då in prostitution för att kunna försörja sig.

Trots att Aileen Wuornos fick diagnosen borderline, har hon insisterat
på att hon är psykiskt frisk.

”Jag är en person som hatar mänskligt liv och jag kommer att döda
igen.”

Aileen Wuornos dömdes till dödsstraff i sex fall.

2002 – efter tio år i dödscell – avrättades hon med en giftinjektion,
46 år gammal.

Skådespelerskan Charlize Theron porträtterade Aileen Wuornos i
prisade filmen ”Monster”.

 

Rosemary West
 Britterna Rosemary West och hennes make Fred West mördade
minst tio unga kvinnor under åren 1971 till 1987.

Hon har aldrig erkänt något brott och hävdar fortfarande att hon är
oskyldig. Hon dömdes mot sitt nekande till livstids fängelse, som den
andra kvinnan någonsin i Storbritannien.

Rosemary Wests pappa våldtog henne upprepade gånger under hela
hennes liv. Hon jobbade också periodvis som prostituerad under
övervakning av sin make Fred West. En av hennes regelbundna
kunder var hennes egen pappa.

Makarna brukade plocka upp unga flickor vid en busshållplats, sen
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tog de hem dem och torterade
flickorna i dagar innan de
dödades. De flesta flickor
dödades i makarnas hem i
Gloucester.

Deras egen dotter, Heather,
förmodas vara deras sista offer.

Rosemary West avtjänar sitt
straff i Durham i England.

Hennes make Fred begick
självmord i fängelset i väntan på
rättegången. Han misstänks ha
mördat ytterligare två flickor på
egen hand.

 

Myra Hindley

 Pauline Reade, John Kilbride,
Keith Bennett, Lesley Ann
Downey och Edward Evans föll
offer för Myra Hindley och hennes
pojkvän Ian Brady. Barnen var i
åldrarna 10 till 17 år. Minst fyra
av dem blev sexuellt utnyttjade.
Sen blev de mördade.

Brotten skedde under åren
1963–1965 i området som nu
kallas Greater Manchester.

Två av offren hittades i gravar
som fanns på Saddleworth Moor,
en tredje grav upptäcktes på
heden 1987 – 20 år efter Hindleys
och Bradys rättegång.

Det fjärde offret, Keith Bennett,
misstänks också vara begravd på
samma hed. Trots upprepade
undersökningar av området har hans kropp ännu inte hittats.

Paret åkte fast när Myra Hindleys svåger blev vittne till det sista
mordet.

Brotten går under benämningen ”Moor Murders” och under
rättegången kallades Myra Hindley ”den grymmaste kvinnan i
Storbritannien”.

Efter att Myra dömts fortsatte hon att hålla fast vid att hon bara
deltog i morden efter att Brady drogat och utpressat henne. Men sen
erkände hon att hon trodde att hennes roll i brotten var värre –
eftersom det var hennes fel att barnen fanns i Bradys närhet
överhuvudtaget.

Myra Hindley blev den första brittiska kvinna att dömas till livstids
fängelse.

Hon dog av lunginflammation i fängelse 2002, då var hon 60 år
gammal.

Ian Brady förklarades psyksjuk 1985 och har suttit inspärrad på
Ashworthsjukhuset. Han har upprepade gånger bett att få dö.

Manchesterbandet The Smiths har skrivit låten ”Suffer Little
Children”, som handlar om morden.

 

Källor: The richest, wikipedia.com, mirror.co.uk
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