
Barnamorden i Torehult 

 
Barometern 1850-05-22 

 

På ett torp nära Staby i Högsby socken af Handbörds härad har den 

16 dennes tilldragit sig en fasawäckande händelse: Torparen Peter 

Nilssons hustru, Sara Rebecka Nilsdotter, har nemligen med berådt 

mod på det sätt ådagatagit sina 3:ne barn, att hon tagit barnen, det 

ena efter det andra, och hållit deras hufwuden i sjudande byklut. 

Barnen woro från 2 till 5 år gamla. Sedan dessa mord blifwit 

begångna, antände hon på tre serskilda ställen sin och mannens 

boningsstuga, som i det närmaste hade brunnit ned när mannen 

hemkom från sitt arbete. Religionsswärmeri anses wara orsaken till 

dessa omänskliga brott, för hwilka Sara Rebecka nu är häktad. 

 

Barometern 1851-01-08 

 

– Kongl. Götha Hofrätt har nu meddelat dess utslag, angående 

häktade torparehustrun Sara Rebecka Nilsdotter från Thorahult af 

Högsby socken, hwilken wid Handbörds häradsrätt undgått 

rannsakning för det hon den 16 maj sistlidet år mördat sina tre 

minderårige barn, sonen Per Adam och döttrarna Maria Christina 

och Johanna Gustafwa samt derefter utsatt eld, hwarigenom hennes 

man, torparen Peter Nilssons i Thorahult boningshus jemte all deri 

wid tillfället befintlig lösegendom uppbrunnit. Uti hwilket mål, sedan 

provincialläkaren herr Doktor Darin förrättat medico legal besigtning 

å liken efter nämnde barn och med anledning af wad derwid 

iakttagits embetsutlåtande afgifwit samt ej mindre Fångläkaren, 

Riddaren Doktor Ekman än äfwen K. Sundhetskollegium aflemnat 

infordrade yttranden, rörande Sara Rebecka Nilsdotters 

sinnesbeskaffenhet, Häradsrätten genom utslag den 30 sistl. Sept. sig 

utlåtit, att genom rannsakningen och Sara Rebecka Nilsdotters egen 

bekännelse woro tillförlitligen utredt att hon ofwanuppgifne dag 

afdagatagit sina bemälte barn, medelst, att Sara Rebecka Nilsdotter 

dels bränt dem i eld och dels doppat deras hufwuden i kokhet lut, 

äfwensom att hon derefter antändt sin och mannens ägande 

stugubyggnad, hwilken jemte deri förwarad lösegendom, uppbrunnit, 

men emedan wederbörande läkare förklarat, att Sara Rebecka 

Nilsdotter wid utöfwandet af berörde brott handlat ofritt och icka 

warit mäktig sine sinnens bruk, samt Kongl. Sundhetskollegium icke 

funnit någon anledning att ifrån denna åsigt afwika och i följd deraf  

 

 

 



ansett sig äga fullt skäl till det antagande att Sara Rebecka Nilsdotter 

under ett anfall af religiöst wansinne, ofwannämnde gerningar 

begått; ty och då Häradsrätten i betraktande af hwad i öfrigt under 

målets behandling förekommit, icke kunde antaga ett motsatt 

förhållande eller att Sara Rebecka Nilsdotter under utöfningen af 

ifrågawarande brott handlat fritt och haft full sinnesredighet, kunde 

något answar i målet Sara Rebecka Nilsdotter icke ådömas, men i 

följd af stadgandet i Kongl. Brefwet den 9 mars 1826 skulle Sara 

Rebecka Nilsdotter öfwerlemnas till Konungens Befallningshafwande 

som borde med henne taga sådan wård, att hon icke kunde blifwa 

wådlig för allmänna säkerheten; Och har Kongl. Hofrätten i allo 

fastställt Häradsrättens berörde utslag. 

 

Några kommentarer 

 

Händelsen beskrivs relativt bra i artiklarna även om det är mycket 

förenklat. Men det minsta barnet var endast 1 månad gammalt.  

 I rättegången framkom att kvinnan tidigare haft två barn till som 

dött i mycket späd ålder. Ett 38 dagar gammalt, det andra bara 13 

dagar. Detta utreddes inte närmare. 

 Alla tre barnen begravdes på Högsby kyrkogård samma dag som de 

avled, alltså den 16 maj. Tolv dagar senare grävdes de upp och 

obducerades. Ute på kyrkogården. Provinsialläkare Theodor Darin 

intygade dödsorsaken på alla tre till ”vidsträckt brännskada, under 

stark blodcongestion åt hjernan”. 

 Sara Rebecka Nilsdotter var född i Mörlunda 1814. Hon satt sedan 

på ”dårhus” resten av livet. Hon dog på Växjö hospital 1907. 

 Mannen, Peter Nilsson, var född i Kråksmåla 1812. Han flyttade 

efter händelsen till det närliggande torpet Trändan där han dog 1857. 

 Ett nytt hus byggdes efter ett par år vid Torehult ca 70 m sydöst 

om det gamla. Detta hus finns kvar idag (2022) men är en ruin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
  Sara Rebecka Nilsdotter.  

  Bild från Växjö hospital ca 1901. 



Ur provinsialläkare Darins obduktionsprotokoll 
 

Närvarande: Pastors Adjunkten A G Sporsén och Apotekaren C J 

Ohlsson. 
 

Berättelse 

Peter Nilssons hustru, Sara Rebecka Nilsdotter har flere gånger och 

nu senast under en längre tid varit angripen af religiöst svärmeri. 

Den 16 uti innevarande månad då Sara var sysselsatt med klädtvätt, 

hörde hon, enligt egen sedemera afgifven berättelse, en röst, hvilken 

hon trodde vara Christi, som ropade till henne: ”du skall frälsa dina 

barn”, då Sara ansåg denna frälsning endast kunna åstadkommas 

derigenom att barnen genom en hastig död frälsades från verldens 

förförelser, trodde hon sig böra döda dem. Sara säger sig väl hafva 

blifvit intagen af ångest och bad att ”slippa dricka denna bittra kalk” 

men drefs ofrivilligt af en inre oemotståndlig kraft, att verkställa sin 

fattade tanke; hvarföre hon först tog sitt äldsta barn, flickan Maria 

Christina 6 år gammal, och höll hennes hufvud uti elden ”tills hon 

vände ut ögonen”, doppade henne derefter uti baljan som var full af 

varm lut, och då hon nu trodde flickan vara död, lade hon henne på 

golfvet; då Sara tyckte sig se att flickan ännu gaf tecken till lif, gjöt 

hon den varma luten öfver flickans ansigte. Derefter behandlade 

Sara på samma sätt sina återstående båda barn. Då alla 3ne barnen 

voro döda, tände Sara eld på halmen uti trenne i rummet varande 

sängar, hvarigenom huset snart råkade i brand. Menniskor som 

tillskyndade vid åsyn af röken, utskaffade barnens lik 1. Huset med 

innevarande lösegendom förtärdes af lågorna. Sara som är häktad 

och vid domstolen afgifvit ofvanstående berättelse, ångrar icke sin 

gerning, hvilken hon anser vara af Gud ingifven och befald, samt 

derföre Honom behaglig. 

 Huruvida Sara tillförne visat tecken till någon annan sinnes-

rubbning, än att hon då och då trott sig hafva erhållit ingifvelse af 

Gud, kunde icke af de närvarande uppgifvas.  

 
 

                                                 
1 Det var Sara Rebeckas mor som drog ut barnen. Hon bodde i stugan med familjen och befann sig 

vid källan, ca 90 m bort, då hon upptäckte rök från stugan. 


