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Pro gradu -tutkielmani käsittelee ruumiinryöstäjien ja anatomiamurhaajien maailmaa 1820–30-
lukujen Lontoossa. Lokakuun lopulla vuonna 1831 Edward Cook ja Elizabeth Ross pidätettiin Lon-
toon Whitechapelin kaupunginosassa epäiltynä 84-vuotiaan Caroline Walshin burking-murhasta.
Aikalaiset tarkoittivat burkingilla murhaa, jonka motiivina oli ruumiin myyminen anatomisiin leik-
kelyihin. Kirurgia alkoi modernisoitua voimakkaasti 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, ja sa-
malla tärkeäksi osaksi kirurgin koulutusta muodostui omakätinen harjoittelu oikeilla ihmisruumiilla.
Hirsipuut toimittivat anatomeille ainoat lailliset ruumiit, ja tämä teloitettujen murhaajien määrä oli-
kin täysin riittämätön tyydyttämään kasvavien anatomiakoulujen tarpeita. Nämä kirurgeja koulutta-
neet anatomiakoulut turvautuivat kyseenalaiseen lähteeseen paikatakseen tätä ”oppimateriaalin”
vajetta. Tarvetta tyydyttämään syntyi lopulta ruumiinryöstäjien ammattikunta. Ruumiita alettiin
varastaa tuoreista haudoista, sairaaloista ja jopa ihmisten kotoa ruumiinvalvojaisista.

Vuonna 1828 Skotlannin Edinburghissa irlantilaissiirtolaiset William Burke ja William Hare keksi-
vät ruumiinryöstölle kuitenkin vieläkin kauheamman vaihtoehdon. Kaksikko murhasi kaupungin
laitapuolen kulkijoita myydäkseen näiden ruumiit anatomeille. William Burken nimi ikuistettiin
historiaan burke-verbin ja uuden murhatavan, burkingin, muodossa. Lopulta vuonna 1831 burking
saapui kolmen yksittäistapauksen voimalla myös kansakunnan keskukseen, Lontooseen. Tämä ai-
heutti todellisen burkofobian aallon, joka johti vuoden 1832 anatomialakiin ja, tämän seurauksena,
ruumiinryöstön loppumiseen. Keskityn pro gradu -tutkielmassani käsittelemään Lontoon burking-
ilmiötä lähinnä Caroline Walshin burking-murhan kautta. Selvitän sitä, miten Caroline Walshin
murha ilmentää tätä burking-ilmiötä, miten kyseinen tapaus vertautuu muihin niin kutsuttuihin bur-
king-tapauksiin, millaiset olosuhteet kyseiseen tapahtumaan johtivat sekä miten kansa näihin rikok-
siin reagoi.

Koska tutkimuskohde on äärimmäisen rajattu, olen lähestynyt aihetta mikrohistoriallisella tutki-
musmenetelmällä. Caroline Walshin murha on mikrohistorialliselle tutkimukselle ominainen ”poik-
keuksellinen tyypillisyys”, arkipäivän seisauttanut mieliä kiihdyttänyt tapahtuma, jossa tavalliset
elinpiiriään hyvin edustaneet ihmiset syyllistyivät vakiintuneiden normien rikkomiseen. Caroline
Walshin murhan yksityiskohtaisella kuvauksella paljastan pitkän keston rakenteita paitsi burkingiin
johtaneesta kehityksestä, niin myös, asianomaisten elämien kautta, lontoolaisen köyhälistön arjesta.
Tutkimuksessani on myös erittäin vahva, ellei peräti salapoliisikertomuksen omainen kerronnallinen
ote, jonka myötä teen tutkimuksen laajemmasta kontekstista ymmärrettävämpää ja helpommin lä-
hestyttävämpää. Tutkimusaineistoni kattaa tapauksen oikeudenkäyntilähteitä, ajan sanoma- ja aika-
kauslehdistöä, erilaisia komitearaportteja, päiväkirjoja, kirkonkirjoja sekä aikalaiskirjallisuutta.
Tutkimuksen luonteesta johtuen säilyneet lähteet ovat rajalliset, mutta olen käyttänyt näitä lähteitä
mahdollisimman kattavasti.

Caroline Walshin murha täytti kaikki burking-murhan olennaiset tunnuspiirteet. Tapahtumat alkoi-
vat purkautua dramaattisella tavalla, kun Elizabeth Rossin ja Edward Cookin poika päätti todistaa
vanhempiaan vastaan. Ross murhasi Walshin tukahduttamalla tämän aivan samalla menetelmällä



kuin mitä Burke ja Hare olivat käyttäneet Edinburghissa. Tukahduttaminen ei jättänyt ruumiiseen
minkäänlaisia merkkejä väkivallasta, joten anatomit eivät osanneet tai ainakaan halunneet epäillä
mitään rikokseen viittaavaa. Burking-uhreille tyypillisesti Walsh oli myös huumattu puolustusky-
vyttömäksi ennen murhan suorittamista. Vanhuksen ruumista ei koskaan löydetty, mikä teki tästä
burking-tapauksesta poikkeuksellisen. Cookin ja Rossin poika kuitenkin todisti oikeudessa, että
Elizabeth Ross oli kantanut ruumiin johonkin anatomiakouluun. Näin ruumis olisikin leikelty pala-
siksi ja hävitetty. Ruumiit ostettiin ainoastaan täysin alastomina, joten uhrien vaatteet täytyi hävittää
muita teitä. Walshin vaatteet jäljitettiinkin eräälle vaatemarkkina-alueelle tämän asunnon lähettyvil-
lä. Aihetodisteet ja pojan todistus riittivät oikeudessa tuomitsemaan Elizabeth Rossin kuolemaan.
Edward Cook puolestaan vapautui, kun poika ei syyllistänyt häntä tekoon mitenkään, vaikka Cook
todennäköisesti oli murhan pääsuunnittelija. Poliisitutkinnassa ilmeni myös sarjamurhaan viittaavia
seikkoja. Burking-tapaukset olivatkin poikkeuksetta sarjamurhia, ja näin on syytä olettaa myös
Cookien kohdalla. Tapaus oli kuitenkin myös erilainen verrattuna muihin tunnettuihin burking-
murhiin, sillä tekijät eivät koskaan tunnustaneet murhaa. Näin ollen tietty salaperäisyys on säilynyt
näihin päiviin asti. Tätä salaperäisyyden verhoa olen avannut tutkielmassani.

Edward Cook oli toiminut pitkään ruumiinryöstäjänä, joten hän oli tottunut toimesta saataviin eri-
tyisen suuriin tuloihin. Yhdestäkin ruumiista saatu palkkio vastasi parhaimmillaan työläisen jopa
vuoden palkkaa, joten ammatti oli houkutteleva. 1820-luvulla vartiointi hautausmailla oli kuitenkin
tiukentunut, ja Edward Cook alkoi 1830-luvun alussa lähennellä jo 50 vuoden ikää. Ruumiinryöstö
vaati hyvää fyysistä kuntoa, joten Cook ei olisi todennäköisesti pystynyt toimen harjoittamista enää
jatkamaan. Perhe eli 1830-luvun alussa ankeissa oloissa ja yhteiseloa varjosti rahapula, joka johtui
pitkälti Elizabeth Rossin alkoholismista. Lontoo oli kuitenkin täynnä yksinäisiä ihmisiä, joiden ka-
toamista kukaan ei olisi huomannut. Pariskunta tarttuikin tähän tilaisuuteen, ja ruumiinryöstöstä
siirryttiin murhaamiseen. Se oli vaarattomampaa ja huomaamattomampaa kuin tunkeutuminen var-
tijoita täynnä oleville hautausmaille. Burkiitit houkuttelivat ystävällisyydellään ja vieraanvaraisuu-
dellaan yksinäisiä kerjäläisiä ja katulapsia koteihinsa murhattaviksi. Ruumiista saatava suuri hinta,
ruumiinryöstön vaikeutuminen, toimen suhteellinen helppous, yksinäisten uhrien suuri saatavuus ja
ruumiiden jatkuvasti koveneva kysyntä selittävät ruumiinryöstöstä burkingiin ajautumista paitsi
Cookien kohdalla, niin myös yleisesti.

Burking-tapaukset synnyttivät myös burkofobiana kutsutun ilmiön. Kaikenlainen pahoinpitely ja
päälle käyminen, kuten myös seksuaalirikokset ja katoamiset alettiin nähdä burkingina. Ihmiset
pelkäsivät kävellä öisillä kaduilla, ja burkiitteja nähtiin kaikkialla. Toisaalta murhista ja tekijöistä
oltiin myös äärimmäisen kiinnostuneita. Tämä kiinnostus sai jopa sairaalloisia mittasuhteita, kun
ihmiset jonottivat näkemään avattuja burkiittien ruumiita, tungeksivat teloituksissa ja jopa keräsivät
matkamuistoja murhaajien asunnoilta. Myös vihaa burkingia kohtaan tunnettiin, ja niin burkiitit
kuin näiden sukulaisetkin joutuivat vainojen kohteeksi. Saman kokivat myös burking-instituutioon
olennaisesti liittyneet ruumiinryöstäjät ja kirurgit. Joukkopahoinpitelyn ja elinyhteisön eristyksen
uhka leijui ilmassa, ja muun muassa murhasyytteistä vapautettu Edward Cook joutui lopulta pake-
nemaan Lontoosta, kun elämä metropolissa tehtiin miehelle mahdottomaksi.
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1 JOHDANTO

1.1 BURKINGIN LYHYT HISTORIA

[…] a crime, which is so horrible and monstrous in its nature that all the languages of
the world have no name by which it can be designated.1

Tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Newgaten torille ja sille johtaville kaduille Lontoon keskus-

tassa. Paikalle oli saapunut niin herrasmiehiä ja hienosti pukeutuneita rouvia kuin Docklandsin sa-

tamatyöläisiä ja Spitalfieldsin kutojiakin. Myös pieniä lapsia oli tuotu paikalle, ja isät kannattelivat

heitä olkapäillään, jotta voisivat taata näille parhaat näköalat suuren väkimassan keskeltä. Kadun

ohella myös lähitalojen katot ja ikkunat olivat uteliaiden miehittämiä. Ne sadat, jotka olivat halun-

neet parhaille paikoille, olivat saapuneet torille jo aamuviideltä ja odotelleet kylmissään nyt kolmi-

sen tuntia. Oli tammikuun 9. päivän aamu vuonna 1832. Kyseinen aamu oli valjennut koleana, ja

sankka usva peitti kadut. Huomion keskipisteenä oli Newgaten vankilan edustalle yöllä rakennettu

korkea hirttolava, jota yksinäinen köysi pahaenteisesti koristi. Suuria barrikadeja oli pystytetty es-

tämään yleisön pääsy liian lähelle. Spektaakkelin tuntu leijui ilmassa, ja hiljaisuus oli käsin koske-

teltavaa. Kun kello löi kahdeksan, pieni keski-ikäinen nainen asteli saattajineen vankilan ovesta ja

nousi lavalle väkijoukon eteen. Yleisön mylvintä yltyi korvia huumaavaksi, ja kiroukset satelivat

naisen päälle. Mylvinnän seasta kuului kovaäänisiä ”Hats off!”-huutoja vastalauseena herrasmiesten

näkymää peittäville silintereille. Pyöveli käveli huutomyrskyn kohteen luo, laittoi hupun naisen

kasvoille ja kiristi samalla tämän kaulalla olevaa köyttä. Väkijoukon huutelu vaihtui nyt syväksi

hiljaisuudeksi. Vangin vieressä seisova pappi yritti vielä viimeisen kerran tivata tältä tunnustusta,

mutta sen sijaan nainen totesikin vakaalla äänellä: ”I’m innocent”. Pappi lopetti kuulustelun ja aloit-

ti rutiininomaiset rukoukset. Toimituksen lomassa hän nyökkäsi pyövelin suuntaan, ja samassa nai-

nen putosi köyden varaan. Yleisö yltyi hurraamaan, kun se huomasi, ettei nainen kuollutkaan heti

vaan taisteli vääjäämätöntä kuristumistaan vastaan hurjasti potkien. Vanhan perinteen mukaisesti

ruumis sai roikkua yleisön silmien edessä vielä tunnin ajan, kunnes se otettiin alas ja lastattiin he-

vosrattaille. Tästä alkoi naisen viimeinen matka, joka ei suinkaan suuntautunut hautausmaalle vaan

kirurgin leikkauspöydälle.2

Näin päättyi Elizabeth Rossin (joka tunnettiin myös avomiehensä mukaan Cookina) elämä. Rikos,

joka oli Rossin hirteen vienyt, oli 84-vuotiaan Caroline Walshin burking-murha elokuussa 1831.

1 Ote nimimerkin ”E. M.” kirjeestä ”Anatomical Subjects.”The Morning Advertiser-sanomalehdelle 2.1.1832.
2 The Courier 9.1.1832; The Observer 9.1.1832; The Morning Advertiser 10.1.1832.
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Aikalaiset tarkoittivat burkingilla murhaa, jonka motiivina oli ruumiin myyminen anatomisiin leik-

kelyihin. Kirurgia alkoi modernisoitua voimakkaasti 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, ja sa-

malla tärkeäksi osaksi kirurgin koulutusta muodostui omakätinen harjoittelu oikeilla ihmisruumiilla

eli käytännön anatomian opiskelu. Aina vuoden 1752 murhalakiin (Murder Act) asti Englannin ki-

rurgit saivat laillisesti käyttöönsä vain kuuden teloitetun rikollisen ruumiit vuodessa. Määrä, joka

oli täysin riittämätön tyydyttämään jatkuvasti kasvavien anatomiakoulujen tarpeita. Murhalaki pa-

ransi tätä toivotonta tilannetta jonkin verran, vaikka sen tehtävänä oli enemmänkin vähentää murhi-

en määrää kuin siivittää tieteen voittokulkua. Lain mukaan murhasta tuomittu, teloituksen jälkeen,

annettiin joko kirurgeille leikeltäväksi eli dissektoitavaksi tai sitten ripustettiin rautahäkissä julkisel-

le paikalle mätänemään. Molempien lisärangaistusten tarkoituksena oli tehostaa murhasta annetta-

van rangaistuksen ennalta ehkäisevää vaikutusta ja erottaa se selkeämmin niistä lukuisista muista

Englannissa kuolemalla tuomittavista rikoksista sekä toisaalta evätä murhaajilta haudan rauha. Tä-

mä murharangaistuksen stigma aiheutti kuitenkin samalla sen, että ihmisten inho lääketiedettä si-

nänsä edistävää dissektiota kohtaan lisääntyi.3

Murhaajien ruumiiden määrä oli kuitenkin jo alusta pitäen liian vähäinen. Englannin kirurgian kat-

tojärjestö College of Surgeons of England (vuodesta 1800 lähtien Royal) vaati 1700-luvun lopulla

kaikilta Englannin kirurgioppilailta omakätistä kokemusta aidoilla ihmisruumiilla tehtävistä leikka-

uksista eli dissektioista. Samalla oppilaiden lukumäärä kasvoi vuoden 1793 kahdestasadasta jo yli

tuhanteen tultaessa 1820-luvulle. Ruumiiden kysyntä nousikin tämän seurauksena huomattavan

korkeaksi. Kirurgeja kouluttaneet anatomiakoulut turvautuivat kyseenalaiseen lähteeseen paikatak-

seen tätä ”oppimateriaalin” vajetta. Ruumiita alettiin varastaa tuoreista haudoista, sairaaloista ja

jopa ihmisten kotoa ruumiinvalvojaisista. Aluksi tätä toimintaa pyörittivät kirurgit ja heidän oppi-

laansa, mutta yleinen paheksunta ja kiinnijäämisen riski tekivät ruumiinryöstöstä pian herrasmiehen

maineelle täysin sopimattoman aktiviteetin. Vastuu ruumiiden hankkimisesta siirtyikin hautaus-

maan työntekijöille, rikollisille ja muille opportunisteille, jotka myivät saaliinsa sitten hyvällä hin-

nalla anatomiakouluille. Syntyi ruumiinryöstäjien4 (bodysnatchers, resurrection men, sack-‘em-up-

men) ammattikunta, joka esimerkiksi Lontoossa jakaantui erinäisiksi yhteistyössä toimiviksi ryh-

miksi ja jengeiksi. Lontoon jengit paitsi rosvosivat metropolin hautausmaita, niin myös toivat ruu-

miita pula-aikoina aina Irlannista asti ja toisaalta kuljettivat näitä taas kauas Skotlannin puutteessa

oleville anatomiakouluille. Toiminta oli siis täysin ammattimaista kaupankäyntiä. Koska ruumiin-

3 Richardson 2000, s. 35–37; Frank 1976, s. 399–401.
4 Ainoa tiedossani oleva suomenkielinen aihealuetta käsittelevä teksti, Arno Forsiuksen lyhyt artikkeli Suomen Lääkäri-
lehdessä, nimeää ammattikunnan ruumisvarkaiksi, ks. Forsius 2000, s. 4662. Käytän itse kuitenkin tätä ruumiinryöstäjä-
nimikettä, sillä se on mielestäni uskollisempi alkuperäiselle bodysnatcher-käsitteelle.
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ryöstöstä tuli koulujen ainoa keino hankkia riittävä määrä opetusmateriaalia ja koska maksavat op-

pilaat valitsivat nimenomaan ne koulut, jotka tarjosivat parhaat edellytykset harjoitteluun, tähän

kyseenalaiseen toimeen osallistuminen oli selviytymisen kannalta pakollista. Koulut olivat siis

ruumiinryöstön armoilla, ja kyseisen ammatin harjoittajat saivatkin tämän seurauksena nostettua

ruumiin hinnan huimalle tasolle. Ruumiinryöstöstä oli tullut hyvä liiketoimi.5

Ruumiinryöstöä ja hautojen häpäisyä paheksuttiin, mutta viranomaiset katsoivat tointa pääosin sor-

miensa läpi.6 Tilanne alkoi muuttua vasta 1820-luvun lopulla, kun ruumiskauppa sai aikaisempaa

huolestuttavamman muodon. Vuonna 1828 Skotlannin Edinburghissa irlantilaissiirtolaiset William

Burke ja William Hare keksivät ruumiinryöstölle nimittäin vieläkin kauheamman vaihtoehdon. Tä-

mä jo vuoden ajan jatkunut tapahtumavyyhti alkoi paljastua, kun Burken alivuokralainen löysi lo-

kakuun 31. päivän aamuna 1828 edellisenä yönä Burken luota mystisesti kadonneen vanhan irlanti-

laisnaisen Margaret Dochertyn ruumiin Burken huoneessa olevan olkikasan alta. Kun vuokralainen

oli kiiruhtanut kutsumaan paikalle poliisin, Burke ja Hare olivat kuitenkin, Burken avovaimon He-

len M’Dougalin varottamina, ehtineet jo kuljettaa ruumiin pois asunnolta. Naisen ruumis jäljitettiin

lopulta kuuluisan edinburghilaisen anatomin7 (anatomist) Robert Knoxin anatomiakoululle. Burke,

Hare, M’Dougal sekä Haren vaimo, Margaret, pidätettiin murhasta epäiltyinä. Poliisitutkinnan aika-

na saatiin viitteitä myös siitä, että miehet olivat mahdollisesti olleet osallisena useampaankin mysti-

seen katoamiseen kuluneen vuoden aikana.8

Suoranaisia todisteita ei kuitenkaan kyetty löytämään edes Dochertyn väkivaltaisesta kuolemasta,

joten Edinburghin viranomaiset päättivät tarjota miehistä yksinkertaisemmalta vaikuttaneelle Wil-

liam Harelle syytesuojaa eli kuninkaantodistuksen mahdollisuutta vastineena langettavasta todistuk-

sesta kumppaneitaan vastaan. Haren todistuksen myötä William Burke tuomittiin kuolemaan ja hir-

tettiin, mutta Helen M’Dougal ja Margaret Hare vapautettiin. Haren kertomuksen ja William Bur-

ken tunnustuksen myötä paljastui Britannian historian siihen asti laajin tunnettu murhasarja. Miehet

olivat vuoden sisällä murhanneet 16 kaupungin laitapuolen kulkijaa ja myyneet näiden ruumiit sit-

ten tohtori Knoxille. Syyllinen Hare oli ollut siinä missä Burkekin, mutta tuomio ja teloitus ikuisti-

vat nimenomaan Burken nimen historiaan, sillä vielä nykyäänkin englannin kielen burke-verbi tar-

koittaa tappamista tukahduttamalla. Tämä oli Burken ja Haren omaksuma murhatapa. Burken nimi

tuli symboloimaan koko rikosta, ja Edinburghin murhien seurauksena syntyi aivan uudenlainen

5 Richardson 2000, s. 52–58; Frank 1976, s. 399–401.
6 Richardson 2000, s. 85–86.
7 Anatomilla tarkoitetaan anatomian tutkijaa. Kaikki tutkimuksessani esiintyvät kirurgit olivat myös anatomeja, joten
käytän nimikkeitä jatkossa käytännössä synonyymisesti.
8 Burken ja Haren tapauksesta eli ns. ”West Port-murhista”, ks. Edwards 1980; Bailey 2002; Rosner 2010.
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henkirikos, burking.9 Burkingille ei ole yksiselitteistä suomennosta, joten käytän jatkossa käsitettä

alkuperäisessä muodossaan kuvaamaan murhaamista ruumiin myymiseksi anatomisiin tarkoituk-

siin. Burking-murhan tekijöitä kutsuttiin puolestaan burkiiteiksi (burkites, burkers).

Huhuja anatomiamurhista oli toki esiintynyt jo aiemminkin, mutta ainoastaan yhtä tapausta voidaan

oikeutetusti pitää burkingina ennen burkingin aikakautta. Nämä kyseiset tapahtumat saivat alkunsa

lähes kahdeksankymmentä vuotta ennen Burken ja Haren rikoksia, vuonna 1751, ja tapahtumien

näyttämönä toimi myös tällöin Edinburghin kaupunki. Kaksi alkoholismiin taipuvaista naista, om-

pelijatar Helen Torrence ja kotivaimo Jean Waldie, murhasi joulukuussa 1751 8-vuotiaan risatauti-

sen pojan tukahduttamalla tämän hameella. Kaksikon motiivina oli ollut ruumiin myyminen anato-

meille. Naiset jäivät kuitenkin kiinni, ja molemmat hirtettiin. Tapaus ei herättänyt aikanaan suurta

mielenkiintoa ja jäi lähes täysin unholaan. Anatomiamurhan tarkempi metodologinen määrittely ja

nimeäminen jäivätkin kahdeksaksi vuosikymmeneksi odottamaan William Burkea.10 Kuitenkin jo

keväällä 1828 eli ennen Burken ja Haren paljastumista oli Lontoossa kokoonnuttu miettimään la-

kialoitetta, joka olisi lopettanut kirurgeille suurta häpeää aiheuttaneen ruumiinryöstön ja taannut

tarvittavan ruumismäärän laillisin keinoin. Laki kuitenkin kaatui parlamentin ylähuoneessa (House

of Lords) kesällä 1829 muun muassa Canterburyn arkkipiispan vastustukseen. Lopulta siis edes

Edinburghin tapahtumat eivät olleet riittäviä aikaansaamaan muutosta tähän anatomian ja ruumiin-

ryöstön väliseen symbioosiin.11 Pelko burkingin, ajan rikoksista kauheimman, uhriksi joutumisesta

ei kuitenkaan poistunut kansalaisten mielistä, ja Edinburgh oli luonut mallin myös niin sanotuille

kopiomurhaajille. Vain kolme vuotta saatiinkin odottaa sitä, että Edinburghin tapahtumat toistuivat

jälleen, tällä kertaa kansakunnan keskuksessa, Lontoossa.

Loka-marraskuussa 1831 paljastui kolme toisistaan riippumatonta murhatapausta, jotka lehdistö

leimasi burkingiksi. Kuuluisin näistä oli niin sanottu italialaispojan surma marraskuun alussa Beth-

nal Greenin kaupunginosassa, Itä-Lontoossa. Lontoon King’s Collegen yliopiston anatomiakoululle

tuotiin marraskuun 5. päivän aamuna epäilyttävän tuore ja verinen 14-vuotiaan pojan ruumis. Kou-

lun anatomi Richard Partridge, tuntien Edinburghin tapahtumat, epäili välittömästi rikosta ja kutsui

paikalle poliisin. Neljä miestä: ruumiinryöstäjä John Bishop, tämän lankomies Thomas Williams,

ruumiinryöstäjä James May ja porukan kantaja Michael Shields pidätettiin. Tutkinnassa kävi ilmi,

että epäilyttävä ruumis kuului italialaiselle katupojalle Carlo Ferrarille, joka oli ilmiselvästi kokenut

väkivaltaisen lopun. Aikansa poliisitutkinnan merkkitapauksessa Bishopin talon pihamaalta löytyi

9 Edwards 1980; Bailey 2002; Rosner 2010.
10 Paras kuvaus Torrencen ja Waldien tapauksesta löytyy Martin Fidon teoksesta Bodysnatchers: A History of the Re-
surrectionists 1742–1832, ks. Fido 1988, s. 21–31.
11 Richardson 2000, s. 157–158.
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viitteitä myös kahdesta muusta murhasta. Bishop, Williams ja May tuomittiin kuolemaan, ja kaksi

ensiksi mainittua myös hirtettiin. Shieldsiä ei päätetty edes syyttää, sillä todettiin, että tämä oli ollut

palkattuna kantajana täysin tietämätön tapahtuneesta murhasta. Mayn tuomio puolestaan muutettiin

viime hetkellä elinikäiseksi karkotukseksi Australiaan, sillä Bishop oli tunnustuksessaan vapautta-

nut miehen kaikista murhaan liittyvistä epäilyistä.12 Näiden kuuluisien niin sanottujen ”Bethnal

Green-murhien” ohella muut vähemmän tunnetut Lontoon burking-tapaukset olivat joulukuussa

1831 paljastunut 5-vuotiaan Margaret Duffeyn murha ja tämän tutkimuksen kohteena oleva Caroli-

ne Walshin murha. Duffeyn murha paljastui, kun eräs pikkupoika yllätti miehen ja naisen julkisesta

käymälästä kuristetun pikkutytön ruumiin kanssa. Tekijät pääsivät karkuun, mutta murhasta pidätet-

tiin lopulta Duffeyn naapuri, nuori irlantilaistaustainen nainen Bridget Culkin. Yhteys burkingiin

saatiin siitä, että yleisesti oli tiedossa, että Culkin oli ollut tunnetun ruumiinryöstäjän rakastajatar.

Oikeudessa nainen yllättäen vapautettiin, pitkälti oikeusteknisten seikkojen vuoksi, ja ketään muu-

takaan ei lopulta tuomittu pikkutytön murhasta.13

Vasta nämä kyseiset Lontoon burking-tapaukset aikaansaivat toden teolla burkofobiaksi eli burkin-

gin uhriksi joutumisen peloksi kutsutun ilmiön, joka lopulta johti vuoden 1832 anatomialakiin

(Anatomy Act). Kyseinen laki takasi vihdoin riittävän määrän ”opetusmateriaalia” kirurgeille. Nyt

ruumiit saatiin köyhäintaloista ja sairaaloista. Jos joku näissä kuoli ilman omaisia tai omaa ilmais-

tua tahtoa olla tulematta leikellyksi, ruumis saattoi päätyä anatomiakouluun. Samalla anatomisesta

leikkelystä poistettiin rangaistuksen stigma, kun kuolemaantuomittujen ruumiita ei enää käytetty

anatomisen tutkimuksen välineinä. Siinä missä dissektio ei ollut enää rangaistus murhasta, se oli

sitä nyt köyhyydestä ja yksinäisyydestä. Laki oli voimassa pienin muutoksin aina vuoteen 1984

asti.14 Vaikka ruumiinryöstön kultakauteen verrattuna anatomialaki itse asiassa vähensi ruumiiden

määrää anatomien leikkauspöydillä, se onnistui silti loistavasti kahdessa päätavoitteessaan. Syksyn

1832 jälkeen Lontoossa ilmeni nimittäin enää vain yksittäisiä ruumiinryöstötapauksia, ja myös bur-

king katosi yhtä nopeasti kuin se oli ilmennytkin, ainakin julkisuudesta ja Brittein saarilta.15 Ilmiö

nousi kuitenkin uudelleen esille erinäisten anatomiamurhien myötä 1800-luvun lopun Yhdysvallois-

12 Italialaispojan tapauksesta eli ns. ”Bethnal Green-murhista”, ks. Wise 2005.
13 Bridget Culkinin tapausta ei ole juurikaan tutkimuskirjallisuudessa esitelty, mutta olen itse perehtynyt tapauksen
oikeudenkäyntipöytäkirjaan ja lehdistölähteisiin, joissa Duffeyn murhaan liittyvät tapahtumat kuvataan suhteellisen
tarkasti, ks. esim. OBSP Second Session 1832, s. 178–184, PCOM 1/28, TNA; The Sun 6.12.1831, 10.12.1831; The
Times 9.12.1831; The Standard 30.12.1831; The Morning Post 9.1.1832.
14 Kattavin tutkimus vuoden 1832 anatomialain valmistelusta ja vaikutuksista on Ruth Richardsonin teos Death, Dissec-
tion and the Destitute, ks. Richardson 2000. Lain tarkka sisältö löytyy mm. James Moores Ballin teoksesta Sack-’Em-
Up-Men, ks. Ball 1928, s. 189–195.
15 Durey 1976, s. 211–221.
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sa,16 ja se on hieman luonnettaan muuttaen pysynyt ajankohtaisena aivan näihin päiviin asti laitto-

man elinkaupan ja siihen liittyvien murhien muodossa.17

1.2 MURHAN MIKROHISTORIAA

Tässä tutkimuksessa selvitän sitä, miten Caroline Walshin murha ilmentää tätä burking-ilmiötä,

miten kyseinen tapaus vertautuu muihin niin kutsuttuihin burking-tapauksiin, millaiset olosuhteet

kyseiseen tapahtumaan johtivat sekä miten kansa näihin rikoksiin reagoi. Edellisessä alaluvussa

esittelin jo lyhyesti burking-ilmiöön johtaneen kehityksen ja tunnetut yksittäistapaukset, joita toi-

saalta syvennän myöhemmin tutkimuksen edetessä. Luvussa kaksi käsittelen Walshin tapauksen

paljastumiseen johtaneen tapahtumasarjan ja toisaalta tuon esille ne ennakko-oletukset, joita tapaus

sai osakseen ennen kuin rikostutkinta oli ehtinyt alkaakaan ja syyt sille, miksi tapaus leimattiin bur-

kingiksi. Kolmas luku keskittyy seikkoihin, jotka tekivät katoamisesta todella burkingia ja siihen,

miten Walshin murha vertautuu burking-ilmiöön ylipäänsä sekä kyseisen ilmiön pääpiirteisiin. Nel-

jännessä luvussa tarkastelen niitä olosuhteita ja sitä tapahtumahistoriaa, jotka lopulta johtivat rikok-

seen sekä Elizabeth Rossin perheen elämää 1820–30-luvun Lontoossa. Viimeinen luku keskittyy

käsittelemään sitä, miten rikokseen ja sen tekijöihin suhtauduttiin. Tarkastelen näitä reaktioita ri-

kokseen paitsi Walshin tapauksen pohjalta, niin myös yleisesti. Säilytän koko tarinan mitalta vertai-

levan tutkimusotteen toisiin burking-tapauksiin nähden, vaikkakin aina Caroline Walshin tapauksen

ehdoilla. Tutkimukseni paikkaa tiettyä aukkoa Britannian anatomiaa, ruumiinryöstöä sekä burkingia

käsittelevässä historiantutkimuksessa, sillä Caroline Walshin murha on jätetty täysin kuuluisampien

burking-tapausten varjoon, vaikka se tarjoaa erilaisen mutta tietyllä tapaa erityisen tyypillisen ja

etenkin erinomaisen inhimillisen näkökulman aiheeseen ja toisaalta myös köyhien lontoolaisten

elämään 1800-luvun alussa. Se oli samalla myös ensimmäinen Lontoossa paljastunut burking-

tapaus, ja sen kautta pystytäänkin hyvin tarkastelemaan koko ilmiön taustoja ja rakenteita. Koska

tutkimuskohde on näin äärimmäisen rajattu, on mikrohistoriallinen lähestymistapa luonnollisin tut-

kimustehtäväni ratkaisemiseen.

Mikrohistoria ei sinänsä ole mikään suoraviivainen määriteltävissä oleva tutkimusmetodi vaan laa-

jempi, tutkimuksen lähtökohtiin ja työssä tehtäviin valintoihin liittyvä, historiallisen ajattelun ja

16 Amerikkalaista ruumiinryöstöä ja erinäisiä burkingiksi luokiteltavia tapauksia uudella mantereella ovat tutkineet mm.
Suzanne M. Shultz ja Michael Sappol, ks. Shultz 1992; Sappol 2002.
17 Tällaista modernia ”elinkauppaburkingia” harjoitettiin mm. Perussa syksyllä 2009, kun rikollisjoukko murhasi kym-
meniä ihmisiä myydäkseen näiden ihmisrasvaa kosmetiikkateollisuudelle ja plastiikkakirurgeille, ks. Ihmisrasvaa myy-
neen liigan epäillään surmanneen kymmeniä Perussa 23.11.2009, HS.fi.
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hahmottamisen tapa.18 Mikrohistoriassa ei ole yhtä teoriaa tai tietynlaista tyypillistä tutkimuskoh-

detta, jota kaikki mikrohistorialliset tutkimukset seuraisivat, vaan sen sovellusala on hyvinkin vaih-

televa sisältäen vain vähäisiä yhteisiä elementtejä. Suuntauksen yhden johtohahmon Giovanni Le-

vin mukaan mikrohistorialle on kuitenkin ominaista pyrkiä etsimään aikaisempaa realistisempaa

kuvaa ihmisten käyttäytymisestä ja saada tietoa niistä strategioista, joilla ihmiset pyrkivät maail-

massaan selviytymään käyttäen hyväksi järjestelmän aukkoja ja epäjohdonmukaisuuksia. Voisi siis

toisin sanoen todeta, että mikrohistoria pyrkii ymmärtämään tavallisten ihmisten ratkaisuja yhtei-

söiden asettamien mahdollisuuksien puitteissa.19 Mikrohistoriallisen tutkimuksen heterogeenisyy-

destä huolimatta suuntaukselle on tyypillistä tutkia mikroskooppisella tutkimusotteella niin kutsut-

tuja ”poikkeuksellisia tyypillisyyksiä”. Levin mukaan mikroskooppinen tarkastelu pystyy paljasta-

maan tutkinnan alla olevien tapahtumien laajemmasta kontekstista monia ennen havaitsemattomia

ilmiöitä.20

Oma tutkimusmikroskooppini kohdentuukin laajemmassa Britannian lääketieteen- ja sosiaalihisto-

rian kentässä hyvin rajattuun, mutta osaksi myös tuota kenttää mullistaneeseen, ajallisesti hyvin

lyhytkestoiseen ilmiöön, burkingiin. Oikeastaan se kohdentuu tämän burking-ilmiön sisälläkin edel-

leen tarkennettuun tapahtumasarjaan, Caroline Walshin katoamiseen ja murhaan. Vaikka tarkaste-

luni alla onkin pitkälti Elizabeth Rossin ja hänen perheensä elämä, tutkimukseni ei silti ole elämän-

kerta. Historioitsija Jill Lepore onkin pohtinut elämänkerran ja henkilöihin pohjautuvien mikrohis-

torioiden eroja artikkelissaan Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and

Biography. Leporen esittämät näkemykset asiasta ovat hyvin käyttökelpoisia tekemään eroa myös

oman tutkimukseni ja ”pelkän” murhaajaelämänkerran tai henkilöhistorian välille. Mikrohistorian

tavoitteena ei ole Leporen mukaan niinkään kuvata henkilöitä heidän itsensä vuoksi, kuten elämän-

kerroissa, vaan päinvastoin hahmottaa näiden elämää allegoriana laajemmista asioista yhteiskunnas-

sa.21 Kun siis kerron erityisellä yksityiskohtaisuudella tämän yhden rikoksen tarinan, annan toisaalta

kasvot ajan rikoksista pelätyimmälle ja tuon samalla tarinan pääosanesittäjien kautta esille niitä sel-

viytymiskeinoja, joita 1800-luvun alun köyhällä lontoolaisella saattoi olla käytettävänään. Tarkaste-

lun kohde on siis mikroskooppinen mutta ei missään nimessä aikakaudelle epäedustava.

Mikrohistorian ”poikkeuksellinen tyypillisyys” on historioitsija Matti Peltosen mukaan usein arki-

päivän seisauttanut tapahtuma, esimerkiksi mieliä kiihdyttänyt oikeudenkäynti, johon liittyy poik-

18 Peltonen 1999, s. 21.
19 Levi 1991, s. 93–94; Elomaa 2001, s. 66.
20 Peltonen 1999, s. 52.
21 Lepore 2001, s. 133.
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keuksellisia piirteitä.22 Britannian burking-ilmiö ja Caroline Walshin tapaus ovat kaikkea tätä

omimmillaan. Yleensä mikrohistorioitsijat tutkivat poikkeuksellisia tapahtumia, sillä ne ovat jättä-

neet jälkeensä eniten lähdeaineistoa sinänsä niin sanottujen tavallisten ihmisten elämästä (esimerk-

kinä oikeudenkäyntipöytäkirjat). Ehkä kaikkein tunnetuimman mikrohistorioitsijan Carlo Ginzbur-

gin mukaan tämä tutkimuskohteiden poikkeuksellisuus ei tee niistä kuitenkaan epäedustavia.23

Vaikka tutkinnan alla olevat tapahtumat olisivatkin erityisen poikkeavia, kuten ne burkingin tapauk-

sessa ovat, ne voivat silti kertoa erittäin paljon myös niin sanotusta jokapäiväisestä normaalista.

Tämä perustuu sille olettamukselle, että nämä normit paljastuvat tutkijalle toden teolla vasta rikkou-

tuessaan.24 Omaan tutkimukseeni tämä heijastuu siten, että burkingin voidaan katsoa rikkoneen jo

pitkältä ajalta muotoutuneita, hiljaisesti hyväksyttyjä ruumiinryöstön ja anatomian tutkimuksen vä-

lisiä normeja tuoden samalla esille muuten pimentoon jäänyttä tietoa näistä molemmista. Matti Pel-

tosen näkemyksen mukaan Ginzburgin oma tuotanto perustuu suurelta osin ”pitkän keston raken-

teen ja poikkeuksellisena pidetyn lyhyen keston tapahtuman yhteentörmäyksen tutkimiseen”.25

Omassa tutkimuksessani Caroline Walshin burking-murha on se poikkeuksellinen lyhyen keston

tapahtuma, jonka kautta paljastan pitkän keston rakenteita paitsi burkingiin johtaneesta kehitykses-

tä, niin myös, asianomaisten elämien kautta, lontoolaisen köyhälistön arjesta.

Vaikka Caroline Walshin murha on tapahtumana hyvinkin mikrohistorialle ominainen ”poikkeuk-

sellinen tyypillisyys” sinänsä elinpiiriään hyvin edustavien ihmisten ajautumisesta poikkeukselli-

seen tapahtumaketjuun, olen joutunut tutkimuksessani ottamaan käyttöön hieman myös Matti Pelto-

sen ”tavallista kokeilevammaksi mikrohistoriaksi” nimeämän ”suuntauksen” metodeita. Siinä missä

perinteinen mikrohistoriallinen tutkimus perustuu yleensä jokseenkin poikkeavan paljastavaan tai

runsaaseen dokumentaatioon (kuten esimerkiksi oikeudenkäynti- tai inkvisitiopöytäkirjoihin), ko-

keileva mikrohistoria pyrkii selvittämään sellaisten ihmisten elämää, joista tällaista dokumentaatiota

ei ole säilynyt.26 Tutkimukseni Caroline Walshin burking-murhasta yhdistelee sekä perinteisen että

kokeilevan mikrohistorian menetelmiä. Walshin murhaan ja rikostutkintaan liittyvistä tapahtumista

on runsaasti hyviä lähteitä, mutta itse asianomaisista henkilöistä eli Walshista ja Cookien perheestä

näitä lähteitä on äärimmäisen niukasti. Kuitenkin heidän henkilöhistoriallaan on mielestäni valtavan

suuri merkitys tarkasteltaessa lopullisia syitä burking-ilmiön synnylle. Burkingille tietä avasi toki

Britannian yhteiskunnallinen kehitys 1800-luvun alussa, mutta vastaus siihen kysymykseen, että

miksi juuri tietyt ihmiset lopulta murhasivat toisiaan, jotta voisivat myydä näiden ruumiita eteen-

22 Peltonen 1999, s. 26.
23 Ginzburg 1996, s. 103.
24 Elomaa 2001, s. 71.
25 Peltonen 1999, s. 54–55.
26 Peltonen 2005, s. 84. Ks. myös mm. Ginzburg 1996, s. 121.
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päin, löytyy tutkimalla jokaisen burkiitin henkilöhistoriaa erikseen. Elizabeth Rossin ja hänen per-

heensä historian tutkiminen on siis olennaisen tärkeää burking-ilmiön ja samalla myös Britannian

lääketieteen historian laajemmalle kontekstille.

Ne tiedonmurut, joita säilyneet lähteet sisältävät perheen taustoista mahdollistavat sen, että kokeile-

van mikrohistorian menetelmin voidaan luoda yllättävänkin uskottava kuva asianomaisten henkilö-

historiasta. Eräs tällainen kokeileva menetelmä on tarinan henkilöitä ympäröivän todellisuuden

luonti. Tämä luomistyö perustuu tietenkin kattavaan lähdeaineistoon ja toisaalta myös aihetta sivua-

vaan tutkimuskirjallisuuteen. Kun siis selvitän Cookin perheen vaiheita ja motiiveja Caroline

Walshin burking-murhalle, sidon heidän taustoistaan löytämäni hajanaiset tiedonmurut intensiivi-

sesti heitä ympäröivän todellisuuden kontekstiin.27 Toinen mikrohistorian kokeileviin menetelmiin

kuuluva tutkimuksen apuväline on niin sanottujen paralleelien eli samansuuntaisten elämien hah-

mottelu ja näiden käyttö vertailevassa mielessä paikkaamaan puutteellisia tietoja itse tutkimuksen

alla olevasta henkilöstä tai ilmiöstä.28 Omassa tutkimuksessani nämä paralleelit elämät ovat tieten-

kin muiden burkiittien, ruumiinryöstäjien ja kontekstiin liittyvien aikalaisten henkilöhistorioita.

Etsin niistä piirteitä ja yhtäläisyyksiä, joiden avulla pystyn paikkaamaan tiettyjä aukkoja tutkimuk-

selleni tärkeiden henkilöiden vaiheissa ja koettelemaan tiettyjä esittämiäni hypoteeseja.

Mikrohistorioitsijat tapaavatkin painottaa tutkimuksiensa lähteiden erittäin tarkkaa lähilukua. Koska

lähteitä on yleensä niukasti, ja kun ne eivät yleensä tarjoa tutkijalle helppoja vastauksia niille esitet-

tyihin kysymyksiin, mikroskooppinen tarkastelutapa joudutaan ulottamaan itse tutkimuskohteen

ohella myös lähteisiin. Pieni, tutkinnan alla olevan lähteen alkuperäistarkoitukselle merkityksetön

tai epäolennainenkin yksityiskohta voi olla itse tutkimukselle kuitenkin hyvin merkittävä. Carlo

Ginzburg on verrannut tällaista erityisellä pieteetillä tapahtuvaa lähteiden tarkastelua salapoliisi

Sherlock Holmesin tapaan löytää ja tulkita tutkimuksissaan pieniä, hyvinkin merkityksettömältä

tuntuvia vihjeitä ja johtolankoja, joiden avulla koko tapaus lähtee kuitenkin lopulta avautumaan.

Nämä Holmesin huomaamat vihjeet ja johtolangat ovat tietenkin rikollisen tarkoituksetta jättämiä.29

Vertaus Sherlock Holmesiin on oman tutkimukseni näkökulmasta sinänsä osuva, sillä useissa koh-

dissa omaa tutkimusprosessiani olen joutunut kiinnittämään huomiotani hyvinkin mitättömiltä tun-

tuviin yksityiskohtiin esimerkiksi ihmisten puheissa tai sanomalehtien kirjoituksissa. Lopulta nämä

hyvin rajalliset ja monesti vain ohimennen mainitut seikat ovat kuitenkin usein saaneet tutkimukse-

ni palapelin palaset loksahteleman uskottavasti kohdilleen.

27 Peltonen 2005, s. 87–88.
28 Peltonen 2005, s. 90.
29 Ginzburg 1996, s. 37–76.
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Seuraavat mikrohistorioitsija Natalie Zemon Davisin kuuluisan teoksen The Return of Martin Guer-

ren johdannon sanat pätevät erittäin hyvin myös siihen, miten olen tutkimuksessani pyrkinyt raken-

tamaan tätä Walshin murhaan johtanutta palapeliä välillä siis hyvinkin vähäsanaisista lähteistä:

”Kun en tavoittanut etsimääni miestä tai naista, käytin – siinä määrin kuin se on mahdollista – mui-

ta saman ajan ja paikan [lisäisin tähän itse vielä saman elinpiirin] lähteitä tavoittaakseni heidän

tuntemansa maailman ja heidän reaktionsa. Vaikka se, mitä teille tarjoan, on osaksi omaa keksin-

töäni, se tosin on tiiviisti sidoksissa menneisyyden ääniin.” Ginzburg kommentoidessaan tätä Davi-

sin lausuntoa tarttuu nimenomaan siihen, että kyse ei suinkaan ole asioiden keksimisestä vaan us-

kottavan, lähteisiin perustuvan mahdollisen ”ehkä-todellisuuden” luomisesta.30 Koska mikrohistori-

alle on tyypillistä, että tutkimuksen käänteet pyritään sisällyttämään kertomukseen, en jätä tätä pa-

lapelin luomistyötä tekstissäni salaiseksi, vaan tutkimuksesta ja sen kerronnasta on helposti hahmo-

tettavissa, milloin mikäkin tieto ammentaa suoraan henkilöistä tai tapahtumista kertovista niin sano-

tuista ”faktoista” ja milloin käytän näitä erinäisiä mikrohistoriallisia menetelmiä täydentämään ja

laajentamaan tiedonmurujen välisiä aukkoja tai kuvaan kohteena olevia ilmiöitä enemmän yleiseltä

kannalta. Sanonnat, kuten ”ehkä”, ”voi olla”, ”luultavasti” ja ”on mahdollista” ovat selvästi esillä,

kun täydennän tutkimuksen palapelin tyhjiä aukkoja omien johtopäätöksieni avulla.

Tutkimuksessani on myös erittäin vahva, ellei peräti salapoliisikertomuksen omainen kerronnallinen

ote. Puolustan tätä tyylivalintaani Carlo Ginzburginkin esiin tuomalla toteamuksella, että jotkut

historiateokset ovat vain ”olemukseltaan kertovampia kuin toiset”. Ginzburg toteaa myös esimerk-

kinään Davisin Martin Guerre, että kun ”tapaus on niin täynnä dramatiikkaa ja yllättäviä käänteitä”,

niin ”se sopii hyvin tämäntyyppisen erittelyn kohteeksi”. Sama pätee mielestäni täysin myös omaan

tutkimusaiheeseeni.31 Tämä usein mikrohistoriallisille tutkimuksille keskeinen vahva kerronnalli-

suus on tehnyt näistä tutkimuksista erityisen suosittuja, sillä antaessaan tutkinnan alaisille henkilöil-

le kasvot ja tuomalla heidät esille ymmärrettävinä ja joskus jopa samaistuttavina ihmisinä, tutkija

tekee samalla tietyllä tavalla myös tutkimuksen laajemmasta kontekstista ymmärrettävämpää ja

helpommin lähestyttävämpää. Toki tällöin on otettava huomioon myös se, että tutkija, luodessaan

lähteidensä pohjalta tätä kertomusta, tuo tekstiin aina oman tulkintansa henkilöistä ja tapahtumista,

vaikka kuinka yrittäisi olla objektiivinen suhteessaan tutkimuskohteeseen.

30 Davis 1983, s. 5; Ginzburg 1996, s. 103–104.
31 Ginzburg 1996, s. 104–105.
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Itse olen keskittynyt kuvaamaan tutkimuskohteitani mahdollisimman neutraalisti. Olen tarkastelus-

sani mikrohistorioitsijoille tyypillisesti enemmän rikostutkijamaisen32 etäinen kuin elämänkertojan

tapaan tutkittaviini samaistuva. Tuomitsemisen sijaan olen pyrkinyt kuitenkin ymmärtämään henki-

löitäni ja heidän ratkaisujaan. Ylitsevellova tuomitseminen onkin ollut yleistä aikaisemmassa bur-

king-tutkimuksessa, pahimmillaan jopa demonisointiin asti. Osaksi tästä rikostutkijamaisesta tar-

kasteluvasta johtuen, ja tuodakseni myös ajan äänet sekä tunteet lähemmäksi lukijaa, olen käyttänyt

tutkimuksessa paljon suoria lainauksia asianomaisilta itseltään ja antanut heidän puhua omasta puo-

lestaan tarpeen niin vaatiessa. Koska näiden englanninkielisten lainauksien kääntäminen suomeksi

olisi tärvellyt liian usein alkuperäisen repliikin vivahteikkuuden tai niin sanotun ”historiallisen vä-

rin”, olen esittänyt ne täysin muokkaamattomina ja kääntämättöminä. Tämän salapoliisikertomuk-

senomaisen kerronnan rinnalla kuljetan toki jatkuvasti myös itse tutkimusprosessin kuvausta, jos-

kaan en niin korostetusti, että se tekisi itse kerronnasta liian raskaslukuista. Kerronnallisuus ei mik-

rohistoriassa tarkoita epätieteellisyyttä, vaan se on myös olennainen osa tutkimusta.

1.3 BURKING JA RUUMIINRYÖSTÖ TUTKIMUKSESSA

Burking-murhia on tutkittu useaan otteeseen tapauskohtaisesti, ja lähes kaikki nämä aikaisemmat

burking-ilmiöön suoranaisesti liittyneet tutkimukset ovat käsitelleet nimenomaan Edinburghin kuu-

luisia Burke ja Hare-murhia. Ensimmäiset tutkimukset aiheesta julkaistiin jo 1800-luvun loppupuo-

liskolla. Kuitenkin nämä burking-tutkimuksen pioneerit, kuten Alexander Leighton33, höystivät ta-

rinoidensa faktapohjaa keksityillä lisäyksillä aina, kun itse lähteet eivät heille mieleisiä selityksiä

tuntuneet tarjoavan. Nämä keksityt ja usein liioitellut lisäykset säilyivät tutkimuksissa totuuksina

aina 1900-luvun loppupuoliskolle asti ilman käytännössä minkäänlaista uudelleenarviointia. Oike-

astaan ensimmäinen selvästi aikaisempaa tutkimusta kohtaan kriittinen ote Burken ja Haren tarinas-

ta oli Owen Dudley Edwardsin tapaustutkimus Burke & Hare34 vuodelta 1980. Edwards pyrkii te-

oksessaan rakentamaan välillä hyvinkin niukoista lähteistä William Burkelle ja William Harelle

harvinaisen kattavaa taustahistoriaa. Hän esittelee nimenomaan tapahtumaympäristön kontekstia

selvittäessään miesten pääosin historian hämäriin jääneitä taustoja. Tässä mielessä Edwardsin me-

netelmät ovatkin olleet yhtenä mallina omalle luvulleni Cookin perheen taustahistoriasta.

32 Jill Leporen mukaan mikrohistorioitsijat (esim. Natalie Zemon Davis Martin Guerre-teoksessaan) käyttävät usein
tutkimusaiheensa rikostutkijaa tai tuomaria tietynlaisena alter-egonaan tarkastellessaan tapahtumia ja tutkittavia henki-
löitä. Eittämättä tähän on vaikuttanut lähteiden yleinen luonne. Useiden mikrohistorioiden keskeisimmät lähteet kun
ovat nimenomaan oikeudenkäyntipöytäkirjoja tai rikostutkintaraportteja, Caroline Walshin tapauksessa jopa molempia.
Henkilöhistorioitsijat puolestaan samaistuvat yleensä tutkittavaan itseensä. Lepore 2001, s. 139–140.
33 Ks. Leighton 1861. Leightonin teoksen virheitä ja keksintöjä on kommentoinut mm. Owen Dudley Edwards omassa
tutkimuksessaan Burkesta ja Haresta, ks. Edwards 1980, s. 288.
34 Ks. Edwards 1980.
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Vaikka Edwardsin teos on mielestäni pätevin katsaus Edinburghin burking-murhiin, aihetta ovat

tutkineet vastikään 2000-luvulla hieman erilaisesta näkökulmasta myös Brian Bailey (2002)35 ja

Lisa Rosner (2010)36. Bailey keskittyy pääosin kuvailemaan itse murhia erityisellä yksityiskohtai-

suudella ja järjestelmällisyydellä, kun taas Rosner käyttää kutakin murhaa prologina kuvaamaan

jotain tiettyä osaa tapahtumien usein hyvin edinburghilaisesta kontekstista. Etenkin Rosnerin teos

on mielenkiintoinen rakenteeltaan, mutta toisaalta se myös tietyllä tapaa kadottaa tutkimuksen pai-

nopisteen rönsyilevään dispositioonsa. Koko Burkea ja Harea koskeva tutkimus jättää myös Lon-

toon burking-ilmiön lähes täysin sivurooliin. Suhteellisen kattavan kirjallisen kuvauksen ohella

Edinburghin anatomiamurhat ovat päässeet myös elokuvantekijöiden suosioon. Viimeisimpänä

näistä burking-elokuvista on John Landisin ohjaama ”Burke and Hare” vuodelta 2010. Elokuvat

aiheesta ovat kuitenkin totuuden sijaan poikkeuksetta esittäneet sarjamurhat ja burkiitit enemmän

tai vähemmän koomisessa valossa. Lienevätkö nämä aikansa vihatuimmat rikolliset, ruumiinryöstä-

jät ja burkiitit, sitten nykyajan populaarikulttuurin näkökulmasta enemmänkin koomisia kuin pelot-

tavia hahmoja? Ilmeisesti burking on jostain syystä historian havinoissa muuttunut kauhukerto-

musmateriaalista komediaksi.

Yleisessä mittakaavassa Britannian ruumiinryöstöä on tutkittu 1900-luvulla oikeastaan kolmessa

aika selvästi hahmoteltavissa olevassa aallossa. Tällöin on aina muutaman vuoden sisällä ilmestynyt

jokunen aihetta käsittelevä tutkimus, jonka jälkeen onkin kulunut jopa vuosikymmeniä ennen seu-

raavaa tutkimusaaltoa. Ensimmäinen tällainen ”aalto” ajoittuu 1920–30-lukujen vaihteeseen, jolloin

James Moores Ball (1928)37 ja Cecil Howard Turner (1932)38 julkaisivat omat panoksensa ruumiin-

ryöstötutkimuksen kenttään. Näistä Ballin teos on sinänsä hyvä peruskuvaus aiheeseen. Ball aloittaa

tarkastelunsa jo antiikin ajoista mutta tarjoaa asiallisen, vaikkakin pikaisen, katsauksen myös 1800-

luvun alun Englannin ja Skotlannin ruumiinryöstäjistä sekä erittäin suppean vastaavan Burkesta ja

Haresta ja Carlo Ferrarin murhasta. Ball oli koulutukseltaan lääkäri, joten ei liene yllätys, että teos

keskittyy käsittelemään aihetta lääketieteen ja kirurgian kehityksen näkökulmasta. Ball myös vapa-

uttaa kollegansa kaikesta syyllisyydestä koskien ruumiinryöstäjien ja burkiittien suorittamia rikok-

sia. Ballin teoksen luvut Lontoon ruumiinryöstäjistä ja Carlo Ferrarin murhasta perustuvat pitkälti

James Blake Baileyn esipuheeseen39, jonka hän kirjoitti toimittamaansa ruumiinryöstäjän päiväkir-

jaan, joka julkaistiin 1890-luvulla. Tätä Baileyn esipuhetta voidaankin pitää ensimmäisenä selvästi

35 Ks. Bailey 2002.
36 Ks. Rosner 2010.
37 Ks. Ball 1928.
38 Ks. Turner 1932. Walshin murhasta, ks. s. 165–180.
39 Ks. Bailey 1896, s. 13–138. Kyseinen päiväkirja oli kirjoitettu alun perin käsin vuosina 1811–12. Alkuperäinen löy-
tyy Royal College of Surgeons of Englandin kirjaston arkistosta.
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alkuperäiseen lähdemateriaaliin pohjautuvana tutkimuksena nimenomaan Lontoon ruumiinryöstäjis-

tä ja burkiiteista. Caroline Walshin murhaa kumpikaan miehistä ei kuitenkaan noteeraa. Walshin

murhalle on kuitenkin omistettu jopa kokonainen kappale Turnerin versiossa ruumiinryöstön histo-

riasta. Turnerin kirjan nimi The Inhumanists kertoo jo paljon kirjoittajan asenteellisesta suhtautumi-

sesta tutkimuskohteeseensa. Turnerin Elizabeth Ross on ihmishirviö, jonka motiivina oli puhdas

pahuus. Turner kuvaa Walshin murhan lyhyesti ja pitkälti myös fiktiivisesti, eikä hän etsi tapahtu-

mille minkäänlaisia selityksiä tai uskottavia motiiveja. Pohdin Turnerin versiota Rossista lyhyesti

myös myöhemmin tutkimuksessani, kun käsittelen naisen murhan myötä saamaa julkisuuskuvaa.

Toinen ruumiinryöstön historiaa koskeva tutkimusaalto ajoittuu 1960–70-luvun vaihteeseen. Tällöin

teoksensa julkaisivat Hubert Cole (1964)40 ja Norman Adams (1972)41. Colen teos lienee useimmi-

ten siteerattu tutkimus Britannian ruumiinryöstäjistä. Se onkin hyvä perusteos aiheesta, vaikka

myös hieman virheellinen muun muassa käsittelyssään Burkesta ja Haresta, sillä se ottaa osaksi

todesta jo 1800-luvulla keksityt tarinat tapauksesta. Cole oli myös ensimmäinen, joka käytti laajasti

hyväkseen valtavaa lehdistölähdeaineistoa aiheesta. Siinä missä Colen teos keskittyy pääasiassa

Lontoon ruumiinryöstäjiin 1800-luvun alussa, Adams kuvaa samaa teemaa keskittyen lähinnä Skot-

lantiin. Kumpikin jättää Caroline Walshin murhan käsittelynsä ulkopuolelle, vaikka Cole onkin

ensimmäinen, joka tutkii Carlo Ferrarin burking-murhaa laajemmin. Viimeisin tällainen selvähkö

tutkimusaalto aiheesta nähtiin 1980–90-lukujen vaihteessa, kun Martin Fido (1988)42, Brian Bailey

(1991)43 ja etenkin Ruth Richardson (1987)44 julkaisivat omat teoksensa. Fido pyrkii esittelemään

koko Britannian ruumiinryöstön historian teoksessaan. Tämä johtaakin väistämättä hieman pinta-

puoliseen käsittelyyn. Fidon teoksen suurin anti burking-tutkimukselle on hänen alkuperäislähtei-

siin perustuva käsittelynsä Helen Torrencen ja Jean Waldien tapauksesta. Fido tarjoaa myös par-

haimman siihen asti nähdyn kuvauksen Carlo Ferrarin murhasta. Turnerin ja 1930-luvun jälkeen

Fido on myös ensimmäinen, joka käsittelee kirjassaan Caroline Walshin murhaa. Fidon käsittely

perustuu kuitenkin hyvin suppeaan aineistoon (käytännössä vain The Times-sanomalehteen). Näin

ollen se onkin puutteellinen ja osin jopa virheellinen, pintapuolinen kuvaus murhatapahtumasta ja

asianomaisten tuomioista. Myös tätä Fidon tulkintaa Elizabeth Rossista ja toisaalta Walshin murhan

motiiveista tarkennan myöhemmin tutkimuksessani.

40 Ks. Cole 1964. Etenkin Edwards on kritisoinut Colen kuvausta Edinburghin murhista, ks. Edwards 1980, s. 96–97.
41 Ks. Adams 1972. Myös Adams joutuu Colen lailla Edwardsin kritiikin kohteeksi samoista syistä kuin kollegansa.
42 Ks. Fido 1988. Walshin murhasta, ks. s. 159–168.
43 Ks. Bailey 1991.
44 Ks. Richardson 2000. Ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1987.
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Brian Baileyn tutkimus on pitkälti samankaltainen Britannian ruumiinryöstön yleiskuva kuin Co-

lenkin vastaava, mutta teoksen viimeinen luku käsittelee hyvin myös ruumiinryöstön aikakauden

loppua. Caroline Walshin tapaus jää kirjassa kuitenkin periferiaan. Britannian ruumiinryöstön tut-

kimuksen klassikkona voidaan kuitenkin pitää nimenomaan Ruth Richardsonin teosta Death, Dis-

section and the Destitute, joka käsittelee aihetta hieman eri näkökulmasta kuin esimerkiksi Cole,

Fido ja Bailey. Richardsonin tutkimuksen kohde ei ole suoranaisesti ruumiinryöstö tai burking vaan

vuoden 1832 anatomialaki. Toki ruumiinryöstöä ja burkingiakin käsitellään mutta pääasiassa kon-

tekstina anatomialakiin johtaneeseen kehitykseen. Näin ollen Richardson ei keskity ruumiinryöstön

tai burkingin pikkutarkkaan kuvailuun, vaan kirjan päähenkilöinä ovat enemmänkin anatomit ja

valtaelimet45. Richardsonin tutkimus onkin paras kokonaiskuva siitä, millainen Britannian ruumiin-

ryöstöilmiö oikeastaan oli, miten siihen puututtiin ja miten se lopulta päättyi. Richardson tuo myös

esille käsitteen burkofobia, esittelemättä sitä kuitenkaan sen laajemmin. Teos, mainitsemalla asiasta,

innoittikin minua selvittämään enemmän tämän burkofobian ilmenemistä Lontoossa, ja tuloksena

tästä syntyi tutkimukseni viimeinen osio.

Ehkä suurin syy siihen, miksi lähdin omassa työssäni tarkastelemaan burking-ilmiötä nimenomaan

Lontoon tapahtumien ja Caroline Walshin murhan kautta, on Sarah Wisen mainio tutkimus The

Italian Boy46 vuodelta 2005. Wisen teos käsittelee Carlo Ferrarin murhaa, henkilöitä sen ympärillä

ja laajempaa lontoolaisen alamaailman kenttää vankasti mikrohistoriallisella tutkimusotteella, vaik-

ka Wise itse ei tätä missään vaiheessa alleviivaakaan. Monellakin tapaa Wisen tutkimus John

Bishopista, Thomas Williamsista ja James Maystä on ikään kuin rinnakkaistutkimus omani kanssa.

Wise pyrkii ymmärtämään ja selittämään tapahtumia, ei tuomitsemaan niitä tavalla, jolla lähes

kaikki aikaisemmat Lontoon burkiitteja käsitelleet teokset ovat tehneet. Hän luo lähes salapoliisita-

rinan kaltaisen mysteerin Ferrarin murhasta, mutta tämän ohessa hän valaisee myös elävästi Lon-

toon köyhälistön jokapäiväistä elämää. Hän antaa osaltaan kasvot ja äänen muuten historian hämä-

riin jätetylle osalle lontoolaisista. Näistä lähtökohdista tarkastelen itse myös Caroline Walshin mur-

haa, joka on paitsi samanlainen, niin myös erilainen kuin Wisen tutkimuskohde. Yksikään näistä

burkingia sivuavista tutkimuksista ei ole kuitenkaan pyrkinyt antamaan yleiskuvaa aiheesta tai esit-

tämään juurikaan vertailevaa otetta tapausten välillä. Näin ollen oma tutkimukseni, jossa nostan

burking-ilmiön keskiöön, käyttäen toki pääasiallisena narratiivina ja eteenpäin vievänä voimana

Caroline Walshin murhaa, on tässä mielessä ainutlaatuinen. Wisen tutkimusta Bishopista, William-

45 Siinä missä Richardson tutkii aihetta valtaelinten näkökulmasta, on ruumiinryöstön ja burkingin kulttuurillisia vaiku-
tuksia etenkin Mary Shelleyn samaan aikaan julkaistun Frankenstein-teoksen osalta tutkinut kattavasti Tim Marshall,
ks. Marshall 1995.
46 Ks. Wise 2005.
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sista ja Maystä sekä Baileyn, Rosnerin ja Edwardsin tutkimuksia Burkesta ja Haresta käytän kuiten-

kin apunani antamassa kontekstia Walshin murhalle ja vertaillessani sitä näihin muihin burking-

murhiin.

1.4 LÄHTEISTÄ

Koska tutkimukseni painopisteenä on pääasiassa yksi murha, tärkeimpänä lähdeaineistona voidaan

pitää tapauksen oikeudenkäyntilähteitä. Lontoon rikostuomioistuimen, Old Baileyn, aineistoon kuu-

luvatkin muun muassa todistajaluettelot, oikeudenkäynnin kululaskelmat, murhasyyte ja itse pöytä-

kirja siitä, kuka sanoi ja mitä sanoi oikeudenkäynnin eri vaiheissa. Pöytäkirja on kirjoitettu vuo-

rosanamuotoon, ja se on myös tarkoitettu painettavaksi sekä julkaistavaksi. Alkuperäisiä käsinkir-

joitettuja pöytäkirjoja ei ole aikakaudelta säilynyt lainkaan, joten nämä painetut kertomukset (Old

Bailey Sessions Papers) ovat sanomalehdistön ohella ainoa keino saada tietoa siitä, mitä oikeussa-

lissa todella tapahtui. Vaikka onkin mahdollista, että pöytäkirjasta olisi joitain lausuntoja esiviktori-

aanisten sensibiliteettien johdosta sensuroitu tai että sitä olisi muokattu luettavammaksi yleisölle,

pidän sitä silti sisällöltään hyvin luotettavana lähteenä. Se ei osoita minkäänlaista asenteellisuutta

vaan tuntuu ainoastaan kertovan yksityiskohtaisesti sen, mitä kukin oikeuden edessä sanoi. Koska

kyseessä ei ollut seksuaalirikos, on todennäköistä, ettei sensurointiakaan ole tarvinnut liiemmin

tehdä. Itse väkivalta on nimittäin kuvattu hyvin seikkaperäisesti. Oikeuden pöytäkirja sisältää myös

syytettyjen kirjalliset puolustukset. Caroline Walshin murhaan liittyvien tapahtumien narratiivi pe-

rustuu suurimmaksi osaksi paitsi tähän Old Baileyn pöytäkirjaan, niin myös Lontoon sanomalehdis-

tön kattavaan raportointiin rikoksesta.

Ajan lehdistö oli erittäin kiinnostunut burking-ilmiöstä, ja lokakuusta 1831 lähtien aina keväälle

1832 saakka asiaa puitiinkin lähes päivittäin lehtien palstoilla. Sanomalehtien suurin anti tutkijalle

on murhan poliisitutkinnan tarkka kuvaus. Lehdillä oli oma palsta rikosuutisille, ja lehdistön palve-

luksessa olevat rikostoimittajat osallistuivat poliisitoimistoilla käytäviin julkisiin esitutkintakuulus-

teluihin ja kirjoittivat ylös muistiinpanoihinsa kaiken näkemänsä ja kuulemansa. Walshin murhan

tapauksessa nämä kuulustelut kestivät neljästä viiteen tuntia kerrallaan, ja niitä käytiin lukuisia pi-

dätyksen ja oikeudenkäynnin välillä. Lehdistön oli siis, säästääkseen arvokasta palstatilaansa, tiivis-

tettävä pitkät kuulusteluraportit pieneen tilaan, mutta jo lehtiin päätynytkin materiaali on erittäin

seikkaperäistä ja yksityiskohtia säästelemätöntä. Ilmeisesti lehdet ostivat, kukin omalla tahollaan,

eri poliisitoimistoja seuraavilta freelance-toimittajilta nämä raportit, sillä erilaisia poliittisia suun-

tauksiakin noudattavien lehtien rikosuutisointi on lähes identtistä paitsi sisällöissään, niin myös sa-



16

noituksissaan. Tästä huolimatta kukin lehti ilmeisesti lyhensi toimittajalta hankkimansa pitkät ra-

portit itse omien mieltymystensä mukaisesti, joten eri lehdet painottavat esitutkintaraporteissaan

erilaisia asioita ja näin täydentävät samalla toisiaan kokonaiskuvan muodostamisessa. Rikostutkin-

nan ohella sanomalehtien toimittajat myös haastattelivat todistajia ja muita asiaan liittyviä henkilöi-

tä. Näiltä saadut lisätiedot ovat olleet myös ensiarvoisen tärkeitä.

Olenkin käynyt tutkimustani varten systemaattisesti läpi valtaosan Lontoon merkittävimmistä sa-

nomalehdistä aina suurimmasta The Timesista ultraradikaaliin The Poor Man’s Guardianiin. The

Timesin ohella olen käynyt läpi kaikki Lontoon kuusi kertaa viikossa aamuisin ilmestyneet pääleh-

det, kuten myös kaikki merkittävät päivittäiset iltapäivälehdetkin. Viikoittain ilmestyneistä sanoma-

lehdistäkin olen ottanut mukaan muutaman, kuten myös aikakausilehdistöstä. Lehtien tarjoama ko-

konaiskuva poliisitutkinnasta on erittäin kattava ja todella arvokas, sillä itse poliisitoimistot eivät

ole säilyttäneet minkäänlaista esitutkintamateriaalia. Esimerkiksi Walshin murhaa käsitelleen polii-

sitoimiston tapausta koskeva materiaali ei ole ilmeisesti säilynyt missään muodossa. Pidän lehtien

rikosraportteja pääsääntöisesti uskottavina ja todenmukaisina, sillä ne eivät osoita minkäänlaista

asenteellisuutta vaan tyytyvät kertomaan asiallisesti istuntojen tapahtumista ja asianomaisten ole-

muksesta. Poliisilähteiden niukkuuden vuoksi Lontoon burking-murhia ja ruumiinryöstöä koskeva

tutkimus joutuukin perustamaan paljon juuri sanomalehdistön uutisoinnin varaan. Rossin oikeuden-

käynnissä ja teloituksessa jokaisella lehdellä oli kuitenkin paikalla omat edustajansa, ja lehtien ra-

portointi näistä onkin sisällöltään huomattavan vaihtelevaa. Olenkin käyttänyt sanomalehdistöä

paikkaamaan aukkoja oikeudenkäyntipöytäkirjassa. Sanomalehdet kuvaavat erityisen hyvin etenkin

henkilöiden reaktioita, ulkonäköä sekä yleistä ilmapiiriä, siinä missä pöytäkirja keskittyy todistajien

lausuntoihin. Lehtien poliittinen kanta ei tule millään tavalla esille näiden rikosuutisoinnissa. Ra-

porttien asiasisällön ohella sanomalehtien pääkirjoitukset ja yleisönosastot luovat arvokasta kuvaa

burkingin vaikutuksista yhteiskuntaan ja burkofobiasta yleensäkin.

Olen pyrkinyt tapahtumia koskevien lähteiden mahdollisimman suureen kattavuuteen, ja olenkin

saanut käyttööni Englannin (ja jopa Australian) eri arkistojen ja kirjastojen ystävällisellä avustuk-

sella käytännössä kaiken tiedossa olevan materiaalin liittyen Walshin murhaan. Lehdistön ja oikeu-

denkäyntilähteiden ohella lisävaloa tapahtumiin ja asianomaisiin antavat myös syytettyjen vankire-

kisteritiedot, Rossia haastatelleen vankilapapin vierailupäiväkirja, Elizabeth Rossista tehty ruumiin-

avausraportti, murhapaikan pohjapiirros ja Lontoon seurakuntien kirkonkirjat. Tukevana lähteenä

voidaan pitää myös burkiittien John Bishopin, Thomas Williamsin ja James Mayn tunnustuksia,

jotka tuovat burkingiin tiettyä yleistä omakohtaista kontekstia, jota ei muuten ole mahdollista ta-

voittaa, sillä Elizabeth Ross ei koskaan rikostaan tunnustanut tai muutenkaan jättänyt jälkeensä
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minkäänlaista omakätistä kirjallista aineistoa. Mikäli arkistolähteet ovat olleet ristiriidassa lehdistön

esittämien väitteiden kanssa, olen yleensä pitänyt arkistolähteitä luotettavimpana. Jos tutkimuksen

kannalta olennaisia ristiriitoja on lähteissä ilmennyt, olen tuonut ne esille myös tekstissä. Näiden

arkisto- ja lehdistölähteiden lisäksi Walshin murhasta on olemassa myös kirjamuotoinen aikalais-

tutkimus, The History of the London Burkers (1832). Se on selvästi asenteellinen ja subjektiivinen

kuvaus tapahtumista, mutta se tarjoaa myös muutamia anekdootteja ja tietoja, jotka ovat olennaisia

tuomaan lihaa tapahtumien luurangon ympärille. Kyseessä on kuitenkin selvästi ongelmallinen läh-

de, ja olen soveltanut ankaraa lähdekritiikkiä sitä kohtaan ja tuonut asian ilmi myös tekstissä.

Walshin murhaan olennaisesti liittyvien aihealueiden, ja etenkin ruumiinryöstön, käsittelyn olen

myös perustanut suurimmaksi osaksi alkuperäislähteisiin. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi

ruumiinryöstöstä on olemassa tutkimuskirjallisuutta suhteellisen paljon. Tutustumalla kuitenkin itse

konkreettisiin lähteisiin olen pystynyt löytämään juuri oman tutkimukseni kannalta relevanttia tietoa

ammattikunnasta. Nämä ruumiinryöstöstä kertovat alkuperäislähteet ovat erittäin niukkoja, mutta ne

antavat silti erinomaisen kuvan tämän salaperäisen ammattikunnan toiminnasta. Jo mainittujen bur-

kiittien tunnustusten lisäksi olen käynyt tutkimustani varten läpi kaiken tietämäni Lontoon 1800-

luvun alun ruumiinryöstöä koskevan aineiston. Tärkeimpinä näistä ovat parlamentin alahuoneen

(House of Commons) anatomian tilaa vuonna 1828 tutkineen komitean raportti ruumiinryöstäjien

haastatteluineen, erään ruumiinryöstäjän päiväkirja (ainoa ruumiinryöstäjän jättämä omakätinen

lähde yhdessä Bishopin ja Mayn tunnustusten kanssa), yhden vankilassa kuolleen ruumiinryöstäjän

vaimon avoin anatomeja syyttelevä kirje47 sekä ruumiinryöstäjien kanssa tekemisissä olleiden ana-

tomien elämänkerrat (Sir Astley Cooper, John Flint South ja Robert Christison)48. Tärkein näistä

elämänkerroista on ehdottomasti Bransby Cooperin vuonna 1843 kirjoittama teos sedästään Sir Ast-

ley Cooperista. Sir Astley oli 1800-luvun alun Englannin merkittävin anatomi ja toimi myös kahden

kuninkaan henkilökohtaisena kirurgina. Sekä Bransbyllä että Sir Astleyllä oli henkilökohtaista ko-

kemusta ruumiinryöstäjien kanssa asioimisesta, ja tässä elämänkerrassa olevat kertomukset näiden

toimista ovatkin korvaamattoman arvokkaita. Luonnollisesti myös sanoma- ja aikakausilehdet ra-

portoivat halveksittujen ruumiinryöstäjien rötöksistä aina tilaisuuden tullen ja syventävät näin kuvaa

ammattikunnasta. Perehtymällä kirjallisuuden sijasta näihin konkreettisiin dokumentteihin olen pys-

tynyt keskittymään tutkimukselleni keskeisiin asioihin ja tietyllä tapaa syventämään jo aiemmin

tutkimuskirjallisuudessa esitettyä kuvaa ruumiinryöstäjistä, erityisesti Elizabeth Rossin avomiehen

Edward Cookin elämän kautta.

47 Ann Millard kustansi kyseisen pamfletin kritisoidakseen sitä, miten anatomi Sir Astley Cooper kohteli palvelukses-
saan ollutta ja vankilassa kuollutta naisen aviomiestä, ruumiinryöstäjä William Millardia, ks. Millard 1825.
48 Ks. Cooper 1843; South 1884; Christison 1885.
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Olen käyttänyt aikalaiskirjallisuutta ja sanomalehdistöä, yhdessä laajan sosiaalihistoriallisen tutki-

muskirjallisuuden kanssa, myös sitomaan Walshin murhaa ja burkingia kontekstiinsa ja toisaalta

tuomaan eloon 1820–30-lukujen vaihteen Lontoota. Erilaiset aikalaiskuvaukset elämästä Lontoossa

silminnäkijäkertomuksineen pystyvät luomaan kuvaa burkingin tapahtumaympäristöstä niin toden-

mukaisesti kuin se nyt ylipäätään on mahdollista tavoittaa ja osaltaan selittämään itse ilmiötä.

Luonnollisesti aikalaiskirjallisuus on tietyllä tapaa keski- ja yläluokkaisesta näkökulmasta köyhien

maailmaa tarkastelevaa eikä siitä voida olettaa, että köyhien ääni pääsisi täysin suodattamattomana

lävitse, olkoonkin, että iso osa näistä on sosiaalisten reformoijien käsialaa. Aikalaiskirjallisuuden

ohella tärkeimmät lähteet tapahtumaympäristön hahmottelemisessa ovat erilaiset asiakirjat ja komi-

tearaportit lukuisilta elämän osa-alueilta, keskittyen silti pääosin niin sanottuun Lontoon köyhään

alamaailmaan, johon Elizabeth Ross ja Edward Cookin osaltaan kuuluivat. Burkingin ja Walshin

murhan taustatekijöitä tarkasteltaessa tapahtumaympäristö on tärkeässä osassa selittävänä tekijänä,

ja tapahtumien hyvin tarkka sitominen kontekstiinsa on erittäin olennaista. Sosiaalihistoriallinen

tutkimuskirjallisuus syventää tätä kuvaa aikakauden lontoolaisten elämästä ja omalta osaltaan tarjo-

aa selityksiä ja kontekstia tietyille vaiheille asianomaisten elämässä. Tapahtumaympäristöä ja eri

tapahtumapaikkojen suhteita toisiinsa valottaa myös aikalaiskartta Lontoosta (Liite 1), jota lukijan

kannattaa käyttää apunaan hahmottaessaan Cookien perheen maailmaa. Erilaisten hintojen ja palk-

kojen suhteiden sekä rahan suhteellisen arvon hahmottamista edesauttaa puolestaan näistä kokoa-

mani luettelo (Liite 3). Tämä sisältää myös Englannin tuolloiset rahayksiköt.
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2 BURKINGIA LONTOOSSA

2.1 KADONNUT ISOÄITI

Vuonna 1831 Lontoo oli jo valtava 1,6 miljoonan asukkaan kuhiseva, ahdas ja äänekäs metropoli.

Päivisin kadut täyttyivät asioillaan kulkevista ihmisistä ja kaupustelijoiden huudoista jopa siinä

määrin, että satunnainen maaseudun asukas kulkiessaan keskellä metropolin kiirettä olisi voinut

ympärillään olevasta vilinästä kuvitella, että itse kuolema kulki jokaisen ohikulkijan kintereillä ja

nämä yrittivät sitä kaikin voimin karkuun juosta. Sellaista vauhtia ihmiset pitivät kulkiessaan pai-

kasta toiseen. Suurimmilla kaduilla, kuten Whitechapel High Streetillä, sadat hevoskärryt ja -vaunut

ajoivat sellaista vauhtia, että tietä ylittäessään kulkija sai juosta henkensä edestä ja oli ihme tai ken-

ties tottumuksen tai ajurien suuren taidon ansiota, ettei vakavia onnettomuuksia sattunut yhtenään.

Kärryjen aiheuttama meteli oli niin kovaäänistä, ettei keskustelusta keskeisimpien kulkuväylien

varrella tullut yhtään mitään. Kaupungin länsiosien, West Endin Hyde- ja Regent Parkien, Piccadil-

lyn sekä siistien, leveiden katujen aristokraattisen tunnelman täydellisenä vastapainona oli työläis-

ten asuttama, köyhien perheiden, slummimaisten hökkeleiden ja likaisten pikkukujien Itä-Lontoo tai

East End, kuten se tunnettiin.49 Näillä East Endin kujilla ja kauppapaikoilla erilaisia puuvillaisia

pitsejä, nauhoja ja tulitikkuja kauppasi elannokseen 1830-luvun alussa myös irlantilainen vanhus

nimeltään Caroline Walsh (Kuva 1).

Caroline Walsh oli ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa, olihan hän jo 84-vuotias. Walsh oli pitkä,

laiha nainen ja suorine ryhteineen, hyvine hampaineen sekä mustanharmaine hiuksineen hän oli

selvästi ikäistään nuoremman näköinen. Vanhus olikin erittäin kunnioitettavassa iässä, sillä ihan

kuka tahansa ei 1830-luvun Lontoossa yhdeksännelle vuosikymmenelle yltänyt, etenkään rouva

Walshin elinpiirissä. Vuoden 1831 väestölaskennan mukaan vain noin puolet lontoolaisista eli edes

25-vuotiaaksi. Tätä arviota tosin synkensi selvästi Lontoon alueen erittäin suuri lapsikuolleisuus.

Kunhan lapsuudesta selvisi hengissä, saattoi toki olettaa elävänsä keskimäärin yli 60-vuotiaaksi,

mutta 84 elinvuoden saavuttaminen oli silti hyvin harvinaista. Rouva Walsh ei kuitenkaan ollut syn-

typeräinen lontoolainen, vaan hän oli kotoisin Irlannin kaakkoisosan Kilkennystä ja oli myöhemmin

muuttanut perheineen useiden maamiestensä tavoin Lontooseen, mitä todennäköisimmin parempien

työmahdollisuuksien ja elinolojen perässä. Jossain vaiheessa Walsh oli kuitenkin jäänyt leskeksi ja

päätynyt elättämään itseään katukaupustelijana. Kerjäystä ja irtolaisuutta ei katsottu hyvällä 1830-

luvun Englannissa, ja ne olivat myös rangaistavia rikkeitä vuoden 1824 irtolaislain (Vagrancy Act)

49 Grant 1837, s. 3–21.
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mukaan,50 mutta Walsh pystyi kiertämään lain asettamia rajoitteita edes muodollisella kaupustelul-

laan. Mikään yksinäinen kerjäläinen vanhus ei ollut, sillä hän omasi ystävällisen ja anteliaan luon-

teen ja oli pidetty hahmo Lontoon Cityn ja East Endin kaduilla. Walshin kerrottiin muun muassa

saaneen almuja enemmän kuin tämä oli kehdannut vastaanottaakaan, ja useat ystävälliset henkilöt

olivat tarjonneet hänelle myös yösijaa. Kanssaihmisten tuen turvin hän ei ollut korkeasta iästään

huolimatta joutunut koskaan turvautumaan esimerkiksi köyhäintalon (workhouse) apuun, puhumat-

takaan, että olisi joutunut vankilaan irtolaisuuden vuoksi.51

Kuva 1: Caroline Walshin kaltainen Lontoon irlantilainen katukaupustelija.52

Vaikka Caroline Walsh olikin toki köyhä, hänen elintapansa olivat silti terveet. Sairaana vanhus oli

ollut erittäin harvoin, ja hän tapasikin huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan eikä nauttinut

myöskään juuri lainkaan alkoholia. Walshin ainoa pahe oli piipun polttelu. Piippu olikin tehnyt sen

ainoan loven tämän muuten täydelliseen hammasrivistöön. Vanhus tapasi myös pukeutua siististi.

50 Foster 1988, s. 82–84.
51 Hogg 1837, s. 79–81; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 28.10.1831.
52 Piippuineen, koreineen ja mustine pukuineen kuvan irlantilainen vanhus vastaa uskomattoman hyvin Caroline
Walshin olemuksesta annettua kuvausta, vaikkakin se on 1840–50-lukujen vaihteessa piirretty. Walshista itsestään ei
ole kuvaa tehty, tai jos tehtiin, niin tällainen ei ole ainakaan säilynyt nykypäiviin asti. Mayhew 1861a, s. 97.
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Hän kulki yleensä mustassa naisten puvussa ja violetissa, lehtikuvioisessa hameessa, jonka alla oli

vaalea, vanha alusmekko sekä kantapäistä rikkinäiset mutta paikatut, harmaat villasukkahousut.

Harteillaan hän kantoi vaaleansinistä hartiahuivia, ja päässään hänellä oli musta hilkka. Parhaiksi

jalkineiksi kaupustelureissuilleen nainen oli todennut pienet miesten kengät, ja lisäksi hänellä oli

aina mukanaan pieni kaislakori kauppatavaroilleen sekä 29-vuotiaan pojantyttärensä Ann Butonin

tekemä kukkaro. Vanhuksella olikin kolme lastenlasta, joista yksi oli kuitenkin kuollut vastikään.

Viimeisen vuoden hän oli asunut Ann Butonin luona Red Lion Courtissa, Minoriesilla, lähellä Lon-

toon Toweria. Heinäkuussa 1831 Buton oli kuitenkin muuttanut sisarensa luo Long Lanelle, Smith-

fieldille, ja rouva Walsh oli jäänyt kodittomaksi. Naapurit Red Lion Courtissa majoittivat vanhusta

muutaman yön, ja lopulta Buton oli saanut järjestettyä isoäidilleen uuden asuinsijan erään Ann

Shawn luota Playhouse Yardilta, Houndsditchilta.53 Rouva Shawn asunnolta Houndsditchilta pääsi

helposti Cutler Streetille. Cutler Streetiltä alkoi ”Rag-fairina” tunnettu markkinapaikka. Se oli eten-

kin juutalaisten suosima likainen ja hämärä käytettyjen vaatteiden kauppaan erikoistunut alue pieni-

ne, mutaisine kujineen, joille toimittaja James Grantin mukaan auringonvalo ei koskaan laskeutu-

nut.54 Tämä oli hyvää markkina-aluetta Caroline Walshin nauhoille ja pitseille, mutta vanhus oli

kuitenkin päätynyt etsimään uutta majapaikkaa, vaikka hän oli ehtinyt asua vain kuukauden päivät

Playhouse Yardilla. Ilmeisesti Walsh oli vahvatahtoisena naisena ajautunut ristiriitoihin rouva

Shawn kanssa, tai sitten hän ei vain tohtinut olla enemmäksi vaivaksi naiselle, joka oli häntä jo pit-

kään majoittanut. Uusi majoitus olikin jo järjestetty, sillä eräs vanha tuttava perheineen oli jo pit-

kään pyytänyt vanhusta luokseen asumaan.

Erityisen lämmin, kesäinen perjantaipäivä 19. elokuuta vuonna 1831 oli aluillaan, ja Ann Buton

päätti piipahtaa vanhojen naapureidensa Cookin perheen luona Goodman’s Yardilla, Minoriesilla.

Hän oli kuullut huhuja, että Cookit olivat suostutelleet hänen isoäitiään luokseen asumaan, ja nainen

päättikin selvittää asioiden todellisen laidan. Kun Buton lopulta saapui Cookeille, hän huomasi sat-

tumalta patjan ja kasan vaatteita huoneen nurkassa. Vaatteet näyttivät naisen mielestä epäilyttävän

tutuilta, ja tarkemmalla silmäilyllä kasa osoittautuikin hänen isoäitinsä omaisuudeksi. Ainoastaan

perheen 11-vuotias poika Edward oli kotona. Poika oli nähnyt Caroline Walshia lähes päivittäin

koulumatkoillaan ja tunsi tämän, olihan hänen perheensä ollut vielä jokin aika sitten Walshin naa-

pureina Red Lion Courtissa. Rouva Buton ihmetteli, miksi hänen isoäitinsä olisi tuonut tavaroitaan

Cookeille. Nainen jätti isoäidilleen viestin ja lähti tiedustelemaan asiasta tarkemmin. Hän tapasi

isoäitinsä lopulta kello viiden aikaan Ann Shawn asunnolla ja kuuli tämän aikeista muuttaa Cookien

53 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 28.10.1831.
54 Grant 1842, s. 121–130.
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luo. Elizabeth Ross (alias Cook) todella olikin pyytänyt Walshia luokseen asumaan, ja vanhus oli jo

aamulla vienyt petivaatteensa sekä yöpaitansa ja -myssynsä Goodman’s Yardille. Tieto suututti Bu-

tonin täysin, sillä hän ei lainkaan pitänyt entisestä naapuristaan. Hän varoitti isoäitiään tylysti: ”If

you go to Cook’s they will cook you; they are body-snatchers, and will put a pitch-plaster55 on you,

and sell your body at some of the hospitals”.56

Rouva Walsh ei kuitenkaan ottanut Butonin varoituksia kuuleviin korviinsakaan vaan totesi tälle

päinvastoin, etteivät Cookit olleet niin hirveitä. Vanhus oli jo aiemmin kesällä yöpynyt muutaman

yön perheen luona Red Lion Courtissa, joten hän ei nähnyt mitään vaaraa tehdä sitä tälläkään ker-

taa. Lisäksi Elizabeth Ross oli kanssairlantilaisena ollut aina hyvin ystävällinen häntä kohtaan. Bu-

ton, tästä vihastuneena, kieltäytyi saattamasta isoäitiään Goodman’s Yardille ja totesi tälle pelkää-

vänsä, ettei näkisi tätä enää koskaan. Lopulta Buton lupasi kuitenkin tulla pistäytymään Cookeilla

seuraavana aamuna ja tuomaan isoäidilleen muutamia tavaroita. Walsh lupasi odottaa tätä aamulla

ja lähti matkoihinsa. Vanhus tapasi pian tämän jälkeen Houndsditchillä vielä toisen lapsenlapsensa

Lydia Baseyn, joka kantoi mukanaan puolen vuoden ikäistä tytärtään57. Basey oli juuri käyttänyt

tyttöä neuvolassa ja tullut sieltä suoraan tapaamaan isoäitiään. Rouva Walsh ilahtuikin suuresti näh-

dessään pikkutytön ja raotti kukkaroaan, jotta voisi antaa sieltä keksin lapsenlapsenlapselleen. Ilta

alkoi jo hämärtyä, ja Basey lähti saattamaan isoäitiään Cookien asunnolle. Matka taittui nopeasti

Houndsditchiä pitkin etelään ohi St. Botolph Aldgaten kirkon kohti Minoriesiä. Minoriesiä naiset

kulkivat vähän matkaa kohti Thames-joen rantaa ja kääntyivät lopulta kadun vasemmalle puolelle

avautuvalle Goodman’s Yardille. Lopulta naiset astuivat sisään ovesta numero 7 kuuden maissa

illalla. Basey hyvästeli isoäitinsä ja jäi vielä hetkeksi portaikkoon. Tällöin hän kuuli kuinka naisää-

ni, jonka hän tunnisti Rossiksi, toivotti hänen isoäitinsä tervetulleeksi. Tämä tuli olemaan viimeinen

kerta, kun hän näki tai kuuli mitään isoäidistään.58

Seuraavana aamuna kello yhdeksän aikaan Ann Buton tuli tuomaan vaatteita isoäidilleen, kuten oli

edellisenä päivänä luvannut. Oven avasi Elizabeth Ross, ja Buton huomatessaan, ettei muita ollut

kotona, tiedusteli isoäidistään. Buton oli keskeyttänyt Rossin pyykinpesupuuhat, sillä tämä oli juuri

55 Pitch-plasterin eli eräänlaisen suuren pikisen siteen käyttö uhrien tukehduttamisessa oli yksi burking-ajan sitkeimmis-
tä myyteistä. Sen mukaan burkiitti vaani uhrejaan pitch-plaster käsissään ja hyökkäsi yllättäen pahaa-aavistamattoman
uhrinsa kimppuun ja piti liimautuvaa pikisidettä tämän naamalla, kunnes tukehtuminen lopulta tappoi uhrin. Peittäes-
sään suun pitch-plaster esti samalla myös uhrin avunhuudot. Yksikään tunnettu burkiitti ei kuitenkaan käyttänyt kyseistä
välinettä murhissaan, ja on pienoinen mysteeri, mistä myytti sai alun perin alkunsa. Fido 1988, s. 134–135.
56 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 4.11.1831; The Globe and Traveller
4.11.1831.
57 Tytär Ann Lydia Basey kastettiin 11.5.1831. St. Katharine Cree, Register of baptisms, P69/KAT2/A/01/Ms 9368, GL.
58 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 4.11.1831; The Globe and Traveller
4.11.1831.
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ollut pesemässä avomiehensä Edward Cookin likaista työtakkia. Nainen vastasi kuitenkin Butonin

esittämään kysymykseen, että hän oli aikaisin aamulla mennyt ostamaan ruuan lämmitykseen tarvit-

tavia hiilenkekäleitä ja jättänyt miehensä sekä rouva Walshin tulisijan ääreen polttelemaan piippu-

jaan. Kun hän oli sitten tullut takaisin ostosreissultaan, Walsh ei enää ollut huoneessa. Buton häm-

mentyi, sillä olihan hänen isoäitinsä nimenomaan luvannut odottaa häntä aamulla, eikä Walsh muu-

tenkaan ollut aamuihmisiä. Ross käänsi keskustelun pois vanhuksen olinpaikasta ja kertoi kuinka

hauskaa heillä oli ollut edellisenä iltana. Perhe ja Walsh olivat syöneet ruhtinaallisen aterian lihalla

ja perunoilla, ja olipa Rossin avomies Edward Cook hakenut jopa hieman väkevääkin juhlistaakseen

mukavaa iltaa. Ross huomautti Butonille myös, ettei Walshilla ollut lainkaan alushametta mukanaan

ja pyysi tätä tuomaan vanhukselle sellaisen. Likapyykin parissa ahertanut Ross sanoikin joviaalisti,

että voisi myös pestä sen Butonin puolesta, jos tämä niin halusi. Butonin epäilykset olivat kuitenkin

heränneet, ja hän hämmentyi siitä, miten Ross tiesi, ettei Walshilla olisi ollut alushametta päällään.

Kuinka läheisesti nainen oli oikein vanhuksen tutkinut? Butonin pelot vahvistuivat vielä, kun hän

huomasi isoäitinsä vuoteen koskemattomana huoneen nurkassa. Se oli aivan samassa kunnossa kuin

edellispäivänäkin. Ross vastasi tähän kertomalla, että Walsh nukkui hänen ja Cookin kanssa sängyl-

lä. Buton ei tätä uskonut, sillä hänen isoäitinsä oli hyvin siveä ihminen eikä koskaan nukkuisi mie-

hen ja tämän vaimon välissä samassa sängyssä.59

Rossin kurkkua alkoi nyt kuivaa, ja hän ehdottikin, että keskusteluja jatkettaisiin Goodman’s Yar-

din ja Minoriesin kulmassa sijaitsevassa Bishop’sin ginikapakassa. Naiset joivat lasin giniä ja jat-

koivat jutustelua kahden olutpintin kera myös läheisessä Brown’sin pubissa. Koko ajan Buton yritti

sinnikkäästi selvittää illan tapahtumia. Lopulta Ross kuitenkin kyllästyi Butonin jatkuviin uteluihin

ja sanoi närkästyneesti: ”You speak as if you thought we had murdered or made away with her!”.

Juuri tätä Buton mielessään pelkäsi ja totesi lakonisesti: ”I hope not”. Ross suuttui nyt toden teolla

ja vastasi naiselle: ”From what you seem to say, you think we have destroyed her at our place”.

Buton koki nyt viisaimmaksi rauhoitella Rossia ja sanoi tyynesti: ”Mrs. Cook, you put those words

in my mouth, but what I think I don't speak now, but you will know of it hereafter”. Ross rauhoittui-

kin ja kutsui Butonin vielä luokseen syömään. Goodman’s Yardille Buton ei kuitenkaan halunnut

enää palata, vaan hän antoi Rossille hieman rahaa ja lähetti tämän ostamaan palan leipää ja juustoa,

59 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 4.11.1831; The Globe and Traveller
4.11.1831.
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jotta naiset voisivat ruokailla pubissa. Ross otti rahat, mutta Brown’siin hän ei enää palannut. Buton

oli nyt täysin vakuuttunut, ettei nainen ollut kertonut koko totuutta edellisillan tapahtumista.60

Ann Buton vietti koko lauantai-iltapäivän kävellen Itä-Lontoon katuja, kun hän yritti, tuloksetta,

etsiä isoäitiään. Illalla hän päätti vielä pistäytyä Cookeilla katsomassa olisiko isoäiti kenties palan-

nut. Sekä Elizabeth Ross että Edward Cook olivat nyt kotona, ja tunnelma oli erittäin kireä. Cook

oli selvästi raivoissaan, ja Rossin naama oli pahasti turvonnut ja mustelmilla. Nainen näyttikin Bu-

tonille merkin, jotta tämä pysyisi hiljaa. Kun Cook näki Butonin, hän ryntäsi vihoissaan ulos huo-

neesta ja läimäytti oven kovaäänisesti kiinni mennessään. Ross kertoi, että Cook oli lyönyt häntä

armottomasti, kun mies oli kuullut, että hän oli ollut kapakassa juomassa Butonin kanssa. Cook oli

myös kieltänyt Rossia enää tapaamasta naista tai puhumaan mitään Caroline Walshista. Ross totesi

Butonille myös, että mies tunnettaisiin ”Euroopan pahimpana murhamiehenä, mikäli totuus tulisi

ilmi” ja Butonin olisi siis syytä olla utelematta liikaa tämän asioista. Buton hämmästyi, sillä hänestä

Edward Cook oli aina vaikuttanut hyvin hiljaiselta ja rauhalliselta mieheltä. Walsh ei kuitenkaan

ollut palannut, ja Buton huolestui nyt toden teolla. Hän kävi seuraavien päivien aikana kiertämässä

kaikki Lontoon köyhäintalot, sairaalat ja jopa vankilat, mutta kukaan ei ollut Walshia nähnyt. Myös

Ross oli ollut kielloista huolimatta usein Butonin mukana etsimässä vanhusta. Kun Buton oli maa-

nantai-iltana tullut jälleen käymään Cookeilla, Edward Cook oli istunut tuolilla puhdistamassa poi-

kansa kenkiä ja todennut naiselle tylysti, että tämän tulisi odottaa rauhassa kuun loppuun saakka.

Tällä välin vanha nainen varmasti ilmaantuisi, elävänä tai kuolleena. Koska ilta oli jo pitkällä, Eli-

zabeth Ross pyyteli useampaan kertaan Butonia jäämään yöksi luokseen. Buton kuitenkin pelkäsi

henkensä puolesta ja kieltäytyi kutsusta. Aikanaan poliisikuulustelussa hän kertoi dramaattisin el-

kein, että hän kuuli tuolloin mielessään isoäitinsä varoittavan äänen, joka totesi kylmästi: ”Nancy,

where is the use of your looking for me, when I have been suffocated in that bed of Cook’s by him

and his wife”.61

2.2 HIDASTELUA POLIISITUTKINNAN ALOITTAMISESSA

Caroline Walshin katoamisessa on hämmentävää se, että poliisitutkimukset katoamisen johdosta

aloitettiin vasta lokakuun 16. päivä, eli lähes kaksi kuukautta itse katoamisen jälkeen. Ann Buton

oli ilmeisesti kertonut huolensa useaankin otteeseen eri poliisiasemilla, ensimmäisen kerran jo ka-

60 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 4.11.1831; The Globe and Traveller
4.11.1831.
61 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Sun 28.10.1831; The Times 4.11.1831; The Globe
and Traveller 4.11.1831.
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toamista seuranneella viikolla, mutta kukaan ei ollut tuolloin kokenut tutkimuksia tarpeellisiksi.62

Aikanaan tapauksen oikeudenkäynnissä syyttäjä John Adolphus uskoi alkupuheenvuorossaan, että

tämä johtui siitä, että burking-ilmiö ei ollut vielä elokuussa 1831 samalla lailla esillä kuin se oli

ollut myöhemmin syksyllä.63 Adolphuksen olettamus on kuitenkin outo, sillä elokuun ja lokakuun

lopun välisenä aikana ei ollut tapahtunut mitään, mikä olisi lisännyt yhtäkkisesti mielenkiintoa bur-

kingia kohtaan. Mitään normaalista poikkeavaa burking-uutisoinnin aaltoa ei lehdistöstä ilmene

elokuun 19. ja lokakuun 16. päivien välisenä aikana. Caroline Walshin katoamisen uutisointi 28.10.

oli ensimmäinen burkingiin liittyvä uutinen pitkiin aikoihin. Muutaman vuoden takaisten Edin-

burghin murhien aiheuttama hysteria oli jo laantunut, ja todellinen burkofobia alkoi vasta marras-

kuun puolella, kun italialaispojan surma paljastui lehdistölle.

Syy hidasteluun löytyneekin toisaalta. Rouva Walsh oli ollut köyhä irlantilainen kaupustelija, joka

vain vaivoin väisteli irtolaisen statusta. Butonin mies oli puolestaan maalla kiertelevä kauppias ja

Baseyn mies taas suutarin apulainen. He kaikki kuuluivat Lontoon niin sanottuun irlantilaisten työ-

läisten alaluokkaan, ja 84-vuotiaan Walshin yllä leijui väistämättä köyhäintalon uhka. Vielä huo-

nommassa asemassa oli kuitenkin Walshin lapsenlapsi Lydia Basey, sillä kun tämän tytär kastettiin

toukokuussa 1831 St. Katharine Creen kirkossa, Baseyn ja tämän miehen Thomaksen osoitteeksi

merkittiin paikallinen köyhäintalo.64 Ann Butonin taloudellisen tilanteen vaikeudesta kertoo puoles-

taan hyvin se, että tämä oli isoäitinsä katoamista seuraavana päivänä joutunut panttaamaan vaattei-

taan panttilainaamoihin saadakseen rahaa.65 Köyhyydestään huolimatta ainakin Baseyt olivat saa-

neet jonkin verran koulutusta, sillä sekä Lydia että Thomas osasivat allekirjoittaa oman vihkitodis-

tuksensa mennessään naimisiin kesäkuussa 1829.66 Suhtautuminen irlantilaiseen köyhälistöön ei

ollutkaan aina paras mahdollinen, ja ennakkoluulot köyhistä rikollisuuteen taipuvaisista irlantilaisis-

ta olivat juurtuneet syvälle.67

Parlamentin alahuone asetti vuonna 1828 komitean tutkimaan rikostuomioiden kasvun syitä. Komi-

tean keräämä todistusaineisto kertoo suoranaisesta rasistisesta asenteesta irlantilaisia kohtaan. Esi-

merkiksi komitean edessä todistanut Marylebonen alueen poliisitoimiston poliisituomari John Raw-

linson piti irlantilaisia köyhiä epämiellyttävänä, kerjäläisyyden rajamailla elävänä ja jatkuviin väki-

valtaisuuksiin taipuvana ihmisryhmänä. Rawlinsonin mukaan iso osa heistä työskenteli rakennus-

työmailla ja tuhlasi palkkarahansa turhuuksiin sitä mukaa kuin rahaa sai. Rawlinson kertoi puolta-

62 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
63 The Times 7.1.1832.
64 St. Katharine Cree, Register of baptisms 11.5.1831, P69/KAT2/A/01/Ms 9368, GL.
65 The Morning Advertiser 7.1.1832.
66 St. Giles Cripplegate, Register of marriages 23.6.1829, P69/GIS/A/01/Ms 6421/6, GL.
67 O’Tuathaig 1985, s. 20–23.
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vansa irlantilaisten köyhien karkottamista takaisin Irlantiin irtolaislain sallimin valtuuksin. Lontoon

Cityn silloisen ylipormestarin Anthony Brownin mukaan kaupunkiin saapuvat suuret irlantilaismas-

sat vaikeuttivat Lontoon omien köyhien asemaa viemällä näiltä työpaikat, ja lisäksi irlantilaiset an-

toivat lastensa elää suuressa hädässä ja kurjuudessa. Eräs Lontoon esikaupunkialueen poliisituomari

kertoi puolestaan, että irlantilaiset antoivat lastensa juosta lähes alasti ja jatkoi alentavasti, että seu-

rakunnat lähes täyttyivät ”parveilevista irlantilaisista”.68 Tässä valossa onkin todennäköistä, että

poliisi piti Walshia vain yhtenä kaupungin lukuisista irlantilaiskerjäläisistä, jonka katoamisen tut-

kintaan ei kannattanut juuri haaskata voimavaroja. Ei ainakaan ennen kuin aikaa olisi kulunut hie-

man enemmän. Walshin etninen ja sosiaalinen tausta onkin todennäköisempi syy poliisin nihkey-

teen ottaa katoaminen tutkittavaksi kuin burkingin silloinen tuntemattomuus. Yhtä tuntematonta se

oli vielä lokakuussakin katoamistutkinnan vihdoin alettua.

Myös Lontoon poliisijärjestelmällä on saattanut olla osansa tutkimusten aloittamisen viivästymises-

sä, sillä kyseinen järjestelmä oli jokseenkin sekava vuonna 1831. Vanhastaan rikosten tutkimisesta

olivat vastanneet poliisituomareiden (magistrates, Justices of the Peace) johtamat poliisitoimistot

(police offices). Näiden hyvin rajallinen työntekijäkunta ei yleensä partioinut kaduilla vaan keskittyi

lähinnä tutkimaan heille ilmoitettuja rikkeitä ja rikoksia. Poliisituomarilla oli myös oikeus tuomita

kaikkein pienimmistä rikkeistä (misdemeanours) poliisituomioistuimessa oman harkintansa mukai-

sesti ja ilman valamiehistön läsnäoloa. Hieman vakavammat rikkeet käsiteltiin sitten kahdeksan

kertaa vuodessa järjestetyissä Middlesexin kreivikunnan, Westminster Cityn tai Lontoon Cityn

omilla käräjillä, joissa poliisituomarit toimivat kylläkin edelleen tuomareina. Erotuksena poliisi-

tuomioistuimiin käräjillä päätökset syyttömyydestä ja syyllisyydestä teki kuitenkin jo valamiehistö.

Vakavimpien rikosten (felonies) kohdalla poliisituomarit suorittivat vain esitutkinnan ja siirsivät

valmiin tapauksen Lontoon rikostuomioistuimen Old Baileyn ratkaistavaksi. Näissä myös kahdek-

san kertaa vuodessa järjestetyissä istunnoissa oikeutta jakoivat yleisen siviilioikeuden (common

law) tuomarit ja 12-miehinen valamiehistö.69

Vuonna 1829 silloinen sisäministeri Sir Robert Peel oli uudistanut Lontoon poliisitointa ja perusta-

nut Metropolin poliisin (The Metropolitan Police). Sen konstaapelit eli bobbyt olivat vastuussa kau-

pungin katujen partioinnista. Metropolin poliisi ei ollut yhteydessä poliisituomareiden toimistoihin,

vaan sillä oli oma itsenäinen johtonsa ja omat piireihin jakautuneet toimialueensa. Nämä toimialu-

eet menivät tosin päällekkäin poliisituomareiden toimistojen kanssa. Näin ollen samalla alueella

68 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and Con-
victions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining thereto
1828, s. 62–63, 69, 198–199.
69 May 2003, s. 14–17, 88–89.
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saattoi hyvinkin lähekkäin sijaita sekä poliisituomareiden johtama poliisitoimisto että saman alueen

Metropolin poliisipiirin poliisiasema (station-house). Rikoksen uhri saattoi siis ilmoittaa rikoksesta

kahdelle eri toimijalle. Ennen kuin Metropolin poliisi sai etsivähaaran 1840-luvulla, se oli tehoton

vaikeiden rikostapausten tutkimisessa. Tämä näkyi etenkin uuden poliisin alkuaikoina 1820–1830-

lukujen vaihteessa. Metropolin poliisin toiminta-ajatus olikin tutkinnan sijaan rikosten ennaltaeh-

käisy. Jo tapahtunut rikos oli poliisipiirin tai partioivan konstaapelin epäonnistumisen merkki. Polii-

situomarit sekä näiden alaiset tutkijat (officers) olivat puolestaan erikoistuneet rikosten selvittämi-

seen. Parhaat tutkijoista olivat jopa hyviä etsiviä. Rikoksen tutkinnan vastuu lankesi kuitenkin aina

sille toimijalle, joka ensimmäisenä asiaan ryhtyi tai jolle rikoksesta ensin ilmoitettiin. Omia tutki-

muksia varjeltiin usein mustasukkaisesti, ja avunpyyntö toiselta katsottiin omien kykyjen riittämät-

tömyyden tunnustamiseksi.70

Walshin lapsenlapsilla oli siis mahdollisuus pyytää apua useammalta taholta, ja tämän he olivat

ilmeisesti tehneetkin. Se tiedetään, että he olivat käyneet turhaan ainakin yhdessä lähialueen toimis-

tossa, Mansion Housen poliisitoimistossa, Lontoon Cityssä. Mansion House yhdessä muiden Cityn

poliisitoimistojen kanssa oli irrallinen sekä Metropolin alueen poliisitoimistoketjusta että myös

Metropolin poliisista, ja sen ylin poliisituomari oli Lontoon Cityn ylipormestari. Lontoon Cityllä oli

yksinoikeus määrätä poliisitoimesta alueellaan, ja näistä oikeuksista se pitikin tiukasti kiinni muun

muassa ylläpitämällä omaa poliisivoimaansa.71 Walshin tapaus olikin erityisen ongelmallinen, sillä

oletettu rikospaikka Goodman’s Yard sijaitsi aivan täsmälleen Lontoon Cityn ja Middlesexin krei-

vikunnan rajalla. Tämä raja-alue muodostui helposti tietynlaiseksi poliisityhjiöksi, sillä Lontoon

Cityn ja Middlesexin kreivikunnan yhteistyö poliisiasioissa oli usein olematonta. Kumpikin osapuo-

li saattoi katsoa raja-alueen poliisiasian kuuluvan toiselle.72 Näin ollen Mansion House, Cityn edus-

tajana, saattoi siis katsoa katoamisen tutkinnan kuuluvan nimenomaan Middlesexin kreivikunnan

puoleisille poliisitoimistoille tai Metropolin poliisille eikä ryhtynyt minkäänlaiseen toimeen asiassa.

On mahdollista, että Buton ja Basey olivat tehneet Mansion Housen lisäksi hukkareissun myös Met-

ropolin poliisin luo, sillä Metropolin poliisin Whitechapelin piirin poliisiasema sijaitsi myös lähis-

töllä, Denmark Streetillä. Oli miten oli, tutkinnan aloitti lopulta kuitenkin Lambeth Streetin poliisi-

toimisto Whitechapelissa mutta vasta lokakuun puolessa välissä. Tärkeää aikaa oli hukattu, mikä

vaikeutti olennaisesti todisteiden löytämistä ja katoamisen tutkintaa.

70 Cobb 1957, s. 72–73; Emsley 1987, s. 187–192.
71 Grant 1838, s. 193; Harris 2004 s. 29–30.
72 Paley 1989, s. 100.
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Lambeth Streetillä juttu päätyi poliisituomareiden George Chapple Nortonin ja John Hardwickin

käsittelyyn. Hardwick oli kaksikosta huomattavasti kokeneempi, sillä hän oli toiminut Lambeth

Streetin toimistolla jo vuodesta 1821 asti. Tutkinnan päävastuun otti kuitenkin Norton. George

Chapple Norton oli asianajajakoulutuksestaan huolimatta poliisituomarina hyvin kokematon. Hän

oli vain 31-vuotias ja aloittanut virassaan vasta kesällä 1831. Norton oli konservatiivi ja entinen

parlamentin jäsen, joka oli kuitenkin menettänyt paikkansa vuonna 1830 ja jäänyt näin toimetto-

maksi. Onnekseen mies oli vuonna 1827 nainut yhden Lontoon tavoitelluimmista seurapiirikaunot-

tarista, tulevan runoilijan ja kirjailijan, Caroline Sheridanin. Avioliitto oli väkivaltainen ja onneton,

mutta Nortonin uran kannalta se oli hyödyllinen. Koska Caroline Nortonin ja Sheridanin suvun

asema Lontoon seurapiireissä oli huomattava, George Norton käytti vaimonsa suhteita häikäilemät-

tömästi hyväkseen luodessaan omaa uraansa. Rouva Norton saikin kauneudellaan pauloihinsa Wil-

liam Lambin eli Melbournen varakreivin, silloisen sisäministerin, ja puhui miehelleen poliisituoma-

rin paikan Lambeth Streetille. Paikka takasi miehelle muun muassa mukavan tuhannen punnan vuo-

situlon ja hyvän, arvostetun aseman yhteisössä. Poliisituomarina Nortonin jälkimaine on kuitenkin

huono. Häntä pidettiin toivottoman epätäsmällisenä ja alkoholismiin sortuvana pyrkyrinä, joka tu-

hosi oman ammattiuskottavuutensa lukuisissa avioriidoissaan.73

Näistä huonoista ominaisuuksista huolimatta eräs poliisituomarikollega muisteli kuitenkin myö-

hemmin Nortonista, että tämä oli työssään erittäin huolellinen ja kärsivällinen. Lisäksi Norton oli

tunnettu oikeudenmukaisuudestaan ja hyvin myönteisestä suhtautumisestaan köyhien asioihin.74

Caroline Walshin katoaminen oli Nortonin uran ensimmäinen suuri rikostutkinta, mutta toisaalta se

osoittaa kyseisen kollegan muistikuvat todeksi. Aikana, jolloin poliisituomarit vangitsivat ja tuomit-

sivat ihmisiä välillä hyvinkin heikoin perustein,75 peräti kaksi kuukautta kestänyt esitutkinta oli

varmasti todellinen harvinaisuus. Nortonin päättäväisistä toimista ja tarkasta perehtymisestä76 olete-

tun rikoksen yksityiskohtiin käy ilmi, että hänellä oli selvä henkilökohtainen kiinnostus saada

Walshin mysteeri ratkaistuksi keinolla millä hyvänsä ja pitkän tutkinnan kuluista välittämättä. Li-

säksi miehen myönteinen suhtautuminen nimenomaan yhteiskunnan vähäosaisten asioiden ajami-

73 Perkins 1909, s. 38; Chedzoy 1992, s. 77–79; Mitchell 1997, s. 221.
74 Perkins 1909, s. 294.
75 Esim. The Morning Chroniclen rikostoimittaja Edward Edmons kertoi tällaisista tapauksista vuonna 1828 parlamen-
tin alahuoneen rikostuomioiden lisääntymistä tutkineelle komitealle, ks. Report and Evidence of the Select Committee
into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and Convictions in London and Middlesex and into the
State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining thereto 1828, s. 270–271.
76 Norton mm. kävi henkilökohtaisesti tutkimassa oletettua murhapaikkaa Goodman’s Yardilla ja haastatteli myös Carlo
Ferrarin murhasta tuomittuja burkiitteja siitä, että pystyisivätkö nämä kenties antamaan lisävalaistusta Walshin kohta-
loon. Hän omaksui tietyllä tapaa jopa tutkijan roolin murhatutkimuksessa. The Morning Herald 11.11.1831; The Mor-
ning Advertiser 5.12.1831.



29

seen oli varmasti osatekijänä siinä, että Ann Butonin ja Lydia Baseyn huoli isoäitinsä kohtalosta

otettiin todesta juuri Lambeth Streetillä.

Norton suhtautuikin vakavasti Butonin kertomukseen elokuun lopun tapahtumista ja määräsi saman

tien poliisitoimiston tutkijan James Lean selvittämään tapausta.77 Lea oli maineikkaan Bow Streetin

poliisipartion (Bow Street Runners) entinen jäsen ja jo erittäin kokenut poliisimies. Poliisitoimisto-

jen tutkijat eivät olleet samalla tavalla pikkutarkan hierarkian tai byrokratian sitomia kuin Metropo-

lin poliisin vastaavat, joten vapaat kädet ja toimistojen usein suuremmat rahalliset voimavarat an-

toivat kyvykkäälle tutkijalle hyvät mahdollisuudet rikosten selvittämiseen. Toisaalta tutkijoiden

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten älykkyys, olivat tällöin entistäkin tärkeämpiä tutkimuksen

etenemisen kannalta. James Leaa pidettiin kuitenkin yhtenä aikansa etevimmistä rikostutkijoista.78

Tämän esimies poliisituomari Hardwick kommentoikin ylistävästi miehen poikkeuksellisia etsivän-

taitoja Lontoon poliisitoimen tilaa tutkineelle parlamentin komitealle vuonna 1834:

[…] such a man as Lea would make more [tienaisi enemmän] than others; he by some
means obtains a good deal of information and makes important discoveries. […] he is
particularly clever in the detective part.79

Kun otetaan huomioon tämä Lean kyvykkyys rikosten selvittämisessä, olikin siis toisaalta Walshin

omaisten onni, että tapaus päätyi lopulta nimenomaan Lambeth Streetille. James Lea olikin tullut

suuren yleisön tietoisuuteen jo muutama vuosi aikaisemmin, kun hän oli tehnyt pidätyksen yhdessä

1800-luvun kuuluisimmista murhatutkimuksista. Vuonna 1828 koko Englantia puhutti niin kutsuttu

”Red Barn Murder” Suffolkin kreivikunnassa. William Corder-niminen mies oli ampunut rakasta-

jattarensa Maria Martenin, haudannut tämän ruumiin erään ladon alle ja paennut Lontooseen. Taita-

valla etsiväntyöllä Lea oli jäljittänyt Corderin erääseen naisten asuntolaan, asettanut ansan ja pidät-

tänyt tämän.80 Sen verran visaiseksi tuli muodostumaan myös Caroline Walshin tapaus, että hei-

kommissa käsissä juttu olisi voinut jäädä täysin ratkaisemattomaksi. James Lean rooli katoamisen

selvitystyössä tulikin olemaan olennainen.

Tutkija ryhtyikin pian toimeen, ja Cookin perhe haettiin kuulusteluihin perjantaina 28. lokakuuta

1831. Lea sai tietää, että Cookit olivat muuttaneet Goodman’s Yardilta vähän matkan päähän White

Horse Courtiin, Rosemary Lanelle. Ensiksi pidätettiin Elizabeth Ross kadulta kotinsa lähettyviltä.

Ross sanoi nähneensä Walshia viimeisen kerran lauantaiaamuna 20. elokuuta. Hän oli tarjoillut

vanhukselle aamiaisen, lähtenyt ostoksille ja jättänyt Walshin sekä Cookin polttelemaan piippujaan

77 The Times 28.10.1831.
78 Cobb 1957, s. 95; Lock 1990, s. 25–27.
79 Report and Evidence of the Select Committee on the Police of the Metropolis 1834, s. 152.
80 Lisää Maria Martenin murhasta, ks. Pelham 1841, s. 146–157.
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tulen äärelle. Kun Ross oli tullut takaisin puolen tunnin kuluttua, huone oli siivottu ja Walsh kadon-

nut. Perjantai-iltana 19. elokuuta he olivat syöneet yhdessä kylmää lihaa, leipää ja voita sekä juo-

neet teetä. Nukkumaan he olivat menneet yhdeksän maissa. Ross aneli useaan otteeseen, että Lea

hakisi välittömästi myös hänen miehensä paikalle. Edward Cook haettiinkin työpaikaltaan St. Kat-

harinen sataman teevarastolta. Kun Lea oli kertonut Cookille pidätyksen syyn, mies oli vastannut

tälle ilman huolen häivää: ”Very well, it is very proper that it should be inquired into”. Cook kertoi,

että he olivat kaikki menneet 19. elokuuta yöpuulle yhdeltätoista ja syöneet illalliseksi lämmitettyä

lihaa. Aamulla Cook oli herännyt aikaisin kello viiden maissa lähteäkseen etsimään työtä ja palan-

nut takaisin kello kahdeksaksi. Tällöin vain vanhus oli ollut asunnolla. Hän ei kyennyt muistamaan

sitä, oliko Walsh vai hän itse poistunut asunnolta ensin, mutta tämän aamun jälkeen hän ei ollut

vanhusta enää nähnyt. Myös pariskunnan poika Edward Cook jr. haettiin koulultaan läheltä Lontoon

Toweria. Poika muisteli, että he olivat 19. elokuuta syöneet illalliseksi leipää ja juustoa sekä men-

neet nukkumaan jo kello kahdeksan maissa. Koska kaikki kolme esittivät elokuun 19. päivän illasta

ja 20. päivän aamusta näin erilaiset kertomukset, Norton päätti varmuuden vuoksi vangita koko

perheen epäiltynä osallisuudesta Caroline Walshin murhaan.81

2.3 RUUMISARKKUJA OLOHUONEESSA

Tieto Cookin perheeseen kohdistuvista epäilyistä saavutti Lontoon lehdistön lokakuun lopulla, ja

mediamylly tapauksen ympärillä alkoi lähes saman tien. Lehdet leimasivat Caroline Walshin ka-

toamisen burkingiksi heti ensimmäisestä uutisesta lähtien. Kun Lontoon johtava päivittäin ilmesty-

vä sanomalehti The Times otti tapauksen ensi kertaa esille palstoillaan 28. lokakuuta 1831, se rapor-

toi otsikolla “MYSTERIOUS DISAPPEARANCE” seuraavasti:

For some days past Lea, an officer of Lambeth-street, has been employed in endeavour-
ing to trace out the circumstances connected with the sudden disappearance of an aged
female, which at present appear involved in considerable mystery, and who there is
strong reason to believe has been ‘Burked’, for the base object of selling her body for
anatomical purposes.82

Sanomalehtien rikostoimittajat keskittyivät alusta pitäen epäiltyjen hämärien taustojen puntaroin-

tiin. Esimerkiksi iltapäivälehti The Sun herkutteli aiheella kertomalla lukijoilleen, että Edward Cook

tunnettiin yleisesti kuuluisana ruumiinryöstäjänä ja hänen ”vaimonsa”83 puolestaan kissannylkijä-

81 Daily Reports from Metropolitan Police Offices 28.10.1831, HO 62/8, TNA; OBSP Second Session 1832, s. 146–
154, PCOM 1/28, TNA; The Times 29.10.1831.
82 The Times 28.10.1831. Lihavointi Antti Paavola.
83 Elizabeth Ross ja Edward Cook eivät olleet naimisissa vaan elivät avoliitossa.
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nä.84 Myös Edward Cookin ja Elizabeth Rossin “epäilyttävään” ulkonäköön puututtiin. Aamulehti

The Morning Herald totesikin Cookin olemuksesta seuraavasti: ”The male prisoner, who has all the

appearance of one of his gang – that of a body-snatcher […]”; ja Rossista puolestaan: “[…] the

female, whose appearance is equally repulsive […]”.85 On näin ollen sääli, ettei Edward Cookista

ole säilynyt yhtään piirroskuvaa jälkipolville. Olisi ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen

tämä ruumiinryöstäjän arkkityypiksi leimattu mies ulkonäöltään sitten oli. Samalla kun uutiset Coo-

kin perheen pidätyksestä levisivät lehdistön välityksellä metropolin jokaiseen kolkkaan, alkoi myös

joukoittain todistajia saapua Lambeth Streetille. Heillä olikin kerrottavana mitä kummallisimpia

tarinoita syytetyistä.

Eräs todistaja nimeltään Barry kertoi, että hän oli nähnyt edellisenä heinäkuuna kolmen henkilön

kävelevän alas Minories-katua kello kahdelta yöllä ja kääntyvän pihalle Goodman’s Yardilla. Seu-

rueeseen kuulunut pieni poika oli kantanut harteillaan isoa säkkiä, ja mukana ollut nainen oli avus-

tanut tätä pitämällä kiinni säkin pohjasta. Jollain ihmeellisellä vaistolla tarkkasilmäinen todistaja oli

yön hämärässä päätellyt, että säkki sisälsi 8–10-vuotiaan lapsen ruumiin. Yhtä ihmeellisesti hän ei

tehnyt asiasta ilmoitusta poliisille kuin vasta nyt, kun Cookit odottivat syytettä burking-murhasta.

Toinen tarkkasilmäinen todistaja puolestaan vannoi, että hän oli nähnyt ruumisarkkuja usein Cooki-

en asunnolla.86 Myös Ann Buton oli varoitellut isoäitiään Cookeista ja nimenomaan siitä, että nämä

olivat ruumiinryöstäjiä. Buton olikin tuntenut vanhat naapurinsa jo jonkin aikaa, joten hän oli luul-

tavasti myös lehtien burking-juorujen takana. Hänen oli täytynyt nähdä tai kuulla jotain, joka oli

saanut hänet epäilemään isoäitinsä oletettua kohtaloa.

Edellisiä todistuksia näytti vahvistavan myös The Sunin kertomus 14. marraskuuta. Lehden mukaan

Lambeth Streetille oli saapunut eräs Cookien naapurustossa Rosemary Lanella asunut pubinisäntä.

Mies oli pitänyt kapakkaa West Smithfieldillä viimeisen kahdentoista vuoden ajan, ja hänen naapu-

rinsa Edward Cook ja Elizabeth Ross olivat myös asioineet usein kyseisessä paikassa. Tästä mies

tiesi kertoa, että Edward Cook olikin ”tunnettu ruumiinryöstäjä”.87 Tämä on sinänsä merkittävä tie-

to, sillä Lontoon suurimmalla karjamarkkina-alueella, Smithfieldillä, sijaitsi tuolloin Fortune of

War-niminen kapakka. Kyseinen kapakka oli tunnettu ruumiinryöstäjien Thames-joen pohjoispuo-

linen kokoontumispaikka, ja esimerkiksi italialaispojan burking-murhasta epäillyt John Bishop ja

James May olivat olleet kapakan kanta-asiakkaita. Tämän Cookia koskeneen tiedon lisäksi kapakan

isäntä oli myöhemmin kertonut poliisille myös, että burkingista epäilty Bridget Culkin oli vieraillut

84 The Sun 28.10.1831. Rossia koskevista väitteistä, ks. luku 4.3.
85 The Morning Herald 3.11.1831.
86 The Globe and Traveller 29.10.1831; The Observer 30.10.1831; The Morning Advertiser 4.11.1831.
87 The Sun 14.11.1831
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paikassa ruumiinryöstäjäpoikaystävänsä Robert Tighen kanssa. Olipa tämä nähnyt Culkinin jopa

veljeilevän Bishopin ja Mayn kanssa sekä ottaneen näiltä rahaa. Culkin ilmeisesti kertoi ruumiin-

ryöstäjille rahaa vastaan tietoja vastikään kuolleista henkilöistä ja näiden hautapaikoista. Sarah Wi-

se pitää todennäköisenä, että Fortune of Warin pubinisännät olivat poliisin ilmiantajia, joita oli pyy-

detty pitämään silmällä ruumiinryöstäjiä ja näiden epäilyttäviä toimia.88

Lontoolainen kulttuurilehti Once a Week haastatteli 1860-luvulla Fortune of Warin silloista isäntää.

Mies kertoi lehden toimittajalle kapakan menneisyydestä ruumiinryöstäjien turvapaikkana ja näytti

tälle erillisen takahuoneen, jota reunustivat pitkät penkit. Isäntä kertoi ruumiinryöstäjien tuoneen

huoneeseen ”saaliinsa” säilytykseen säkeissä, jotka olivat merkitty omistajiensa nimilapuilla.89

Ruumiinryöstäjä saattoi siis huoletta jättää kapakan takahuoneeseen kauppatavaransa, kunnes oli

saanut kaupat sovittua jonkin anatomiakoulun tai vaihtoehtoisesti yksityisen anatomin kanssa. Coo-

kin kytkös Fortune of War-kapakkaan on siis merkittävä tieto ja näyttäisi vahvistavan epäilyksiä,

että hän todella oli ruumiinryöstäjä. Kyseinen paikka on itse asiassa burkingin ohella se ainoa asia,

joka myös yhdistää Bishopia, Culkinia ja Cookeja. Tämä herättää luonnollisesti kysymyksen siitä,

että levisikö tieto burkingista ruumiinryöstön vaihtoehtona nimenomaan Fortune of Warin alkoho-

linhuuruisissa keskusteluissa. The Sunin uutisen merkittävyyttä lisäisi vielä se, että jos kapakan

isäntiä todella oli pyydetty pitämään silmällä tunnettuja ruumiinryöstäjiä, kuten Wise uskoo, näillä

olisi täten ollut myös erityinen syy tuntea kaikki näkemänsä ruumiinryöstäjät. Tämä tekisi kapakan

isännän todistuksesta juorun sijaan jopa uskottavan faktan. Toisaalta osa ruumiinryöstöön viitan-

neista todistuksista herättää myös selviä epäilyjä siitä, että Cookin perheen mainetta pyrittiin tahal-

lisesti mustamaalaamaan.

Ruumiinryöstäjät olivat 1800-luvun alussa toimeensa hyvin kouliintunut ammattikunta. Ruumiin

ylösnostaminen nopeasti ja kenenkään huomaamatta vaati todellista ammattitaitoa. Arkun ollessa

kohtalaisen syvällä maassa, pääosin vielä mullan peittämänä, ei sen nostaminen maan pinnalle ollut

yleensä järkevää. Nostaminen olisi vienyt paljon aikaa ja sotkenut haudan ympäristön. Huomaamat-

tomuus oli tärkeää, sillä jos kukaan ei varkauksia huomannut, ruumiinryöstäjä saattoi palata hauta-

usmaalle uudelleenkin. Haudan tulikin olla työn jälkeen ulkoisesti täysin koskemattoman näköinen,

jopa siinä määrin, että kaikki mahdolliset koristesimpukat ja -kivet palautettiin oikeille paikoilleen.

Ylöskaivettu maa-aines tavattiin laittaa erityisten kankaiden päälle, jotta hautaa ympäröivä ruoho ei

tahriintuisi. Ruumisarkun mukaan ottaminen ei missään nimessä olisi ollut järkevää, sillä sen raa-

haaminen pois hautausmaalta olisi ollut työlästä ja todennäköisesti paljastanut ruumiinryöstäjän.

88 Wise 2005, s. 36–38, 147–148.
89 Once a Week Dec. 1863–Jun. 1864, Vol. X, s. 262.
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Lisäksi arkun mukaan ottaminen olisi ruumiinryöstäjän kiinni jäädessä tulkittu varkaudeksi. Tavak-

si olikin tullut kaivaa maata arkulle asti puulapioilla tai kiilan muotoisilla puulaudoilla. Metallilapio

olisi pitänyt liikaa ääntä osuessaan mullan kiviin. Uuden haudan maa-aines oli vielä huokoista ja

irtonaista, joten kaivaminen sujui vahvalta mieheltä ripeästi. Hautaa ei tavattu kaivaa täysin auki,

vaan tarkoitus oli vain löytää arkun pään puoleinen pääty. Kun ruumiinryöstäjä oli kaivanut arkun

esille noin kolmanneksen matkalta, hän pystyi vääntämään tarkoitusta varten tehdyllä sorkkaraudal-

la kannen kahtia käyttäen arkun jalkopään päädyn päällä olevaa multaa vastapainonaan. Kannen

halkeamisesta kuuluva ääni tukahdutettiin laittamalla säkkejä kannen päälle. Kun arkku oli saatu

auki, vedettiin ruumis koukuin ja köysin ylös, riisuttiin, köytettiin tiiviiksi paketiksi ja laitettiin suu-

reen juuttisäkkiin. Säkkiä oli helpompi kantaa hautausmaan muurien yli kuin isoa arkkua. Operaatio

suoritettiin yön pimeydessä tarkoituksellisesti himmennetyin lyhdyin, sillä liika valo saattoi paljas-

taa toimen. Järkevä ruumiinryöstäjä jättikin menemättä hautausmaille aina täyden kuun aikaan. Ko-

ko urakka kesti alle tunnin. Tämän jälkeen vainajan vaatteet palautettiin takaisin arkkuun ja hauta

kaivettiin umpeen.90 Lain mukaan ihmisruumis ei kuulunut kenellekään, joten sen ”ottaminen” ei

myöskään ollut laissa määritelty rangaistava rikos. Ruumiinryöstö tuomittiinkin yleensä vain ylei-

sen järjestyksen häiritsemisenä, ja rangaistukset siitä olivat lieviä (usein vain lyhyitä vankeusran-

gaistuksia tai sakkoja). Arkun ja vaatteiden mukaan ottaminen oli sitä vastoin vakava rikos, varka-

us. Niiden katsottiin kuuluvan omaisille tai seurakunnalle ja hallussapidosta saattoi seurata seitse-

män vuoden pakkotyö Australiassa.91

Mikäli Edward Cook oli huhujen arvoinen kokenut ruumiinryöstäjä, olisi ollut hyvin epätodennä-

köistä, että hän olisi säilyttänyt ruumisarkkuja huoneessaan, sillä yksikään järkevä ruumiinryöstäjä

ei olisi näin toiminut. Tätä huomattavasti uskottavampi kertomus tulikin Walshin lapsenlapselta

Ann Butonilta. Kun hän oli kysellyt isoäitinsä perään katoamista seuranneena päivänä, hän oli

huomannut suuren säkin Cookien huoneessa. Elizabeth Ross oli kertonut naiselle, että Cook oli lait-

tanut vanhuksen siihen yöllä. Buton oli hämmästyneenä tiedustellut Rossilta, että mitä nainen tällä

tarkoitti. Ross oli tarkentanut, että Walsh käytti sitä yöllä peittonaan. Juurikin tällaista suurta säkkiä

ruumiinryöstäjät käyttivät suojatakseen ”kauppatavaraansa” uteliaiden katseilta. Sellaista oli hel-

pompi kantaa harteilla kuin alastonta ja ehkä jo hieman tummunutta ruumista, huomaamattomuu-

desta puhumattakaan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Cookien poika oli kertonut, että kyseinen

säkki kuului herra Jonesille, jonka kanssa hänen isänsä tapasi työskennellä. Tämä herättääkin ky-

90 Christison 1885, s. 175–176; Cooper 1843, s. 350–353; Diary of a Resurrectionist (Joshua Naples) 25.2.1812,
23.8.1812, 10.10.1812, MS0024, RCS.
91 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 19; Richardson 2000, s. 58–59; Ross ea. 1979, s.
110.
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symyksen siitä, oliko kyseinen herra Jones kenties Edward Cookin kumppani öisissä puuhissa hau-

tausmailla vai vain työtoveri muissa merkeissä. Erittäin mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Coo-

kien vuokranantajapariskuntana Goodman’s Yardilla toimi George ja Elizabeth Jones. Näin ollen on

mahdollista, että Cook oli saanut kyseisen talon ullakon vuokralle, koska hän teki yhteistyötä herra

Jonesin kanssa.92 Tietty yhtäläisyys löytyisi näin William Burken ja William Haren väliseen suhtee-

seen. Burke oli nimittäin Haren vuokralainen, kun kaksikko alkoi murhata ihmisiä Edinburghissa.93

Whitechapelin alueella todella toimikin Jones-niminen tunnettu ruumiinryöstäjä, sillä The Times

uutisoi elokuussa 1830 tapauksesta, jossa kaksi miestä nimeltään George Robins ja William Jones

tuotiin Lambeth Streetin poliisituomareiden eteen ruumiinryöstöstä syytettynä. Elokuun 22. ja 23.

päivän välisenä yönä puolenyön aikaan kierrostaan tekevä konstaapeli oli kuullut erikoisia ääniä

Cannon Street Roadin metodistikappelin hautausmaalta. Kyseinen hautausmaa olikin hyvää työ-

maata ruumiinryöstäjille, sillä se oli paitsi suuri ja rauhaisa, niin myös erittäin täynnä pääosin varat-

tomien köyhien ruumiita. Näin ollen haudat olisivat olleet kaivettu hyvin mataliksi ja helposti avat-

taviksi. Konstaapeli epäilikin heti rikollista toimintaa ja haki apujoukkoja. Kun joukkio oli palannut

hautausmaalle, kahden miehen oli huomattu juoksevan kovaa vauhtia karkuun ja kiipeävän hauta-

usmaan aidan ylitse. Miehet saatiin lyhyen takaa-ajon jälkeen kiinni, ja pian paljastuikin, että erään

edellispäivänä haudatun naisen hauta oli kaivettu auki. Paikalta löytyi lapio, säkki ja arkun avauk-

seen tarkoitettu sorkkarauta eli selviä ruumiinryöstäjän työkaluja. Poliisituomareiden edessä miehet

kuitenkin vaikenivat aikeistaan ja yhteistyökumppaneistaan. Robins tyytyi vain anelemaan, että

häntä kohdeltaisiin armollisesti, kun hänellä sattui olemaan vaimo ja kuusi lasta elätettävänään.

Haudatun naisen mies vaati kuitenkin rangaistusta ja sanoi käyttäneensä lähes viimeisenkin shillin-

kinsä tarjotakseen vaimolleen edes kunnialliset hautajaiset. Poliisituomarit tuomitsivat miehet lopul-

ta kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.94

Joskus ruumiinryöstäjät käyttivät vääriä nimiä poliisituomareiden edessä, mutta mitään näyttöä ei

kuitenkaan ole sille, että kyseinen William Jones olisi ollut vuokraisäntä George Jones muutetulla

nimellä tai edes mitään sukua tälle. Joka tapauksessa kyseinen uutinen on silti merkittävä, sillä

Cannon Street Roadin hautausmaa sijaitsi kuitenkin samalla alueella, jossa Cookit asuivat. Lisäksi

The Times kutsui miehiä ”tunnetuiksi ruumiinryöstäjiksi”, joten tämä ei varmasti ollut miesten en-

simmäinen kerta kyseisten puuhien parissa. Itse asiassa William Jones oli ollut Lontoon Cityn kärä-

jillä vain puolitoista vuotta aiemmin, myös tällöin ruumiinryöstöstä epäiltynä. Hän oli yhdessä

92 The Times 4.11.1831; The Morning Herald 3.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
93 Bailey 2002, s. 35.
94 The Times 24.8.1830; Walker 1839, s. 173.
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George Farringdon nimisen kollegan kanssa jäänyt kiinni, kun he olivat yrittäneet ryöstää erään

naisen ruumista Lontoon ydinkeskustassa sijainneelta St. John Zacharyn hautausmaalta. Parivalja-

kosta Jones oli ollut kaivamassa hautaa auki Farringdonin seistessä kauempana vahdissa. Miehet

jäivät kiinni itse teosta, ja Jonesilla oli kiinni jäädessään suuri säkki ”sidottuna vyötäisilleen esilii-

nan tavoin". Jones sanoi puolustuksekseen toimineensa Guyn ja St. Thomasin sairaaloiden anato-

miakoulujen toimeksiannosta, mutta miehet tuomittiin tästä huolimatta kahdeksi kuukaudeksi van-

keuteen.95 Jonesilla tuntuikin olleen paha tapa jäädä kiinni rötöksistään, sillä lokakuun 1831 puoles-

sa välissä hän löysi itsensä jälleen kerran poliisituomareiden edestä, tällä kertaa Itä-Lontoon

Worship Streetin poliisitoimistolta. Mies oli varastanut 14-vuotiaan tytön ruumiin murtautumalla

tämän kotiin ja kantanut ruumiin ulos suuressa korissa. Tytön ruumista oli valvottu jo viikon päivät,

joten korista lähtenyt kuvottava haju oli herättänyt huomiota naapureissa, ja tämän seurauksena

Jones oli vangittu.96

Edward Cookin pojan kertomus siitä, että hänen isänsä työskenteli silloin tällöin erään herra Jonesin

(jolta hän oli myös saanut suuren säkin käyttöönsä) kanssa, saattaisi siis kytkeä Edward Cookin

lähialueella toimineeseen ruumiinryöstäjäjengiin, johon siis myös Jones, Farringdon ja Robins kuu-

luivat. Tämä selittäisi ne lukuisat todistuslausunnot, joissa todettiin lähes yksimielisesti, että Cook

oli asuinseudullaan tunnettu ruumiinryöstäjä ja oli sitä ollut jo vuosien ajan. Tällaisia syytöksiä tus-

kin olisi esitetty ilman edes jonkinlaisia katteita. Tämän valossa on siis hyvinkin mahdollista, että

Edward Cook ja William Jones todella toimivat yhteistyössä ruumiinryöstön saralla, ainakin 1830-

luvun alussa. Palapelin palaset ainakin tuntuisivat loksahtelevan hyvin kohdalleen, sillä kumppani

Cookilla olisi täytynyt olla, mikäli hän ruumiinryöstäjä oli ollut. Kukaan ei olisi nimittäin pystynyt

yksin hautausmaita tyhjentämään, ainakaan menestyksekkäästi. Joka tapauksessa Edward Cookissa

täytyi olla jotain sellaista, josta hänen naapurinsa eivät pitäneet. Tämän kertoo auttamattomasti hän-

tä vastaan todistaneiden todistajien suurehko määrä.

Mikäli Cook todella oli ruumiinryöstäjä, niin hänen nyt kohtaamansa vaikeudet poliisin kanssa saat-

toivat olla eduksi tämän kilpailijoille. Erään arvion mukaan Lontoossa oli noin 200 ruumiinryöstä-

jää, jotka kilpailivat keskenään jengeihin jakautuneina. Ei ollut siis lainkaan harvinaista, että kahden

ruumiinryöstäjän (tai jengin) edut menivät ristiin samalla alueella. Parlamentin anatomian tilaa tut-

kinut komitea haastatteli toukokuussa 1828 erästä aktiivista ruumiinryöstäjää, joka piiloutui komi-

95 The Morning Post 24.1.1829.
96 The Globe and Traveller 19.10.1831.
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tealta nimimerkin ”A. B.”97 taakse mutta oli mitä todennäköisimmin ”ruumiinryöstäjien kunin-

kaanakin” tunnettu irlantilaissyntyinen Patrick Murphy. Tämä ruumiinryöstäjä kertoi muun muassa

kilpailevien ruumiinryöstäjien välisistä kahakoista. Ruumiinryöstäjäjengit saattoivat pitää tiettyjä

hautausmaita omina reviireinään ja vaativat niillä käyviltä ulkopuolisilta ruumiinryöstäjiltä osuuksia

näiden saamista voitoista ikään kuin veronkaltaisina maksuina. Mikäli ruumiinryöstäjä kieltäytyi

maksamasta, kilpailijat kävivät avaamassa kyseisen ruumiinryöstäjän juuri tyhjentämän haudan ja

ilmiantoivat kyseisen henkilön tämän jälkeen poliisille sekä ympäröivälle naapurustolle. Ruu-

misarkku saatettiin nostaa pystyyn maan päälle ja ruumiin vaatteet levitellä pitkin haudan ympäris-

töä aiheuttamaan erityistä pahennusta. Eräs poliisitoimiston tutkija kertoi myös todistaneensa, että

ruumiinryöstäjät tappelivat haudoissa saaliistaan ja levittelivät paloiteltujen ruumiiden osia kilpaili-

joidensa portaille naapureiden kauhuksi.98 Kertomalla siis perättömiäkin huhuja Cookista, ja var-

mistamalla näin tämän tuomiota, oli mahdollista päästä eroon kenties vihatusta ja kyvykkäästä kil-

pailijasta.

Kukaan ei olisi halunnut ruumiinryöstäjää naapuriinsa. Käytännössä ruumiinryöstäjät olivat Lon-

toon vihatuimpia miehiä. Ihmisten antipatioita ruumiinryöstäjiä kohtaan kuvastaa hyvin seuraava

The Morning Herald-sanomalehden pääkirjoitus marraskuulta 1831:

The persons who supply surgeons and schools of anatomy with “subjects” are the most
hardened and depraved of the human race; for none but persons lost to all sense of de-
cency, all feeling, and all shame, would engage in an occupation which dooms them to
haunt the charnel-houses and churchyards, like vampires or goules, to despoil the last
home of mankind, and rob the grave of its prey.99

Huhut ruumiinryöstäjätaustasta saivat Cookia vihanneet ihmiset kertomaan vaikka keksittyjäkin

tarinoita. Todistaja, joka oli väittänyt nähneensä ruumisarkkuja Cookin huoneessa, ei selvästikään

ollut tuntenut ruumiinryöstäjien toimintatapoja ja oli maalaisjärjellä ajatellut, että tokihan nyt ruu-

miinryöstäjältä täytyisi kotoaan arkkuja löytyä. On kuitenkin mahdollista, että kyseinen todistaja oli

toisaalta kilpaileva ruumiinryöstäjä, joka vain halusi lisää vaikeuksia Cookille. Joka tapauksessa se,

että Caroline Walshin katoaminen uutisoitiin välittömästi burking-murhana, liittyy eittämättä Ed-

ward Cookin maineeseen ruumiinryöstäjänä. Yleisesti ajateltiin, että Edinburghin Burke ja Hare

97 Sekä Brian Bailey että Martin Fido ovat sitä mieltä, että kyseessä oli Murphy, ja kun vertaa ”A. B.”:n todistajanlau-
suntoja Bransby Cooperin henkilöhistoriaan Murphystä, on tämä olettamus erittäin uskottava. Patrick Murphy oli Lon-
toon ruumiinryöstäjistä kuuluisin ja ehdottomasti vaikutusvaltaisin. Ammattikunnassaan hän oli saanut tittelin ”ruu-
miinryöstäjien kuningas”, ja hän oli roolimalli esim. James Maylle. Murphy pystyi mm. kirurgeja painostamalla nosta-
maan tehokkaasti ruumiiden hintaa 1820-luvulla ja aiheuttamaan suurta harmia yhteistyökyvyttömille anatomeille.
Bransby Cooper kutsuikin Murphyä ”älykkäimmäksi kouluttamattomaksi mieheksi”, jonka oli koskaan tuntenut. Bailey
1991, s. 200; Fido 1988, s. 85–86; Cooper 1843, s. 433–435, 441; Confession of James May 4.12.1831, HO 17/46/122,
TNA.
98 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 70–73, 104–105.
99 The Morning Herald 17.11.1831.
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olivat ennen murhasarjaansa olleet ruumiinryöstäjiä (joita he eivät kuitenkaan koskaan olleet)100.

Looginen ja luonnollinen yhteys ihmisten mielissä olikin silloin, että tunnetun lontoolaisen ruumiin-

ryöstäjän kotoa kadonneen naisen kohtalona täytyi myös olla burking-murhan uhriksi joutuminen.

Mitään todellisia viitteitä murhasta tai burkingista ei kuitenkaan ollut vielä ilmennyt. Tällaiset huhut

syytettyjen taustoista olivat kuitenkin jo hyvää matkaa tekemässä Cookista ja Rossista syyllisiä jo

ennen kuin mitään todellisia todisteita heitä vastaan oli edes esitetty. Esimerkiksi vielä viikkoja

myöhemmin, marraskuun puolessavälissäkin, omalta osaltaan myös näiden juorujen levittämiseen

syyllistynyt The Morning Herald yritti pääkirjoituksessaan tyynnytellä yleisöä liian ennenaikaisesta

tuomitsemisesta ja toisaalta syytti kilpailijoitaan ennakkoluulojen viljelystä:

The more atrocious a crime is, the more necessary it becomes to guard the public
against that precipitate judgment of the exited feelings which might lead to results, even
in a Court of Justice, which reason and reflection would afterwards have cause to re-
gret. As to the case of the persons [Cook ja Ross] who lie under suspicion of having
“Burked” the woman Catherine Walsh, we wish to be understood as making the same
observation. We are most anxious that guilt of this sort should not go unpunished, but
we are just as anxious that every charge of guilt should have a fair trial. The example of
some of our contemporaries we do not think proper to imitate, who are apt, in the most
serious cases of criminal accusation, to decide first, and seek for evidence after-
wards.101

Lehti olikin oikeassa siinä, etteivät pelkät huhupuheet olisi tuomioon asti riittäneet. Lambeth Stree-

tin poliisituomarit ja tutkija James Lea tarvitsivatkin mieluiten murhan olemassaolon todistavan

ruumiin tai edes jonkinlaista muuta konkreettista näyttöä syyllisyydestä. Jälkimmäistä olikin luvas-

sa, ja ratkaisevin näyttö oli tuleva mitä yllätyksellisimmältä taholta, nimittäin syytetyistä nuorim-

malta.

100 Bailey 2002, s. 9–10.
101 The Morning Herald 17.11.1831.
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3 TODISTEITA BURKINGISTA

3.1 POJAN TODISTUS

Cookin perhe oli eristetty toisistaan vangitsemisen jälkeen, jotta he eivät voisi vaikuttaa toistensa

lausuntoihin. Poika Cook oli viety Coldbath Fieldsin työvankilaan ja tämän vanhemmat puolestaan

Clerkenwellin New Prison-vankilaan, joka oli tarkoitettu nimenomaan tutkintavangeille. Pidätystä

seuranneen viikonlopun aikana 11-vuotias Edward Cook oli käyttäytynyt hyvin hermostuneesti eikä

ollut saanut nukuttua juuri lainkaan. Poika oli huutanut unissaan muun muassa: ”Oh! mother, don’t

do it!” – ”Oh! mother, be quick!”. Oudot huudot olivat herättäneet hämmästystä tämän sellikave-

reissa, jotka olivat painostaneet poikaa kertomaan tämän pidätykseen johtaneista tapahtumista. Lo-

pulta nuori Edward olikin taipunut, ja kun kanssavangit olivat kuulleet pojan uskomattoman tarinan,

he olivat kertoneet asiasta eteenpäin vankilan henkilökunnalle. Pian paikalle oli kutsuttu myös tutki-

ja James Lea. Pojan kertoma tarina oli kirjattu vankilassa paperille, mutta kertomus oli ollut lähes

käyttökelvottoman katkonainen. Sen verran epävarmalta ja vastahakoiselta poika oli ilmeisesti vai-

kuttanut, että Lea päätti turvautua ovelaan keinoon saadakseen tämän avautumaan. Edward oli käy-

nyt koulua Aldgaten seurakuntakoulussa, joten kyseisen oppilaitoksen johtaja Samuel Nicholls

vaimoineen kutsuttiin Lambeth Streetille, jonne myös poika oli nyt siirretty. Lea uskoi, että nämä

läheiset auktoriteettihahmot pystyisivät vaikuttamaan oppilaaseensa siten, että poika kykenisi hel-

pommin puhumaan. Pariskunnan suorittaman kuulustelun tuloksena olikin kauhistuttava kertomus

elokuun lopun tapahtumista. Kun poika oli saanut tarinansa sydämeltään, hän pystyi nyt vaikeuksit-

ta toistamaan sen myös poliisituomari Nortonille. Tuomari päätti laittaa pojan saman tien todista-

maan. Tutkintaistunto olikin alkamassa, ja pojan äiti Elizabeth Ross sekä isä Edward Cook, yhdessä

muun yleisön kanssa, oli saapunut paikalle. Pojan vanhemmat olivat silminnähden hämmästyneitä,

kun he näkivät, että oma poika oli asettumassa todistamaan heitä vastaan. Tuomari varmisti pojalta

vielä, että oliko tämä valmis kertomaan kaiken sen, minkä tiesi Caroline Walshin katoamisesta.

Poika vastasi myöntävästi ja vannoi valalla kertovansa totuuden.102

Poika kertoi, että rouva Walsh oli saapunut heidän luokseen Goodman’s Yardille perjantaiaamuna

19. elokuuta. Hän oli tuonut mukanaan yöpymistarvikkeensa sekä palan leipää, jonka oli sitten an-

tanut pojalle aamupalaksi. Tämän jälkeen Walsh oli lähtenyt, ilmeisesti kauppaamaan tavaroitaan

Cutler Streetille. Poika oli syönyt leivän ja juossut kouluun. Kun poika oli ollut puolenpäivän ai-

102 The Times 3.11.1831; The Sun 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831; The Morning Advertiser 13.1.1832;
OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
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kaan yksin kotona ruokatunnillaan, Ann Buton oli tullut käymään mutta lähtenyt saman tien näh-

dessään Walshin tavarat huoneen nurkassa. Pojan koulu oli päättynyt viideltä iltapäivällä, ja kun

hän oli saapunut kotiin, ei rouva Walsh ollut paikalla. Vanhus oli kuitenkin tullut huoneeseen pian

tämän jälkeen (kuudelta Lydia Baseyn todistuksen mukaan), jolloin poika, äiti ja rouva Walsh olivat

juoneet hieman kahvia. Isä Cook oli tullut kotiin hieman myöhemmin, ja koko seurue oli juonut

ensin olutta ja sitten myöhemmin illalla, kello yhdeksän aikaan, vielä kahvia. Poika totesi, että tämä

ei suinkaan ollut perheen normaali kahvihetkiaika, mutta hän oli silti juonut puolisen kupillista.

Tärkeänä yksityiskohtana kahvi oli tällöin tehnyt pojan uneliaaksi, ja sillä oli tuntunut olevan sama

vaikutus myös rouva Walshiin, joka oli kävellyt hoiperrellen sängylle ja asettunut siihen selälleen

makuulle. Muu perhe oli tällä välin vetäytynyt istuskelemaan tulisijan ääreen, josta poika oli samal-

la silmäillyt sängyllä makaavaa vanhusta. Mitään pahoinvointiin liittyvää hän ei ollut kuitenkaan

huomannut, vaan vanhus oli vaikuttanut täysin terveeltä. Pojan isä oli vähän ajan päästä siirtynyt

avatun ikkunan luo ja katsellut tiiviisti ulos, nojaten samalla ikkunanraamiin. Cookien huoneen poh-

japiirroksesta (Liite 2) käy hyvin ilmi, miten lähekkäin ja missä suhteessa huoneessa olijat olivat

toisiinsa nähden. Pian sen jälkeen, kun isä oli siirtynyt ikkunalle, pojan äiti oli mennyt vanhuksen

luo sängylle, laittanut toisen kätensä tämän suun ja sierainten päälle sekä painanut toisella kädellään

ja koko painollaan tämän rintaa. Tämän todettuaan poika purskahti itkuun ja sanoi olevansa pahoil-

laan, kun joutui tällaista kertomaan äidistään.103

Poika jatkoi, että hänen äitinsä oli pitänyt kättään vanhuksen suulla noin puolen tunnin ajan ja koko

tämän ajan pojan isä oli tuijottanut ulos ikkunasta eikä ollut kertaakaan kääntynyt huoneeseen päin

tai sanonut sanaakaan. Poika oli huomannut, että kun äiti oli pitänyt kättään vanhuksen suulla,

Walshin silmät olivat pyörineet hurjasti ja muljahtaneet lopulta ympäri, kun Ross oli otteensa irrot-

tanut. Vanhus ei ollut tehnyt minkäänlaista vastarintaa. Myöhemmissä kuulusteluissa poika kertoi,

että hän oli ollut tuolloin hyvin peloissaan eikä ollut uskaltanut tehnyt mitään muuta kuin katsella

tilannetta paikalleen jähmettyneenä. Noin tunnin päästä äiti oli aukaissut oven, katsonut pikaisesti

portaikkoon ja nostanut vanhuksen syliinsä ”kuin pikkulapsen” ja kantanut tämän alas portaita. Poi-

ka painotti, että vanhuksella oli tällöin ollut vaatteet päällään eikä äiti ollut niitä riisunut. Poika oli

mennyt nukkumaan kello kahdentoista aikaan eikä osannut sanoa sitä, milloin hänen äitinsä oli pa-

lannut kotiin. Sen poika pystyi kuitenkin muistamaan, että isä oli tullut nukkumaan hieman hänen

jälkeensä, mutta isä ja poika eivät olleet vaihtaneet sanaakaan sen jälkeen, kun äiti oli poistunut

huoneesta. Aikanaan oikeudessa poika kertoi, että hän oli kuullut tuona yönä myös huutoa ja kun

103 The Times 3.11.1831; The Sun 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831; Elevation of Eliza Ross's house,
Goodman's Yard, and plan of the attic in which Eliza Ross lived 1831, Pr 265:GOO, GL.
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hän oli herännyt tähän, ei huoneessa ollut hänen lisäkseen ollut ketään muita. Seuraavana aamuna

poika Cook oli herännyt kello seitsemältä ja huomannut, että molemmat vanhemmat olivat huo-

neessa (oikeudessa poika tosin kertoi, että vain hänen äitinsä oli ollut kotona). Pojan koulu oli al-

kamassa kello kahdeksalta, ja ennen tätä hän oli päättänyt käydä talon kellarissa sijaitsevassa käy-

mälässä. Tämä oli kuitenkin ollut vain tekosyy sille, että hän oli halunnut nähdä ankanpoikaset,

joita naapurin poika oli pitänyt kellarissa. Kun poika oli yrittänyt löytää näitä ankkoja, hän oli huo-

mannut portaiden alla olevassa pimeässä nurkkauksessa säkin. Säkistä oli pilkottanut ihmisen hiuk-

sia, jotka olivat olleet osaksi mustia ja osaksi harmaita. Poika kertoi, että säkki kuului hänen isänsä

työtoverille herra (kenties William) Jonesille ja se oli ollut Cookien huoneessa edellisenä iltana.

Tämän tarkemmin hän ei ollut uskaltanut säkkiin katsoa vaan oli juossut suoraan kouluun. Koulussa

hän ei ollut kertonut kenellekään edellisen yön ja aamun tapahtumista.104

Kun poika oli tullut koulusta kotiin kello kahdentoista aikaan, hän oli nähnyt kuinka isä oli lyönyt

äitiä armottomasti. Äiti oli puolestaan kutsunut isää ”surkeaksi murhaajaksi”. Poika uskoi, että

episodi johtui siitä, että äiti oli ollut juopottelemassa Ann Butonin kanssa. Syötyään lounaansa poi-

ka oli lähtenyt ulos leikkimään ja palannut vasta illalliselle. Poika kertoi, että tämän jälkeen, noin

kello yhdeltätoista illalla, äiti oli poistunut huoneesta. Kiinnostuneena poika oli katsonut äitinsä

perään ikkunasta ja huomannut, että tämä oli kantanut painavaa säkkiä harteillaan. Toistaiseksi po-

jan vanhemmat eivät olleet puuttuneet todistuksen kulkuun, mutta nyt Elizabeth Ross sai tarpeek-

seen. Hän huusi vihaisella äänellä pojalleen todistajanaitioon: ”Good God, how could I have borne

a son to hang me!”. Poika purskahti itkuun ja vakuutti kertoneensa vain totuuden. Pienen tauon jäl-

keen poika kykeni jälleen jatkamaan. Äiti ei ollut palannut lauantai-iltana siihen mennessä, kun

poika ja tämän isä olivat menneet nukkumaan. Aamulla äiti oli kuitenkin ollut taas kotona ja kerto-

nut pojalle, että hän oli vienyt vanhuksen ruumiin London Hospital-sairaalaan, joka sijaitsi parin

kilometrin päässä Goodman’s Yardilta.105

Nuori Edward painotti useasti todistuksessaan sitä, ettei hänen isällään ollut mitään tekemistä asian

kanssa. Poika sanoi myös, että aiemman todistajan (herra Barryn) lausunto, jonka mukaan hän olisi

edellisenä heinäkuuna kantanut yöllä säkkiä äitinsä kanssa, oli täyttä valhetta. Hänhän tapasi nuk-

kua öisin eikä suinkaan kuljeskella kadulla. Kun poika oli vihdoin päättänyt kertomuksensa, poliisi-

tuomarit kysyivät tältä, että mitä huoneessa oli tapahtunut ennen murhaa. Poika vastasi tähän, että

hänen vanhempansa ja rouva Walsh olivat olleet hyvinkin hyvissä väleissä siihen asti, kunnes hänen

104 The Times 3.11.1831, 4.11.1831; The Sun 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831, 18.11.1831; OBSP Second
Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
105 The Times 3.11.1831; The Sun 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–
154, PCOM 1/28, TNA.
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äitinsä oli sitten asettanut kätensä vanhuksen suulle.106 Elizabeth Ross kielsi kaiken ja julisti poi-

kansa kertomusta täydeksi valheeksi. Hän pitäytyi tarinassaan, että hän oli lauantaiaamuna 20. elo-

kuuta lähtenyt kotoaan ja jättänyt rouva Walshin huoneeseen yhdessä Edward Cookin ja pojan

kanssa. Kun hän oli palannut kotiin, vanhus oli kadonnut. Edward Cook tuki avovaimonsa kerto-

musta ja totesi, että Walsh oli pian Rossin lähdön jälkeen poistunut huoneesta ja lähtenyt kadulle

myymään tulitikkuja palaamatta enää koskaan takaisin.107

Hardwick ja Norton saivat kuulla myös toisen mielenkiintoisen todistuksen Walshin katoamisillan

tapahtumista. Cookien kanssa samassa talossa Goodman’s Yardilla pari kerrosta alempana asui

Shieldsin perhe. Perheen 14-vuotias poika John oli perjantai-iltana 19. elokuuta noin kello kymme-

nen ja yhdentoista välillä riidellyt isänsä kanssa, ja isä oli tämän seurauksena passittanut pojan ulos

asunnostaan. Poika oli jäänyt murjottamaan portaikkoon. Vähän ajan kuluttua hän oli huomannut,

että joku oli tulossa alas portaita. Kulkija oli paljastunut Elizabeth Rossiksi, ja kun Ross oli huo-

mannut pojan, hän oli kysynyt tältä, että oliko äitipuoli jälleen kerran heittänyt pojan pihalle. Ross

oli päivitellyt tilannetta ärtyneesti: ”If she served my boy so, I would rip her top to toe”. Nainen oli

käskenyt poikaa palaamaan takaisin sisälle, mutta tätä tämä ei ollut uskaltanut tehdä, sillä isä oli

ollut vielä hereillä. Kun Ross oli poistunut alakertaan, poika olikin vain piiloutunut odottamaan

portaiden pimeään nurkkaukseen. Kun poika oli istuskellut piilossaan noin puolen tunnin ajan, Ross

oli palannut, kivunnut takaisin yläkertaan ja poistunut huoneeseensa. Hieman tämän jälkeen Edward

Cook oli puolestaan laskeutunut alas portaita mutta pysähtynyt jo ennen Shieldsien kerrosta, kun

joku oli kutsunut tätä takaisin. Poika ei osannut kertoa, mitä tämän jälkeen oli tapahtunut, sillä hänet

oli käsketty takaisin omaan asuntoonsa. Lauantaiaamuna kello viideltä poika oli törmännyt jälleen

portaikossa Elizabeth Rossiin, joka oli ollut selvästi tulossa talon kellarista. Ross olikin tiedustellut

pojalta, että mitä tämä teki ylhäällä näin aikaisin. Kun Ross oli lopulta lopettanut kuulustelun, poika

oli mennyt vuorostaan itse kellariin ja tunnustellut pilkkopimeässä huoneessa munia, joita hänen

pitämänsä ankat olisivat ehkä munineet.108 11-vuotiaan Edward Cookin ja 14-vuotiaan John Shield-

sin todistusten pohjalta poliisituomarit näkivät viisaimmaksi jatkaa syytettyjen vangitsemista, kun-

nes lisätodisteita suuntaan tai toiseen ilmenisi.109

Samaisessa pimeydessä, jossa John Shields oli etsinyt munia, makasi tuolloin pojan tietämättä il-

meisesti myös Caroline Walshin ruumis. Pojan todistus osoittaa, että sekä Cook että Ross olivat

106 The Times 3.11.1831; The Sun 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–
154, PCOM 1/28, TNA.
107 The Sun 3.11.1831.
108 The Morning Advertiser 4.11.1831.
109 Daily Reports from Metropolitan Police Offices 2.11.1831, HO 62/8, TNA.
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ravanneet useaan otteeseen kellarin ja asuntonsa välillä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poika

Edward Cook todisti kuitenkin, että vain Ross olisi poistunut huoneesta ja että tämä olisi vienyt

Walshin ruumiin alas portaita noin kello yhdentoista maissa. Shields ei kuitenkaan ollut nähnyt

Rossilla mitään suurta säkkiä, ruumiista puhumattakaan. Toisen pojista oli siis täytynyt muistaa

kellonajat väärin tai suoranaisesti valehdella. Poika Cookin mukaan Ross ei ollut poistunut asunnos-

ta kello yhdeksän ja yhdentoista välillä, mutta Shields vannoi nähneensä tämän jo ennen yhtätoista.

Shields lisäksi todisti, että Ross olisi palannut asuntoonsa ja ollut siellä silloin, kun Edward Cook

oli tulossa alas. Cookien pojan mukaanhan Ross ei ollut palannut ja hänen isänsä ei ollut mennyt

ulos kertaakaan, vaan tämä oli tullut nukkumaan hänen viereensä. Näiden kahden todistuksen väli-

set ristiriidat ovat ilmeiset, ja asia selittyikin vasta Cookien oikeudenkäynnin jälkeen tammikuussa

1832 (ks. luku 5.2). Joka tapauksessa John Shieldsiä ei enää kuultu poliisituomareiden edessä tai

edes tapauksen oikeudenkäynnissä. Syyttäjät eivät ehkä halunneet antaa valamiehistön pohdittavak-

si kahta keskenään ristiriitaista todistusta ja näin istuttaa epäilyksen siementä valamiesten mieliin.

Silti John Shieldsille maksettiin St. Mary Whitechapelin seurakunnan toimesta peräti 14 shillinkiä

vaivanpalkkaa,110 eli enemmän kuin mitä monet oikeudenkäynnissäkin todistaneet saivat. Kysymys

herääkin, että mistä hyvästä pojalle lopulta maksettiin? Lähteet kuitenkin vaikenevat asiasta täydel-

lisesti.

Poika Cookin todistuksen jälkeen koko perhe laitettiin säilöön Lambeth Streetin poliisitoimiston

selleihin odottamaan kuljetustaan takaisin tutkintavankeuteen. Kolmikon sellit olivat vierekkäin

niin, että isä Cook oli keskimmäisessä sellissä, pojan ja Rossin ollessa hänen molemmilla puolil-

laan. Koska tunteet olivat olleet niin pinnassa päivän tutkintakäsittelyssä, Lea oli päättänyt jäädä

salaa kuuntelemaan paljastuisiko perheen keskinäisissä keskusteluissa ehkä jotain lisätietoja. Eliza-

beth Ross rikkoikin pian hiljaisuuden ja totesi viereisessä sellissä olleelle miehelleen: "Ask little

Ned who told him to say what he has been saying about me". Mies välitti kysymyksen pojalleen:

"Ned, your mother wants to know who told you to say what you have been saying about her?". Poi-

ka vastasi tähän, ettei kukaan ollut käskenyt häntä sanomaan yhtään mitään. Ross ei tähän vastauk-

seen kuitenkaan tyytynyt, vaan hän laittoi jälleen kysymyksen kiertämään miehensä kautta: "Ned,

ask Ned how he came to say what he has been saying about me". Mies toisti kysymyksen pojalle,

joka vastasi nyt kovaäänisesti: "Why because she did it". Isä välitti vastauksen jälleen Rossille, joka

kauhistui: "Oh, Lord Jesus, that we should suffer for this, what we know nothing about". Edward

110 Old Bailey Sessions Books, Elizabeth Ross/Edward Cook Jan. 1832, OB/SB/035, LMA.
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Cook vastasi tälle vain lakonisesti: "God knows I had no hand in it. Never mind, there is nothing in

this world that we wish to live for - there will be forgiveness by God in the last moment".111

3.2 LUONNOLLISEN NÄKÖINEN KUOLEMA

Nuoren Edward Cookin todistus oli paitsi dramaattinen, niin se toi myös julki sellaisia faktoja, jotka

sinetöivät Caroline Walshin katoamisen lopulta nimenomaan burkingiksi. Seikka, joka ei jäänyt

myöskään lehdistöltä huomioimatta. Esimerkiksi viikoittain ilmestynyt The Examiner kertoi pojan

todistuksesta 6.11.1831 otsikolla “CASE OF BURKING IN LONDON” ja iltapäivälehti The Stan-

dard 3.11.1831 puolestaan ”HORRIBLE DISCLOSURE - OF A CASE OF BURKING BY A SON

AGAINST HIS MOTHER”. The Globe and Traveller ja The Morning Chronicle olivat kuitenkin

hieman varovaisempia lisäämällä hienotunteisesti lauseen väliin ”ALLEGED ’BURKING’”.112 Po-

jan kertomista faktoista merkittävin oli murhan kuvailtu tekotapa. Poika kertoi, että Elizabeth Ross

oli tukkinut toisella kädellään vanhuksen hengitystiet ja painanut toisella puolestaan tämän rintaa.

Kyseinen menetelmä oli nimenomaan ollut ominainen William Burkelle ja William Harelle Edin-

burghissa vuonna 1828. Pojan kuvailema murhatapa oli jopa niin samankaltainen, että voisi hyvin

perustein esittää väitteen, että Elizabeth Ross tunsi Edinburghin sarjamurhat entuudestaan. Niistä

olikin uutisoitu ahkerasti myös Lontoossa vuodenvaihteessa 1828–1829113. Vaikka Elizabeth Ross

tuskin olisi kalliita sanomalehtiä lukenut, tieto näin sensaatiomaisista murhista olisi ollut helposti

saatavissa myös halpojen lehtisten (broadsides) muodossa tai sitten kuulopuheena paikallisessa pu-

bissa.

William Burken ja William Haren kehittämä murhatapa, burking, pyrki minimoimaan fyysisen vä-

kivallan merkit ruumiissa. Kun sopiva tilaisuus oli koittanut, toinen miehistä oli rynnännyt valitun

uhrin päälle ja painanut tämän selälleen sängylle tai lattialle. Tämän jälkeen toinen miehistä oli tuk-

kinut käsillään uhrin hengitystiet. Samalla kun uhri oli yrittänyt epätoivoisesti saada ilmaa, ensim-

mäinen miehistä oli pitänyt tätä aloillaan ja mahdollisuuksien mukaan edesauttanut tukahduttamista

painamalla tätä rinnasta. Painaminen esti tehokkaasti keuhkojen laajentumisen ja nopeutti näin kuo-

lemaa. Miehet jatkoivat tointa, kunnes uhrin sätkiminen ja ääntely loppui. Murhan pystyi suoritta-

maan myös yksin,114 tosin vain tiedottomalle uhrille, pitämällä toisen käden etu- ja keskisormella

111 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
112 The Examiner 6.11.1831; The Standard 3.11.1831; The Globe and Traveller 3.11.1831; The Morning Chronicle
3.11.1831. Lihavointi Antti Paavola.
113 Esim. Burken teloituksesta, The Examiner 1.2.1829.
114 Sekä Burke että Hare suorittivat yhden murhan täysin ilman toisen apua. Poika Cookin kertoman mukaan myös
Elizabeth Ross surmasi Walshin ilman apua. Kyseinen metodi täsmääkin hyvin pojan todistuksen kanssa.
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uhrin nenää tukossa ja painamalla saman käden peukalolla leuan alta suun kiinni niin, ettei uhri saa-

nut hengitettyä myöskään tätä kautta. Toisella kädellä ja ruumiinsa painolla murhaaja painoi sitten

uhrin rintaa. Menetelmä ei aiheuttanut näkyviä väkivallan merkkejä uhrille, ja kuolema näyttikin

luonnolliselta. Ajan oikeuslääketiede ei kyennyt erottamaan tahallisesti aiheutettua tukehtumis-

kuolemaa vahingosta, joten tämäntapainen murha oli tietyllä tapaa jopa turvallinen. Olisihan uhri

voinut ihan hyvin tukehtua vaikkapa omaan oksennukseensa, kuten niin monet juopuneet tekivät, tai

sitten vaihtoehtoisesti hukkua tapaturmaisesti. Burking olikin menetelmänä ”nerokas”, sillä murhan

suorittaminen esimerkiksi lyömällä olisi altistanut murhaajan ainaiselle riskille, että ruumista tutki-

nut asiakas (anatomi tai anatomiakoulun vahtimestari) olisi huomannut rikoksen merkit ja kutsunut

paikalle virkavallan.115 Olivathan burkiitit John Bishop, Thomas Williams ja James Maykin lopulta

paljastuneet vasta, kun he olivat yrittäneet myydä Carlo Ferrarin ruhjeista ja veristä ruumista King’s

Collegen yliopiston anatomiakoululle. Koulun vahtimestari ja kirurgi olivat huomanneet epäilyttä-

vän tuoreessa ruumiissa väkivallan merkkejä ja hälyttäneet paikalle poliisin. Bishop, Williams ja

May pidätettiinkin niin sanotusti rysän päältä.116

Toki myös Bishop ja Williams olivat yrittäneet tehdä murhansa tavalla, joka ei helposti paljastuisi

heidän enemmän tai vähemmän välinpitämättömille asiakkailleen, anatomiakoulujen kirurgeille.

Miesten tapana oli sitoa uhriensa jalat ja laskea nämä nilkkojen ympärillä olevan köyden varassa

Bishopin talon pihalla olevaan kaivoon niin, että uhrit lopulta hukkuivat. Ihmisen hukuttaminen

tällä tavalla ei aiheuttanut juuri minkäänlaisia näkyviä vammoja, ja saattoihan hukkumiskuolemaa

aina perustella tapaturmalla, koska niin moni lontoolainen oli kuitenkin uimataidoton ja vuolas

Thames-joki halkaisi kaupungin. Miesten toimet olivatkin saaneet jatkua häiriöittä jo jonkin aikaa.

Ferrarin kuoleman jälkeen James May oli kuitenkin poistanut pojan hampaat, joka oli aiheuttanut

verenvuotoa tämän suussa, kalmolle sinänsä epätyypillisesti. Lisäksi kun Bishop ja May olivat kan-

taneet poikaa, he olivat vahingossa pudottaneet ruumiin kivetykselle. Tämä oli aiheuttanut epäilyt-

täviä ruhjeita vainajan otsaan. Pojan suusta valunut veri ja ruumiin ruhjeet yhdistettynä olivat herät-

täneet King’s Collegen anatomiakoulun henkilökunnassa epäilyksen, joka siis lopulta koitui myös

murhaajien kohtaloksi. Ennen tätä epäonnea ja suoranaista huolimattomuutta kyseinen sovellettu

burking-menetelmä oli kuitenkin todettu hyväksi ja toimivaksi, eivätkä kirurgit miesten kiinnijää-

misen jälkeenkään oivaltaneet pojan todellista kuolinsyytä. He uskoivat erheellisesti pojan kuolleen

niskaan kohdistuneeseen iskuun, ja vasta Bishopin tunnustus kertoi asioiden todellisen laidan.117

115 Rosner 2010, s. 54–55; Edwards 1980, s. 87, 107.
116 Wise 2005, s. 20–23.
117 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA; Wise 2005, s. 28.
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William Burke ja William Hare eivät olleet jääneet kiinni anatomiakoululla, vaan vasta kun epäile-

vä naapuri oli tutkinut uteliaisuuttaan Burken asunnon nurkassa olevaa veren tahrimaa olkikasaa ja

löytänyt sieltä edellisenä päivänä hyvinkin terveeltä vaikuttaneen naisen Margaret Dochertyn ruu-

miin.118 Ennen kiinnijäämistään Burke oli ehtinyt myydä naisen ruumiin anatomi Robert Knoxille,

jonka anatomiakoulun tiloista poliisi lopulta tämän löysikin. Burken ja Haren tapauksessa kirurgit

eivät siis olleet parivaljakkoa ilmiantaneet, vaan paljastuminen oli johtunut Dochertyn ruumiin huo-

limattomasta piilottamisesta. Miehet ehtivätkin murhata keksimällään burkingilla jopa kuusitoista

ihmistä ennen kuin virkavalta oli edes tietoinen murhien olemassaolosta, saati että se olisi pystynyt

toimintaa estämään. Onkin esitetty näkemyksiä, joiden mukaan Burken ja Haren menestys johtui

enemmän tohtori Knoxin välinpitämättömyydestä kuin itse murhatavan ”nerokkuudesta”. Kukaan

Knoxin koululla ei halunnut tietää, mistä nämä usein nuoret, harvinaisen tuoreet ja hautaamattomat

vainajat tulivat.119 Anatomit kokivatkin huomattavia vaikeuksia, kun he yrittivät hankkia riittävästi

tuoreita ruumiita kurssejaan ja tutkimuksiaan varten. Hyvälaatuisten ruumiiden vähäinen tarjonta

johti tilanteeseen, jossa kannattavaa liiketointa harjoittava anatomiakoulun johtaja ei välttämättä

voinut olla kovin ”valikoiva” materiaalinsa suhteen tai kysellä liikaa kysymyksiä näiden alkuperäs-

tä.120 King’s Collegen poikkeuksellisen tarkkaavainen toiminta saattoi siis tulla hienoisena yllätyk-

senä burkiiteille, jotka eivät olleet tottuneet kysymyksiin. He eivät ehkä osanneet odottaa näin tark-

kaa tutkimusta eivätkä näin olleet tarpeeksi huolellisia uhrinsa ulkoisen olemuksen siistimisessä.

Kuva 2 esittää puupiirrostulkinnan Caroline Walshin murhasta. Yllättyneen oloinen Walsh makaa

sängyllä, kun Elizabeth Ross tukkii toisella kädellä tämän hengitystiet ja painaa toisella tätä rinnas-

ta. Edward Cook katselee ylen tietämättömänä ikkunasta, ja kauhistunut Edward Cook jr. kurkkii

tilannetta takan edestä. Huomioitavaa on myös, että Elizabeth Ross on kuvattu suurena ja maskulii-

nisen voimakkaana naisena. Piirros perustuu selkeästi Cookin pojan todistuslausuntoon ja osoittaa

toisaalta hyvin sen, miten samankaltainen, ellei jopa identtinen, murhatapa oli Burken ja Haren vas-

taavaan nähden. Silti selittämättömäksi pojan todistuksessa jää se, miksi Caroline Walsh, terve ja

isokokoinen nainen, ei laittanut lainkaan vastaan Rossille, joka todellisuudessa ei ollut raavas ja

isokokoinen vaan normaalivartaloinen, 152-senttimetriä pitkä, uhriaan sirompi nainen.121 Vastaus

tähän mysteeriin löytyneekin, kun tarkastellaan yksityiskohtaisemmin muiden burking-murhien

metodeja, ja se liittynee olennaisesti kahvihetkeen, joka edelsi Walshin murhaa. Kahvihan oli pojan

118 Bailey 2002, s. 71–82.
119 Richardson 2000, s. 133–141.
120 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 69.
121 Sketches of the heads of murderers, Elizabeth Ross 1832, MS0007/1/6, RCS; Newgate Prisoner Registers
22.12.1831, PCOM 2/201, TNA.
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todistuksen mukaan tehnyt sekä hänet että rouva Walshin uneliaiksi, mikä tuntuisi kovin oudolta,

kun on tiedossa, että kahvilla on sen sisältämän kofeiinin vuoksi päinvastoin piristäviä vaikutuksia.

Kuva 2: Elizabeth Ross tukahduttamassa Caroline Walshia huoneessaan Goodman’s Yardilla.122

Sekä Burke ja Hare että Bishop ja Williams olivat kuitenkin yrittäneet huumata uhrejaan ennen

murhia. Voisikin jopa todeta, että huumaus kuului erottamattomana osana burking-murhaan. Burke

ja Hare olivat yleensä juottaneet uhrinsa viskillä vahvaan humalatilaan, joka oli suuresti helpottanut

itse murhatyötä. Miesten uhreiksi päätyivätkin yleensä nimenomaan ne, jotka suostuivat juomaan

heidän kanssaan, ja osa murhatuista oli ollut murhan aikaan alkoholin vuoksi lähes tiedottomia.

Samalla kun miehet olivat juottaneet uhrejaan, he olivat myös itse ottaneet hieman rohkaisua tule-

vaa tekoaan varten.123 Myös Bishop ja Williams olivat juottaneet uhrejaan, mutta miehet olivat vie-

neet menetelmän vieläkin pidemmälle. He olivat nimittäin terästäneet tarjottavat juomat suurella

määrällä laudanumia. Laudanum on etanolin ja oopiumjauheen sekoitus, ja sitä käytettiin aikanaan

lääkkeenä muun muassa kipuun, ripuliin, unettomuuteen ja jopa krapulaan. Aineen yliannostus vei

kuitenkin myös tajun nopeasti. 1830-luvun Lontoossa laudanum oli helposti saatavissa oleva joka

kodin yleisrohto, eikä sen käyttö tarkoituksellisiin myrkyttämisiin ollut mitenkään ennenkuuluma-

tonta. Se oli suosittu apuväline alkoholijuomien terästyksessä ja toisaalta myös itsemurhien suorit-

tamisessa, joten aineen jäämä ruumiissa ei välttämättä olisi herättänyt mitään epäilyjä. Bishopin ja

122 Trials and Sentences of Eliza Ross and Edward Cook for the Murder of Elizabeth Walsh 1832, Broadside, HLSL.
123 Bailey 2002, s. 43; Edwards 1980, s. 88.
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Williamsin uhreille olikin juotettu noin litra rommia, johon oli sekoitettu pieni lääkepullollinen lau-

danumia. Sekoitus oli maistunut janoisille uhreille niin hyvin, että Bishop kertoi näiden juoneen

koko määrän vain muutamalla kulauksella.124

Miesten nuorimmalle uhrille, noin 10–11-vuotiaalle pojalle, oli tarjottu rommin sijasta lämmintä,

sokeroitua olutta. Miehet olivat ilmeisesti ajatelleet ovelina, ettei niin pieni poika ehkä kykenisi

rommia juomaan, joten oli nähty viisaimmaksi hieman soveltaa reseptiä. Kun uhrit olivat sitten

mikstuuransa juoneet, juoma oli tehnyt heistä tiedottomia alle kymmenessä minuutissa. Bishop ker-

toi, että kaivoon upottaminen ei ollut saanut uhreissa aikaan lähes minkäänlaista reaktiota, joten

tietyllä tapaa tämä Bishopin ja Williamsin kehittämä murhatapa oli näin ”humaanimpi” kuin Burken

ja Haren vastaava. Laudanum oli tehnyt tehtävänsä, ja uhrit olivat luultavasti tietämättömiä kohta-

lostaan.125 Kun otetaan huomioon se, ettei Caroline Walsh ollut tehnyt Rossille lainkaan vastarintaa,

voidaan pitää erittäin todennäköisenä sitä, että myös hänet oli huumattu. On siis mahdollista, että

myös joko Elizabeth Ross tai Edward Cook laittoi laudanumia Walshin kahviin ja teki tämän näin

puolustuskyvyttömäksi. Ehkä laudanumia laitettiin pienemmässä määrin myös pojan kuppiin, koska

myös tämä sanoi tunteneensa olonsa väsyneeksi. Tällä oli ehkä yritetty saada poikaa nukahtamaan

ja näin poistaa kiusallinen todistaja kuvioista. Pojan nukutusyritys oli kuitenkin epäonnistunut. Eh-

kä vanhemmat eivät vain olleet uskaltaneet antaa pojalle tarpeeksi vahvaa annosta, mutta toisaalta

perääntyminen murhastakin oli ollut jo liian myöhäistä.

Se, miten Caroline Walsh houkuteltiin murhattavaksi esittämällä ystävää ja tarjoamalla yösijaa, käy

yksiin burkiittien yleisten toimintatapojen kanssa. Käytännössä jokainen tunnettu burking-uhri hou-

kuteltiin murhaajiensa asunnoille hyväntahtoisesti ja yleensä nimenomaan suurta vieraanvaraisuutta

osoittaen. Burke ja Hare tarjosivat Haren omistaman halvan majatalon yksinäisille asukkaille viskiä

lämmikkeeksi ja juottivat nämä salakavalasti sellaiseen kuntoon, etteivät nämä olisi kyenneet teke-

mään minkäänlaista vastarintaa. Pakkoa ei käytetty, vaan uhrit joivat omasta tahdostaan, tietämät-

töminä hyväntekijöidensä pahoista aikeista. Osaan uhreista tutustuttiin jo kapakoissa, ja heidät hou-

kuteltiin jatkoille Haren tai Burken asunnolle, jossa murhat sitten suoritettiin. William Burke käytti

myös omaa irlantilaisuuttaan ovelasti hyväkseen tarjotessaan yösijaa maanaiselleen ja viimeiselle

uhrilleen, Margaret Dochertylle. Burke esittelikin itsensä naiselle iirin kielellä Dochertynä ja uskot-

teli uhrilleen olevansa tälle kaukaista sukua.126 Carlo Ferrari puolestaan houkuteltiin Bishopin asun-

nolle siinä uskossa, että Williamsilla olisi tälle työtä tarjolla. Poikaa myös juotettiin pubissa Bisho-

124 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA; Berridge ea. 1987, s. 29–33, 80–82.
125 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
126 Rosner 2010, s. 13, 56–57; Edwards 1980, s. 4.
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pin laskuun, ja näin luotiin luottamusta tämän ja miesten välille. Bishopin ja Williamsin kronologi-

sesti ensimmäisen uhrin Fanny Pigburnin tapauksessa vuokraisäntä oli heittänyt naisen ulos talos-

taan, ja kun Bishop oli törmännyt tähän öisellä kadulla, hän oli ystävällisesti luvannut naiselle yösi-

jaa ”lämpimän tulen ääressä”. Pigburnia ei ollut tapettu vielä ensimmäisenä yönä, vaan ensin oli

taas keskitytty rakentamaan luottamusta, jota käytettiin hyväksi vasta seuraavana iltana.127 Toisin

kuin yleisesti ajateltiin, burkiitit eivät siis metsästäneet ihmisiä kaduilla tai kidnapanneet näitä väki-

vallalla uhaten, vaan nämä saivat ystävällisyydellään uhrit vapaaehtoisesti tulemaan luokseen mur-

hattavaksi.

Caroline Walsh oli myös tyypillinen burking-murhan uhri siinä mielessä, että hän olisi ollut suku-

puolensa ja korkean ikänsä vuoksi suhteellisen puolustuskyvytön. Burkiitit valikoivatkin uhrinsa

selvän kaavan mukaisesti. Burken ja Haren kuudestatoista uhrista kaksitoista oli ollut naisia, kaksi

oli lapsia ja vain kaksi oli ollut miehiä. Miehistäkin molemmat olivat olleet hyvin sairaita, toinen

jopa selvästi kuolemansairas. Uhrit oli siis valittu tieten tahtoen sellaisten joukosta, joiden ei uskot-

tu kykenevän tekemään suurta vastarintaa. Ainoastaan toinen ”lapsiuhreista” kehitysvammainen 17-

vuotias ”Daft Jamie” Wilson oli taistellut ankarasti henkensä puolesta, lopulta kuitenkin tuloksetta.

Poika oli varmasti valittu uhriksi sen vuoksi, että hänen uskottiin olevan lievästi kehitysvammaisena

myös fyysisesti normaalia heikompi. Näin ei kuitenkaan ollut, ja murhaajien suureksi harmiksi Daft

Jamie ei ollut myöskään piitannut viskistä. Murha jouduttiin siis poikkeuksellisesti suorittamaan

siten, että uhri oli ollut täysissä voimissaan.128 Bishopin ja Williamsin kolmesta uhrista kaksi oli

ollut pieniä poikia, toinen noin 14-vuotias ja toinen vasta 10–11-vuotias. Miesten kolmas uhri oli

puolestaan ollut keski-ikäinen nainen. Kaikki kolme olisivat siis olleet suhteellisen helposti taltutet-

tavissa kahden miehen voimin, jos tilanne olisi tätä vaatinut.129 84-vuotias isoäiti Caroline Walsh

täytti siis hyvin nämä burking-uhrin kriteerit. Vanhus ei kuitenkaan ollut, tästä burking-murhan

yleisestä kaavasta poiketen, alkoholilla heikennettävissä, mutta Cookit olisivat varmasti olleet tästä

tietoisia, sillä Walsh oli ollut perheen naapuri Red Lion Courtissa. Tukahduttaminen olisi siis täyty-

nyt suorittaa pelkästään jonkin lamaannuttavan aineen avulla. Pullollinen laudanumia kahvin seassa

olisikin ollut tähän tarkoitukseen omiaan.

127 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
128 Bailey 2002, s. 70; Rosner 2010, s. 53, 79; Edwards 1980, s. 112–114.
129 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
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3.3 RUUMIIN KOHTALO

Tukahduttaminen yksinään ei kuitenkaan tehnyt murhasta vielä burkingia, vaan rikoksen pääasialli-

nen tunnuspiirre oli uhrin ruumiin myyminen. Poika Cookin todistus kätkeekin sisäänsä yhden tär-

keän johtolangan. Vihjeen, joka lopulta antoi tutkija Lealle edes jonkinlaisen lähtökohdan Caroline

Walshin ruumiin löytämiseksi. Poika oli sanonut todistuksessaan, että hänen äitinsä oli kantanut

rouva Walshin ruumiin London Hospital-sairaalaan. London Hospital olikin nimenomaan yksi niis-

tä Lontoon sairaaloista, joilla oli oma anatomiakoulu. Näin ollen pojan kertomus vaikutti siis erit-

täin lupaavalta.130 Poliisituomarit pitivät kuitenkin ihmeellisenä sitä, miten vain hieman yli 150-

senttimetriä pitkä Ross olisi jaksanut kantaa harteillaan itseään selvästi pidempää naista pitkin Lon-

toon katuja (tässä tapauksessa noin kahden kilometrin matkan). Tästä alkoikin kiivas pohdinta

Walshin ulkoisesta olemuksesta. Tuomarit esittivät Ann Butonille kysymyksen asiasta, ja tämä tote-

si heille, että hänen isoäitinsä oli pituudestaan huolimatta hyvin kevyt ja olisi näin ollen ollut hel-

posti nostettavissa.131 Toki Ross olisi voinut saada myös kuljetusapua, sillä olivathan Bishop, Wil-

liams ja Maykin palkanneet itselleen kantajan työntökärryineen, kun he olivat yrittäneet kaupata

Carlo Ferrarin ruumista Lontoon eri anatomiakouluille.132 Apumiehiin viittasikin Cookien asunnolta

löytynyt pieni paperilappunen, johon oli kirjoitettu nimet ”Watkins”, ”Stanton” ja ”Tickle”. Ross ja

Cook olivat asiasta hyvin vaitonaisia ja totesivat vain yhteen ääneen, etteivät he olleet kyseistä pa-

peria koskaan nähneet. Tuomarit ilmeisesti olettivat kuitenkin, että kolmikko tavalla tai toisella liit-

tyi tapaukseen. Epäilyjä herättää ainakin se, etteivät kyseiset henkilöt koskaan ilmoittautuneet polii-

sille, vaikka heidän nimensä julkaistiin laajalti sanomalehdistössä.133

Kun pojan todistus sitten seuraavana päivänä julkaistiin lehdistössä, tieto kiiri myös London Hospi-

talin henkilökunnalle. Tämä aiheutti välittömän puolustusreaktion, sillä kytkös kyseenalaiseen hen-

kirikokseen olisi ollut pahasta tunnetun sairaalan maineelle. Kyseisen anatomiakoulun kirurgi, toh-

tori James Luke ja tämän apulaiskirurgi tohtori Alfred Hamilton saapuivatkin heti samana päivänä

Lambeth Streetille. Miehet kertoivat poliisituomareille, että sairaalan anatomiakoulu oli ollut korjat-

tavana elokuun 20. päivä eikä sitä näin ollen olisi voitu käyttää. Tohtori Luke oli myös selvittänyt,

ettei yhtään ruumista ollut myöskään ostettu London Hospitaliin koko elokuun aikana. Asia sai kui-

tenkin sairaalan kannalta kiusallisen käänteen vain muutamaa päivää myöhemmin. Tällöin Lambeth

Streetille ilmoittautui kaksi nuorehkoa miestä, jotka esittäytyivät London Hospitalin kirurgioppi-

130 Lontoossa oli tuolloin yhteensä 17 anatomiakoulua (4 sairaalakoulua, 2 yliopistokoulua ja 11 yksityistä koulua).
Kyseinen luettelo löytyy anatomi Joshua Brookesin kirjeestä sisäministerille, Melbournen varakreiville. Letter from
Joshua Brookes to the Viscount Melbourne 21.7.1832, HO 44/25, TNA.
131 The Globe and Traveller 4.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
132 Wise 2005, s. 20.
133 The Morning Advertiser 14.11.1831; The Times 18.11.1831.
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laiksi. Miehet kertoivat, että Edward Cookin tuntomerkkeihin sopiva mies oli edellisenä elokuuna

yrittänyt myydä ”vaimonsa” ruumista neljällä punnalla. Kun miehelle oli luvattu vain kaksi puntaa,

tämä oli poistunut ja vienyt ruumiin mukanaan. Tuomari pyysi, että oppilaat kävisivät vankilassa

katsomassa, että pystyisivätkö he tunnistamaan Cookin täksi mieheksi. Tätä miehet eivät kuitenkaan

koskaan tehneet eivätkä myöskään ilmaantuneet asiasta enää todistamaan.134

Todennäköisesti London Hospitalin kirurgit puhuivat totta, ja kyseiset ”oppilaat” olivat vain huija-

reita, jotka pyrkivät mustamaalaamaan Cookin mainetta. Sairaaloiden anatomiakoulujen kurssit

eivät nimittäin olleet edes alkaneet vielä elokuussa. Ruumiita ei olisi näin tarvittu kyseisenä ajan-

kohtana. Muutenkin London Hospital oli ainoa Lontoon anatomiakouluista, joka oli pitkälti omava-

rainen ruumiiden suhteen. Vuonna 1740 perustetulla sairaalalla ei ollut pääsymaksuja, joten sen

asiakaskunta koostui kaupungin köyhimmästä luokasta. Koska köyhien sairaalakuolleisuus oli

ylempiä luokkia suurempi, tuli myös ruumiita suhteellisen paljon. Monia kuolevia ei lisäksi kukaan

tuntunut edes kaipaavan. Henkilö, joka sattui siis kuolemaan ilman ystäviä, päätyikin helposti hau-

dan sijasta anatomin käsittelyyn.135 Yksi ajan merkittävimmistä anatomeista kirurgi John Flint

South kertoi muistelmissaan, kuinka London Hospitalin sairaalapappi protestoi käytäntöä vastaan

kieltäytymällä lopulta kokonaan siunaamasta sairaalassa kuolleiden köyhien arkkuja, koska tiesi

näiden sisältävän ruumiiden sijasta vain kiviä. Koska sairaalalla oli vielä oma hautausmaa aivan

rakennuksen takana, tätä kyseenalaista toimintaa pystyttiin pyörittämään ilman suurempia häiriöi-

tä.136 Ajoittain ruumiita oli käytettävissä jopa niin paljon, että London Hospital pystyi myymään

niitä hyvällä hinnalla muiden sairaaloiden puutteesta kärsiville anatomiakouluille.137

Kun alkoi käydä selväksi se, ettei Walshin ruumis ollutkaan tiettävästi päätynyt London Hospitalin

anatomiakoululle, joutui Edward Cook jr. uudestaan kuulusteltavaksi siitä, mihin hänen äitinsä oli

sanonut vieneensä ruumiin. Poika totesi nyt, ettei ollutkaan enää niin varma oliko äiti puhunut Lon-

don Hospitalista vai sittenkin Guyn sairaalasta. Sinänsä olikin aivan uskottavaa, että nainen olisi

mahdollisesti vienyt ruumiin Guylle, sillä kyseinen sairaala sijaitsi Cookien asuntoon nähden lähes

suoraan Thames-joen vastarannalla, Southwarkin kaupunginosassa, Etelä-Lontoossa. Yhdessä naa-

purinsa St. Thomasin sairaalan kanssa nämä kaksi sairaalaa muodostivat niin sanotut yhdistyneet

sairaalat, jotka yhdessä kouluttivat anatomian saralla suurimman määrän kirurgeja koko Lontoossa

ja tarvitsivat näin myös eniten ruumiita.138 Vastikään valmistunutta uutta London Bridge-siltaa pit-

134 The Times 4.11.1831; The Observer 6.11.1831.
135 Richardson 2000, s. 106; Thornbury 1878, s. 142–146.
136 South 1884, s. 96.
137 An Account of the Circumstances Attending the Imprisonment and Death of the Late William Millard 1825, s. 24–26.
138 The Morning Herald 18.11.1831; Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 138.
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kin matka Goodman’s Yardilta Guyn sairaalaan oli suurin piirtein yhtä pitkä kuin matka London

Hospitaliin. Näin ollen se saattoi siis olla yhtä lailla mahdollinen ruumiin myyntipaikka siinä missä

London Hospitalkin.

Guyn sairaalan osallisuutta puolsi vielä se, että myös burkiitti John Bishop oli yrittänyt myydä Car-

lo Ferrarin ruumista marraskuun 4. päivä nimenomaan kyseisen sairaalan anatomiakoululle. Koulun

kirurgit eivät olleet kuitenkaan tarvinneet sillä hetkellä ruumista, sillä he olivat ostaneet James

Mayltä kaksi kalmoa juuri tätä edeltäneenä päivänä. Koulun vahtimestari James Davis oli kuitenkin

lupautunut säilyttämään italialaispoikaa siihen asti, kunnes Bishop ja May saisivat kaupat sovittua

jonnekin muualle.139 Tämä pojan uusin kertomus muodostuu mielenkiintoiseksi myös siksi, että kun

ruumiinryöstäjät William Jones ja George Farringdon oli tuomittu Lontoon Cityn käräjillä tammi-

kuussa 1829, Jones oli esittänyt puolustuksekseen, että miehet ryöstivät ruumiita nimenomaan Guyn

sairaalan palkkaamina. Jos Edward Cook todella toimi Jonesin kanssa yhteistyössä, on mahdollista,

että hän olisi ollut tuttu näky Guylla. Joka tapauksessa Guyn anatomiakoulu näytti todelliselta ruu-

miinryöstäjien kanta-asiakkaalta sen toimiessa jopa ruumiiden väliaikaisena säilytyspaikkana aina

silloin, kun koulu itse ei ruumiita tarvinnut. Epäilyt ja huhut pakottivat sairaalan lopulta reagoi-

maan, ja sen anatomiakoulun prosektori (demonstrator of anatomy) John Hilton, joka tunnettiin

myös humoristisella lempinimellä ”Anatomical John”, lähetti marraskuun lopulla The Morning He-

rald-sanomalehdelle kirjeen, jossa hän vakuutti, ettei koulu ollut ostanut yhtään ruumista huhtikuun

25. ja lokakuun 31. päivien välisenä aikana.140 Mikäli Hilton puhui totta, Walshin ruumis ei olisi

siis voinut päätyä myöskään Guyn sairaalaan.

Huhut ja juorut valtasivat Lontoon kadut, ja anatomiakoulut joutuivat vuoron perään, yleisen mieli-

piteen edessä, puolustamaan mainettaan epäilyiltä. Lontoon University Collegen (UCL) johtajistoon

kuulunut anatomian ystävä, eversti Leslie Grove Jones141 julkaisi The Times-lehden välityksellä

kirjeen, jossa hän varjeli yliopistonsa anatomiakoulun mainetta seuraavasti:

It having been suggested to me that the body of the lost Mrs. Walsh had found its way
into the London University, as a proprietor of that highly liberal and most beneficial in-
stitution, I felt it to be a bounded duty to make immediate and particular inquiry into the
matter, and was most happy to find that my alarm was totally unfounded. I learnt upon
inquiry that the only town subject which had been furnished this year was that of a
male.142

139 Wise 2005, s. 16.
140 The Morning Post 24.1.1829; The Morning Herald 1.12.1831.
141 Eversti Jones, joka oli suuri anatomian puolestapuhuja, testamenttasikin oman ruumiinsa leikeltäväksi. Hän halusi
tällä antaa esimerkin muille yhteiskunnan valioille. The Times 8.12.1831.
142 The Times 8.12.1831.



52

Koska Caroline Walshin katoaminen tapahtui kesäaikaan, onkin todennäköistä, etteivät tällöin kiin-

ni olleet sairaaloiden ja yliopistojen anatomiakoulut tarvinneet vanhuksen ruumista. Koska ruumiit

pilaantuivat helposti kesän helteillä ja pilaantuvien ruumiiden löyhkän pelättiin olevan vaarallista

oppilaille, anatomialuentojen ajankohdaksi oli vakiintunut pääasiassa loka-huhtikuun välinen ajan-

jakso. Eräät yksityiset anatomiakoulut olivat kuitenkin hyödyntäneet tätä kirurgioppilaiden kesälo-

maa tarjoamalla kurssinsa myös kesäisin. Vuonna 1831 yksityiskoulujen kesäkursseista ei kuiten-

kaan ollut enää mahdollista saada Englannin kirurgian kattojärjestön Royal College of Surgeons of

Englandin hyväksymää todistusta, sillä järjestö suosi sairaala- ja yliopistokouluja talvikursseineen

(suurella osalla Collegen johdosta oli kytköksiä sairaalakouluihin). Kyseistä sääntöä kyllä kierrettiin

ja kesälläkin kursseja järjestettiin mutta selvästi vähemmissä määrin kuin talvella.143 Tästä seurasi

tietenkin se, että ruumiiden kysyntä olisi ollut kesällä hyvin vähäistä ja sekin vähä tuli siis yksityis-

ten anatomien puolelta. Koska kysyntä oli heikkoa, myös ruumiista saatava hinta olisi ollut pienem-

pi.

Kyseistä olettamusta tukevan näkemyksen ruumiin kohtalosta esitti myös eräs alan todellinen am-

mattilainen, burkiitti John Bishop. Poliisituomari Norton ja St. Mary Whitechapelin seurakunnan

kirkkoneuvoston sihteeri (vestry clerk) John Smith olivat nimittäin jututtaneet Newgaten vankilassa

teloitustaan odottavia Bishopia, Williamsia ja Maytä koskien Caroline Walshin katoamista. Tämä

oli jälleen eräs osoitus Nortonin palavasta halusta saada tapaus ratkaistuksi, ja toisaalta se osoittaa

sen, että viranomaiset olettivat burkiittien tuntevan toisensa.144 Kun John Bishopilta oli kysytty

Walshin murhasta, tämä oli kieltänyt tuntevansa Cookeja mutta todennut seuraavasti:

You may depend upon it; it [murhan motiivi] was not to sell the body; for, at the time of
the murder, none of the Schools were open, and nobody would buy a body, except, per-
haps, a private teacher for a pupil, and, at any rate, more than a pound could not be got
from one.145

Bishop on kyllä erittäin uskottava lähde, sillä hän oli Lontoon kokeneimpia ruumiinryöstäjiä. Hän

oli oman kertomansa mukaan ollut alalla jo 12 vuotta, ja tuona aikana hän oli ehtinyt myydä 500–

1000 ruumiista eri kouluille.146 Bishop tiesi siis kyllä mikä taho osti ruumiita ja mihin vuodenai-

kaan. Tutkija James Lea kohdistikin seuraavaksi tutkimuksensa lähialueen yksityisiin anatomiakou-

luihin ja toisaalta yksittäisten kirurgien kotona sijainneisiin dissektiohuoneisiin.

143 Desmond 1989, s. 158–161; South 1884, s. 102–112; Report and Evidence of the Select Committee on Medical Edu-
cation, Part II: Royal College of Surgeons 1834, s. 193–194.
144 The Morning Advertiser 5.12.1831.
145 The Morning Chronicle 9.1.1832.
146 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
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Eräs todistaja oli ilmoittanut Lealle, että hän oli nähnyt Elizabeth Rossin, Walshin katoamista edel-

täneen tiistain iltana, erään ginikapakan edustalla kolmen ”tunnetun ruumiinryöstäjän” kanssa (ehkä

kyseessä olivat tunnistamattomiksi jääneet herrat Watkins, Stanton ja Tickle). Kyseinen kapakka

sijaitsi Webb Streetin lähistöllä, Thamesin etelärannalla. Kertomus on mielenkiintoinen, sillä Webb

Street oli myös Richard Dugard Graingerin suositun yksityisen anatomiakoulun osoite, ja koulu

sijaitsi lähes Guyn sairaalan naapurissa. Näin ollen matka tänne Goodman’s Yardilta ei olisi ollut

ylittämätön. Todistus on sinänsä langettava Rossille, sillä Webb Streetin ja yhdistyneiden sairaaloi-

den lähettyvillä sijaitsi Alfred’s Head-niminen kapakka. Paikka oli ruumiinryöstäjä James Mayn

mukaan kyseisen ammattikunnan Thames-joen eteläpuoleinen kokoontumispaikka, kuten Fortune

of War oli ollut joen pohjoispuolella. Myös May itse oli aikanaan houkuteltu ruumiinryöstöön juuri

nimenomaisessa paikassa. Poliisituomari Norton päättikin kutsua Graingerin anatomiakoulun edus-

tajat juttusilleen. Koulun vahtimestari John Appleton ja prosektori George Pilcher vakuuttivat kui-

tenkin Nortonille, ettei yksikään heidän ostamansa ruumis ollut täyttänyt Caroline Walshin tunto-

merkkejä. Todisteeksi tästä Appleton esitti päiväkirjan, johon oli eritelty kaikki koulun viime aikoi-

na ostamat ruumiit.147

Asian kiistäminen oli toisaalta viisasta, sillä italialaispojan surma oli paljastunut lontoolaisille leh-

distön välityksellä 6.11.1831, ja yhtäkkiä koko kaupunki kärsi burkofobiasta. Näissä olosuhteissa

olisi ollut hyvin vaarallista, mikäli joku anatomiakouluista olisi paljastunut burkiittien liikekump-

paniksi. Tunteet kadulla olivat kuumenemassa paitsi burkingia, niin myös anatomian harjoittamista

kohtaan. Kun vielä tiedettiin, että Grainger oli jo ostanut ainakin yhden Bishopin ja Williamsin bur-

king-uhreista (Fanny Pigburnin),148 tämä Walshinkin ruumiin kohtalon sitominen Webb Streetille

olisi siis saattanut olla tilannetta suurella mielenkiinnolla seuraavalle yleisölle jo se viimeinen pisa-

ra. Paljastus olisi nostanut ainakin julkista mielipidettä ja pahimmassa tapauksessa jopa väkijouk-

koa Graingerin koulua vastaan. Sen verran tulehtunut ilmapiiri Lontoossa vallitsi. Burkofobian

myötä kukaan ei olisi siis uskaltanut astua esiin ja tunnustaa, että juuri he olisivat ostaneet Walshin

ruumiin. Sen löytyminen alkoikin näyttää liki toivottomalta.

Anonyyminä pysytellyt kirjoittaja149 kirjoitti vuonna 1832 lähes 400-sivuisen teoksen Lontoon bur-

kiiteista, The History of the London Burkers. Kirja toistelee lähinnä sanomalehtien raportteja tapah-

tumista, mutta ajoittain se esittää myös omia väitteitään asian tiimoilta, etenkin koskien Elizabeth

147 The Times 5.12.1831; Confession of James May 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
148 Grainger joutui yleisen paineen alla tunnustamaan ostaneensa murhatun naisen ruumiin, vaikka ensin yrittikin vaieta
asiasta, ks. Wise 2005, s. 154–157.
149 Sarah Wisen mukaan kirjoittaja olisi ollut tunnettu lontoolainen lakimies James Harmer, josta tuli vuonna 1833 Lon-
toon Cityn sheriffi. Wise 2005, s. 307.
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Rossin tapausta. Kirjoittaja ei yleensä mainitse väitteidensä lähteitä, ja tekstistä kumpuava suora-

nainen viha ruumiinryöstäjiä kohtaan ei ainakaan lisää sen luotettavuutta. Kirja esittää kuitenkin

mielenkiintoisen teorian rouva Walshin ruumiin kohtalosta. Sen mukaan Lambeth Streetin poliisi-

tuomari Norton oli saanut nimettömän kirjeen koskien yksityisen anatomin kotona olevaa dissektio-

huonetta, joka sijaitsi vain muutaman sadan metrin päässä Cookien asunnosta. Kyseisen kirjeen

mukaan anatomi herra J–––y150 pyrki hankkimaan mahdollisimman halpoja ruumiita eikä kysellyt

kysymyksiä näiden alkuperästä. Kirjeen kirjoittaja epäilikin, että Walshin ruumis olisi myyty ni-

menomaan herra J–––ylle. The History of the London Burkersin kirjoittajan mukaan herra J–––y

tunsi Elizabeth Rossin ja oli toiminut jopa tämän henkilökohtaisena lääkärinä. Kirjoittaja piti myös

erittäin epäilyttävänä sitä, että J–––y oli puolustanut Rossia kuulustelussa. J–––y oli muun muassa

kyseenalaistanut poika Cookin kertomuksen nukuttavasta kahvista, sillä kirurgi oli päinvastoin ta-

vannut määrätä sitä lääkkeeksi nukahtelua vastaan eikä siis suinkaan nukahtamiseen. Sitten hän piti

kummallisena myös sitä, ettei rouva Walsh ollut tehnyt minkäänlaista vastarintaa murhan yhteydes-

sä. Lisäksi hänen mielestään oli käsittämätöntä, että Edward Cook olisi autuaan tietämättömänä

vain katsellut ulos ikkunasta samalla kun parin metrin päässä suoritettiin raakaa murhaa.151 Kaikki

nämä olivat sinänsä hyviä huomioita ja kyseisen murhatapauksen ratkaisemattomia kummallisuuk-

sia, mutta The History of the London Burkersin kirjoittajan mielestä tällainen puolustuspuhe oli kui-

tenkin varma merkki kanssasyyllisyydestä.

The History of the London Burkers oli ainakin osaksi oikeassa. Kyseinen nimetön kirje todella lähe-

tettiin marraskuussa poliisituomari Nortonille, ja tämä oli määrännyt Lean tekemään tutkimuksia

asian tiimoilta.152 Kirurgien omat dissektiohuoneet olivat yksityisten anatomiakoulujen ohella hyvin

todennäköinen ruumiin myyntipaikka, koska sairaaloiden koulut olivat vielä kesätauolla murhan

tekohetkellä elokuussa. Sitä, kuinka monta kirurgia Lontoossa piti omaa dissektiohuonetta, on mah-

dotonta arvioida, mutta se tiedetään, että jopa monilla korkea-arvoisillakin kirurgeilla, kuten Sir

Astley Cooperilla, oli tällainen omia kokeitaan varten. Kirurgit saattoivatkin harjoitella vaativaa

operaatiota ruumiilla ennen sen todellista soveltamista leikkauspöydällä, ja tämä harjoittelu tapahtui

joskus kirurgien kotona.153 The History of the London Burkersin kirjoittajan väitteet osoittautuivat

erityisen mielenkiintoiseksi, kun kävi ilmi, että Cookien asunnon lähellä Great Prescott Streetillä

asui kirurgi nimeltään Charles Edward Jenkins. Lea raportoikin Nortonille, että Jenkinsillä todella

oli tällainen yksityinen dissektiohuone kotinsa yhteydessä. Sanomalehti The Globe and Traveller

150 Kirjoittaja on itse sensuroinut nimen, ehkä välttääkseen kunnianloukkaussyytökset.
151 The History of the London Burkers 1832, s. 353–356.
152 The Globe and Traveller 11.11.1831.
153 Sir Astley Cooper oli mm. dissektoinut norsun kotonaan vuonna 1801. Norsu oli kuitenkin ollut niin iso, että osa
tästä oli jouduttu leikkelemään kadulla lukuisten uteliaiden seuratessa toimenpidettä. Cooper 1843, s. 335–338.
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piti Jenkinsiä kuitenkin ”korkea-arvoisena kirurgina” eikä kytkenyt tätä millään lailla ruumiskaup-

paan. Herra Jenkins oli kertomansa mukaan joutunut naapurustossaan vihamielisten huhujen koh-

teeksi ja päättänyt tulla vapaaehtoisesti puhdistamaan nimensä kuulustelussa Lambeth Streetillä.

Hän kiisti tuntevansa syytettyjä ja sanoi, ettei ollut vastaanottanut vanhuksen ruumista elokuussa.

Tämän lausuttuaan Jenkins oli kuin olikin ainoa todistaja, joka esitti edes jonkinlaisen puheenvuo-

ron syytettyjen puolesta koko murhatutkimuksen aikana. Elizabeth Ross kiittelikin häntä kovasti.154

Tosin Jenkinsillä tuskin olisi ollut muutenkaan pulaa ruumiista, sillä oman yksityispraktiikkansa

ohella hän toimi myös Royal Humane Societyn kirurgina. Kyseisen hyväntekeväisyysjärjestön teh-

tävänä oli huolehtia kaikkien Thames-jokeen hukkuneiden tuntemattomien ruumiista.155 Näiden

joukosta olisi siis voinut saada hyvin pienellä vaivalla paljon ilmaista harjoitus- ja tutkimusmateri-

aalia.

Sitä, puhuiko totta Jenkins vai The History of the London Burkersin kirjoittaja, ei tulla koskaan tie-

tämään. Poliisituomarit tuntuivat kuitenkin uskoneen Jenkinsiä, sillä häntä ei tämän enempää kuu-

lusteltu tapauksen tiimoilta. Oikeuteenkaan häntä ei pyydetty todistamaan, ei Cookien puolesta eikä

heitä vastaan. Tutkija Lea piti kuitenkin erittäin todennäköisenä sitä, että ruumis oli päätynyt ni-

menomaan Great Prescott Streetille, mutta tämän esimies George Chapple Norton päätti olla jatka-

matta kyseistä tutkintasuuntaa.156 Poliisituomarit olivatkin yleensä vastahakoisia asettamaan kirur-

geja kunnianarvoisina herrasmiehinä kiusalliseen asemaan etenkään, kun suoranaisia todisteita ei

ollut ja kun Jenkins vielä itse kielsi kaiken.157 Toki huhun paikkansapitävyyttä pohdittaessa on otet-

tava huomioon myös se, että ruumiinryöstäjillä oli tapana ahdistella heidän epäsuosiossaan olevia

anatomeja ilmiantamalla näitä poliisille tai naapurustolle. Tällainen kiusa saattoi olla esimerkiksi

kosto ruumiin myyntitarjouksen hylkäämisestä. Näin oli käynyt esimerkiksi tunnetulle yksityiselle

anatomille Joshua Brookesille, kun hän ei ollut suostunut maksamaan ruumiinryöstäjien pyytämää

erityisen korkeaa hintaa eräästä ruumiista. Kostona ruumiinryöstäjät, Patrick Murphyn johdolla,

olivat seuraavana yönä jättäneet kaksi pahasti maatunutta ruumista Brookesin kotikadun varrelle.

Yön pimeydessä eräs ”kunnianarvoisa” nainen oli kauhukseen kompastunut mätänevään ruumii-

seen, ja kun asia oli paljastunut ympäristön asukkaille, vihainen väkijoukko oli uhannut repiä Broo-

kesin talon maan tasalle ja vain poliisin nopea väliintulo oli pelastanut miehen pahoinpitelyltä.158

On siis mahdollista, että myös Jenkins oli joutunut Cookin vihamiesten ahdistelun kohteeksi. Ehkä

154 The Globe and Traveller 25.11.1831.
155 The London Medical Directory 1846, s. 83; The Morning Post 1.5.1829.
156 The Morning Herald 11.11.1831; The Globe and Traveller 25.11.1831.
157 Esim. Bow Streetin poliisitoimiston poliisituomarin Thomas Hallsin lausunto anatomian tilaa tutkineen komitean
edessä, ks. Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 94.
158 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 82–83.
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hän oli joskus tehnyt kauppaa Cookin kanssa ja nyt naapurusto tai joku kilpailija halusi häntä tästä

rankaista. Epäilyttävä nimetön kirje ainakin viittaisi tällaiseen mahdollisuuteen.

Se, ettei kukaan lopulta astunut esiin ja myöntänyt ostaneensa burkiittien murhaamien ihmisten

ruumiita, herätti suurta närää aikalaisissa. Vaikeneminen ja kaiken kieltäminen ei ollut omiaan pa-

rantamaan anatomien julkisuuskuvaa, vaan ihmisten mielissä ne viittasivat jopa suoraan osallisuu-

teen itse rikoksissa. Eiväthän ruumiit voineet ilmaankaan kadota. Sekään ei olisi tosin auttanut, jos

kirurgi olisi salailusta kiinni jäätyään vannonut ostaneensa ruumiin alun perin hyvässä uskossa.

Virheistään vaikenemista pidettiin todisteiden salailuna, ja julkista esiintuloa vaadittiin. Graingerin

anatomiakoulun esimerkki kertookin osuvasti anatomien harjoittamasta tietynlaisesta kaksinaismo-

ralismista. Koulun edustajat olivat nimittäin ostaneet tutulta tavarantoimittajaltaan John Bishopilta

murhatun Fanny Pigburnin ruumiin lokakuussa, toki tietämättä vielä silloin, että Bishopin tuomat

ruumiit saattoivat olla mahdollisia murhan uhreja. Seikkaa ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi tuoda

ilmi poliisille edes silloin, kun italialaispojan murha paljastui, vaikka John Bishopin nimi koristi

jokaista sanomalehteä lähes päivittäin tuosta eteenpäin. Vasta viikkoja myöhemmin, kun Bishopin

talolta löydettiin naisen vaatteita ja Bishopin palkkaama kantaja (Shields) kertoi miesten myyneen

ruumiin nimenomaan Graingerille, koulu joutui lopulta tulemaan poliisin avuksi asiassa ja myöntä-

mään ostaneensa ruumiin. Tämän jälkeen Graingeristä tulikin yllättäen erittäin yhteistyöhaluinen.159

Walshin tapauksessa tällaisia Shieldsin kaltaisia avuliaita mutta anatomien näkökulmasta kiusallisia

todistajia ei kuitenkaan ollut näköpiirissä, joten vaikeneminen oli järkevää ruumiin ostaneelle kirur-

gille. Asia oli suuri mysteeri eikä se jäänyt huomioimatta lehdistöltä ja näiden lukijakunnalta.

Eräs valveutunut lukija kirjoittikin marraskuun lopulla nimimerkillä ”K.”The Morning Herald-

sanomalehdelle kirjeen, jossa hän yritti vedota anatomien omaantuntoon Walshin ruumiin kohtalon

selvittämiseksi. Kirjoittajan mielestä ruumiin kohtalosta vaikeneminen oli anatomien puolelta sel-

vää rikoksen peittelyä. Koska vanhus oli ollut huomattavan ikänsä ja pituutensa puolesta niin eri-

tyislaatuinen kohde, ei kukaan olisi voinut vain ”unohtaa” dissektoineensa tämän ruumista. Kirjoit-

tajan mielestä ruumiin ostanut anatomi tiesi ihan hyvin, kuinka tärkeää asiassa esiin tuleminen olisi

paitsi rikostutkinnalle, niin myös koko Britannian kansakunnalle. Kirjoittaja vetosi, että kyseinen

henkilö ilmoittautuisi poliisille ja auttaisi näin oikeutta toteutumaan asiassa. Lopuksi hän totesi:

If such a person exists, I do not envy him his feelings;  – but it is not too late – he may
yet redeem his error by furnishing a clue to the complete development of this appalling
mystery. There is one eye at least watching his motions.160

159 Wise 2005, s. 148–157.
160 The Morning Herald 23.11.1831.
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Kirjoittaja osuikin oikeaan siinä, ettei kyseinen asema olisi todellakaan ollut anatomille helppo.

Yleisön reaktio asian paljastuttua olisi ollut arvaamaton. Siitä olisi voinut koitua paitsi välitöntä

vaaraa henkilön hengelle ja omaisuudelle, niin myös negatiivisia seurauksia koko tämän uralle.

Tuskin kukaan Lontoon anatomeista olisi voinut unohtaa sitä, miten Burke ja Hare lopulta käytän-

nössä tuhosivat Edinburghin parhaan anatomin Robert Knoxin maineen ja uran. Ei ole siis mikään

yllätys, ettei kirjoittajan toiveista huolimatta kukaan astunut vapaaehtoisesti esiin ratkaisemaan rou-

va Walshin kohtaloa.

Caroline Walshin kadonneen ruumiin arvoitus teki eräällä tapaa myös oikeuslääketieteellistä histo-

riaa, sillä sattuma puuttui peliin merkillisellä tavalla. Marraskuun 5. päivänä 1831 Lontoon Cityyn

kuuluneen Allhallows Steiningin seurakunnan suntio John Skeag tuli tapaamaan Lambeth Streetin

poliisituomareita. Hän kertoi tarinan, joka paitsi loi uskoa Walshin ruumiin löytymisestä, niin vai-

kutti myös osoittavan Cookin ja Rossin syyttömiksi. Elokuun 20. päivän iltana vanha, hyvin likai-

nen nainen oli istunut suurissa tuskissa rappusilla London Streetillä, vain muutaman sadan metrin

päässä Goodman’s Yardilta. Nainen oli ilmeisesti kaatunut ja murtanut lonkkansa. Skeag nosti valit-

tavan naisen syliinsä, kantoi tämän läheiselle St. Katharine Creen seurakunnan yövahtien asemalle

ja kutsui paikalle seurakunnan lääkärin Thomas Baileyn. Skeag tarjosi heikossa kunnossa olevalle

naiselle hieman leipää ja olutta sekä tupakkaa. Nainen näytti noin 70-vuotiaalta ja kertoi asuvansa

Sun Streetillä, Bishopsgatella. Skeag lähtikin saman tien Bishopsgatelle etsimään naisen mahdolli-

sia tuttavia. Kun mies oli päässyt perille, hän oli kuitenkin joutunut toteamaan, ettei kyseistä asun-

toa ollut olemassakaan. Skeag palasi takaisin vahtiasemalle, ja miehet päättivät siirtää vanhuksen

yöpymään läheiseen Hoxtonin köyhäintaloon. Naisen vointi oli kuitenkin heikentynyt nopeasti, ja

kun tämä oli viettänyt vain viisi päivää köyhäintalossa, köyhäintalon kirurgi John Parkinson näki

viisaimmaksi siirtää vanhuksen London Hospital-sairaalaan. Nimekseen nainen oli ilmoittanut Cat-

harine Walsh.161

London Hospitalissa naisen vointi heikkeni entisestään, ja hän menehtyi lopulta 3. syyskuuta 1831.

Jostain syystä vanhus haudattiin sairaalan hautausmaalle vasta syyskuun 24. päivä, joten on mah-

dollista, että tämän ruumis päätyi ensin sairaalan anatomien käsittelyyn, kuten niin monen muunkin

London Hospitalissa kuolleen yksinäisen ruumiit. Mielenkiintoista asiassa oli kuitenkin se, että hän

oli ilmoittanut nimekseen Catherine Walsh ja kertonut olevansa kotoisin Irlannista. Hän oli Caroline

Walshin tapaan ollut pitkä nainen, ja myös hänellä oli ollut mukanaan tulitikkuja ja kori. Alkoi

näyttää siltä, että Caroline Walshin katoamisen mysteeri oli vihdoin ratkennut. Tutkija Lea lähetet-

161 The Observer 6.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
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tiin sairaalaan tiedustelemaan asiaa, mutta pettymys oli suuri, kun kuvaukset naisen vaatteista eivät

vastanneetkaan Caroline Walshin vaatetuksesta annettuja tietoja. Sairaalassa kuollut nainen oli löy-

dettäessä pukeutunut kuluneeseen, mustaan silkkihilkkaan, raidalliseen, haalistuneen siniseen pu-

kuun, ruskeaan hartiahuiviin ja mustiin sukkahousuihin, kun taas Caroline Walshilla oli ollut ka-

toamispäivänä päällään tavallisesta kankaasta tehty musta hilkka, musta puku, vaaleansininen har-

tiahuivi ja harmaat sukkahousut. Kuolleen naisen vaatteet oli kuitenkin ehditty jo polttaa, joten to-

distukset tämän vaatetuksesta perustuivat jokseenkin epävarmaan muistitietoon.162 Asia ei ollut-

kaan, osin juuri tästä syystä johtuen, vielä loppuun käsitelty. Rouva Walsh oli murhattu St. Mary

Whitechapelin seurakunnassa, ja seurakunnalla oli lopullinen vastuu syyttää asiassa, kunhan Lam-

beth Streetin poliisituomarit pystyisivät vain hankkimaan riittävän pitävät todisteet. Seurakunta

maksoi myös murhatutkimuksen ja todistajien kulut. Vaikka muistikuvat Catherine Walshin vaate-

tuksesta eivät olleetkaan täsmänneet Caroline Walshin vaatetuksen kanssa, nimen ja synnyinpaikan

yhtäläisyydet riittivät vakuuttamaan seurakunnan johdon tarkemman tutkimuksen tarpeellisuudesta.

Lealle annettiin käsky kaivaa Catherine Walshin ruumis ylös ja valvoa tämän ruumiinavausta.163

Kun Lea kuulusteli tarkemmin sairaalan hoitohenkilökuntaa, kävi ilmi, että naisen nimi olikin ollut

Catherine Welch ja hän oli ollut kotoisin Waterfordista, Irlannista. Lisäksi vanhus oli kertonut hoi-

tajalleen olevansa 61-vuotias ja ettei hänellä ollut lainkaan sukulaisia. Naisen iho oli ollut hyvin

tumma, ja hänen hiuksensa olivat olleet täysin harmaat. Lisäksi naisella oli ollut vain muutama

hammas suussaan, ja erityisenä tuntomerkkinä etuhampaat puuttuivat sekä ylä- että alaleuasta. Wel-

chin vaatteet olivat olleet hyvin likaiset ja täynnä syöpäläisiä. Hänen jalkansa olivat puolestaan ol-

leet täynnä pahasti tulehtuneita kyhmyjä. Kuvauksesta voidaan päätellä, että Catherine Welch oli

kuulunut Lontoon köyhistä köyhimpien joukkoon. Hänellä ei ollut sukulaisia eikä edes ystäviä, jot-

ka olisivat naista kaivanneet. Se, että hänet sekoitettiin 61-vuotiaana 84-vuotiaaseen (ja pidettiin itse

asiassa vieläkin vanhemman näköisenä), kertonee paljon naisen elinoloista. Haudankaivaja joutui

avaamaan lukuisia arkkuja etsiessään oikeaa, sillä Welch oli haudattu monien muiden kera nimet-

tömään varattomien potilaiden joukkohautaan. Welchin ruumis nostettiin ylös, ja se kävi läpi perus-

teellisen tutkimuksen London Hospitalin anatomiakoulussa. Ruumis oli ollut maassa jo kaksi kuu-

kautta, joten todistajilla oli edessään epämiellyttävä tehtävä tämän tunnistamiseksi. Vaikka ruumis

olikin pahasti tummunut, siitä pystyi vielä hahmottamaan olennaiset piirteet. Tunnistusta suoritta-

maan kutsuttiin Caroline Walshin lapsenlapset Ann Buton ja Lydia Basey. Naiset olivat vakuuttu-

neita siitä, ettei kyseinen vainaja voinut olla heidän isoäitinsä. Walshin jalat ja hampaat olivat olleet

162 The Observer 6.11.1831; The Standard 17.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
163 The Globe and Traveller 16.11.1831.
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moitteettomassa kunnossa, toisin kuin kyseisellä vainajalla. Lisäksi Walsh oli ollut kotoisin Kilken-

nystä eikä suinkaan Waterfordista. Welch päätettiin laskea takaisin haudan lepoon, ja yksi suuri este

syytteen tieltä näytti poistuneen.164

Kun Elizabeth Ross ja Edward Cook lopulta kuulivat tapauksesta, he perustivat koko puolustuksen-

sa siihen, että London Hospitalissa kuollut Catherine Welch oli sama henkilö kuin kadonnut Caroli-

ne Walsh. Ruumiin pätevä tunnistus olikin ratkaisevassa roolissa, kun mietittiin sitä, että voitiinko

Rossia ja Cookia ylipäätään syyttää mistään rikoksesta. Hampaista muodostui tunnistuksen perusta.

Kun Buton ja Basey olivat olleet katsomassa Welchin ruumista, he olivat kiinnittäneet erityistä

huomiota siihen, ettei vainajalla ollut lainkaan etuhampaita (ehkä mädäntyneestä ruumiista ei voinut

juuri muuta helposti tunnistaakaan). Caroline Walshilla kyseiset hampaat olivat, naisen korkean iän

huomioonottaen, olleet erinomaisessa kunnossa. Tunnistukseen liittyi kuitenkin vielä eräs suuri on-

gelma. Ruumiinryöstäjät tapasivat nimittäin poistaa hankkimiltaan ruumiilta hampaat jo ennen nii-

den myyntiä anatomiakouluille. Burkiitti-ruumiinryöstäjä John Bishopin sanoin: “It is the constant

practice to take the Teeth out first, because if the body be lost, the teeth are saved”. Pelkistä ham-

paista erikseen olikin mahdollista saada huomattavia summia hammaslääkäreiltä, ja eritoten etu-

hampaat olivat hyvin kysyttyjä. Näistä tarjottiin parhaimmillaan jopa guineaa hampailta. Jos siis

ruumiinryöstäjä kaivoi ylös ruumiin, joka oli jo liian mädäntynyt myytäväksi, tämä saattoi silti ottaa

mukaan hampaat edes jonkinlaisena palkkiona vaivannäöstään. Hampaista tehtiin rikkaille tarkoitet-

tuja kalliita hammasproteeseja. Siinä missä parhaat peruukit tehtiin oikeista ihmisten hiuksista, teh-

tiin myös parhaat tekohampaat aidoista ihmisten hampaista. Epäilys luonnollisesti heräsikin, että

Welchin kuoltua joku London Hospital-sairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluva olisi saattanut pois-

taa tältä hampaat ja myydä ne eteenpäin.165 Kuka nyt olisi köyhän ystävättömän naisen hampaistoa

tarkastanut, eikä kukaan syyskuussa olisi voinut kuvitellakaan, että Catherine Welchin ruumis näyt-

telisi myöhemmin suurta roolia murhamysteerissä.

Epäily siitä, että vanhuksen hampaat oli poistettu myyntitarkoituksessa, varmasti korostui, kun yksi-

tyiskohdat kaupungin toisesta burking-tapauksesta alkoivat paljastua. Tuore tieto nimittäin kertoi,

että ruumiinryöstäjä James May oli kiskonut hampaat pois murhatulta Carlo Ferrarilta ja myynyt ne

164 The Courier 16.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
165 Onkin hyvin mahdollista, että kyseinen käytäntö oli ominainen sairaaloiden alemmalle henkilökunnalle, mutta on
silti hyvin vaikea uskoa, että kukaan olisi halunnut ostaa 84-vuotiaan vanhuksen kuluneita hampaita, ks. An Account of
the Circumstances Attending the Imprisonment and Death of the Late William Millard 1825, s. 56–57; The Courier
29.11.1831; Ruumiinryöstäjien tavasta myydä hampaat erikseen, ks. Cooper 1843, s. 399–402; Diary of a Resurrection-
ist (Joshua Naples) 8.8.1812, 28.8.1812, 2.9.1812, 24.11.1812, MS0024, RCS; Confession of John Bishop 4.12.1831,
HO 17/46/122, TNA.
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12 shillingillä eteenpäin eräälle kotinsa lähettyvillä asuneelle hammaslääkärille.166 Welch nostet-

tiinkin haudasta toistamiseen marraskuun lopulla. London Hospitalin kirurgit Henry Reynolds ja

Alfred Hamilton ottivat talteen naisen pään ja liuottivat siitä pehmytkudokset pois tutkiakseen tar-

kemmin tämän pääkalloa. Welchin kallosta hampaineen tulikin syyttäjän tärkeimpiä todisteita tuo-

mittaessa Elizabeth Rossia, ja sitä olisi haluttu esitellä aikanaan myös oikeudenistunnossa. Jutun

tuomari ei kuitenkaan ollut sallinut tällaista makaaberia spektaakkelia oikeussalissaan vaan oli sa-

nonut tyytyvänsä kirurgien valaehtoisiin lausuntoihin asiasta. Kirurgit pystyivät päättelemään kal-

losta ja leuan hammasonkaloista, että Welchin puuttuvat hampaat olivat irronneet jo kauan ennen

tämän kuolemaa. Kun tiedettiin vielä, että Caroline Walshilla oli kadotessaan hyvät hampaat, pys-

tyttiin osoittamaan, että 3. syyskuuta London Hospital-sairaalassa kuollut nainen ei voinut olla Ca-

roline Walsh. Walshin murha jäikin elämään jälkipolville enemmän tämän seikan vuoksi kuin itse

burkingin.167

Perinteikkään Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (Fellow of the Royal Society), tohtori Alfred

Swaine Taylor oli ollut mukana tutkimassa Welchin kalloa. Kyseisestä tutkimuksesta St. Mary

Whitechapelin seurakunta hyvitti Taylorille ja hänen kirurgitoverilleen Alfred Hamiltonille mo-

lemmille yhden guinean vaivanpalkkaa.168 Tayloria, toisin kuin Hamiltonia, ei kuultu itse oikeuden-

käynnissä, mutta mies muisteli tapauksesta seuraavasti The London Medical Gazette-lehdessä

vuonna 1846 (Taylor piti suosittuja luentoja asiasta):

This is perhaps one of the most singular cases of disputed identity that has come before
a British Court of law. We have a coincidence of name, time, place, age, occupation,
and circumstances, so extraordinary, that but for two circumstances it is probable the
prisoner would have escaped on the presumption of a mistake, the body of the deceased
never having been found, although all the dissecting-rooms in London were repeatedly
searched for it. These circumstances were – 1st, That the relatives of the deceased
swore that the exhumed body was not that of the missing woman; and 2d, the medical
proof of the entire obliteration alveoral cavities in the jaw of the exhumed body, proving
that the incisor teeth must have been lost long before death, while several witnesses tes-
tified to the presence of these teeth, as a striking peculiarity in the missing female.169

Pitkälti Taylorin ansiosta tapaus on noussut esille oikeuslääketieteellisessä kirjallisuudessa aina

2000-luvulle asti.170 Koska Caroline Walshin ruumista ei siis koskaan löydetty, epäilys jäi pysyvästi

elämään siitä, että Welch oli sittenkin ollut Walsh. Sanomalehti The Morning Chronicle totesikin

166 Wise 2005, s. 19–20.
167 The Sun 28.11.1831; The London Medical Gazette 1846, Vol. III, s. 481–482; OBSP Second Session 1832, s. 146–
154, PCOM 1/28, TNA.
168 Old Bailey Sessions Books, Elizabeth Ross/Edward Cook Jan. 1832, OB/SB/035, LMA.
169 The London Medical Gazette 1846, Vol. III, s. 481–482.
170 Esim. Brumit ea. 2010, s. 14 ja Keiser-Nielsen 1992, s. 10.
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vielä muutama päivä ennen Rossin ja Cookin oikeudenkäyntiä, että tuomio jutussa olisi hyvin epä-

todennäköinen, sillä yleisen mielipiteen mukaan London Hospital-sairaalassa kuollut nainen oli

ollut kadonnut Caroline Walsh.171 Arvioitiin, että oikeudenkäyntiä varten tarvittaisiin lähemmäs 20

todistajaa pelkästään osoittamaan, että Welch ja Walsh olivat eri henkilö, saati sitten näyttämään

toteen koko murhan olemassaolo.172

Useat lontoolaiset epäilivätkin, ettei Rossia ja Cookia saataisi tuomiolle ilman Walshin ruumiin

löytymistä. Murhatuomiot ilman ruumiin olemassaolon todistamista olivatkin ilmeisen harvinaisia.

Tästä kertoo se, että lehdistö yritti kovasti löytää lakikirjoista ennakkotapausta samantyyppisestä

murhatuomiosta. Sellainen löytyikin lopulta, mutta niinkin kaukaa kuin vuodelta 1792. Tapaus sat-

tui pienellä Eolus-orjalaivalla, kun se oli merellä Afrikan rannikolla. George Hindmarsh-niminen

merimies oli riitaantunut laivan kapteenin Samuel Burne Cowien kanssa ja oli eräänä yönä raahan-

nut tämän kannelle, pahoinpidellyt tätä ja heittänyt miehen lopulta kannelta mereen. Cowie oli tä-

män seurauksena hukkunut. Seuraavan aamun etsinnöissä kannelta löytyi verinen lankku ja Hind-

marshin paidasta verinen tahra. Puolustus vetosi siihen, että ilman ruumista ei voitaisi mitenkään

todistaa, että Cowie olisi edes kuollut. Olisihan mies saattanut uida toiselle laivalle. Valamiehistö

päätyi kuitenkin siihen tulokseen, että Cowie oli tapettu jo ennen mereen heittämistä ja tuomitsi

Hindmarshin syylliseksi murhaan. Ruumista ei koskaan löydetty.173 Poikkeuksellisen kertovat aihe-

todisteet koituivat siis Hindmarshin kohtaloksi ilman murhatutkimukselle normaalisti olennaista

uhrin ruumistakin. Tutkija James Lea oli, hyvästä yrityksestään huolimatta, päätynyt umpikujaan

etsiessään Caroline Walshin ruumista. Kuten Cowien murhankin tapauksessa, myös Walshin mur-

han todistamisessa tarvittiin nyt langettavia aihetodisteita tukemaan poika Cookin kertomusta, jotta

tuomiosta olisi minkäänlaisia toiveita.

3.4 AIHETODISTEITA JA UUSIA UHREJA

Koska Caroline Walshin ruumista ei ollut löydetty, koko murhatutkinta perustui ainoastaan 12-

vuotiaan pojan todistukseen (poika täytti 12 vuotta jouluna 1831). Pojan nuoruutta ei sinänsä katsot-

tu esteeksi, sillä hän oli ollut hyvin vakuuttava ja johdonmukainen todistuksessaan. Tärkeää todis-

tuksen laillisuuden kannalta olikin vain se, että poika ymmärsi, mitä valaehtoinen lausunto tarkoitti.

Bridget Culkinin oikeudenkäynnissä eräs 7-vuotias pikkupoika ei kyennyt tätä asiaa ymmärtämään,

jonka seurauksena jutun tuomari ei antanut tämän edes nousta todistajanaitioon. Poika Cookin koh-

171 The Morning Chronicle 2.1.1832.
172 The Morning Herald 29.11.1831.
173 The Standard 11.11.1831; Leach 1815, s. 569–572.
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dalla samaa riskiä ei ollut, mutta jonkin verran epäilyksiä poliisituomareilla ja seurakunnan edusta-

jilla oli kuitenkin tämän kertomusta kohtaan. Pojalta nimittäin tivattiin useaan otteeseen, oliko hän

varmasti kertonut asioista totuudenmukaisesti. Poika vannoi kuitenkin joka kerta ilman pienintä-

kään epäröintiä, että oli kertonut ja sanoi myös tietävänsä että: ”[…] if I did tell lies, I should have a

guilty conscience, which would make me unhappy as long as I lived, and that I should be miserable

here, and through all eternity”.174 Todistuksen ei silti uskottu yksinään riittävän oikeudessa vaan

tarvittiin myös aihetodisteita. Näiden hankkimisessa James Lea tulikin kunnostautumaan. Lontoon

rikostutkijoiden pätevyys vaihteli huimasti 1830-luvulla, ja todella moni mediajulkisuutta saanut

henkirikos jäi ratkaisematta pääosin poliisitutkimuksen kömmähdysten vuoksi. Kokemus etsivän

työstä oli vähäistä, eikä siihen ollut olemassa kunnollista koulutusta tai toimintaohjeita.175 James

Lea oli kuitenkin tottunut ratkaisemaan rikoksia ja teki nyt kaikkensa hankkiakseen lisätodisteita

Cookeja vastaan.

Koska oli olemassa vahva epäilys siitä, että Walsh oli murhattu tarkoituksena myydä ruumis anato-

meille, Lea pystyi kohdentamaan tutkimuksensa ruumiinryöstäjien yleisiin toimintatapoihin. Ku-

kaan anatomian harjoittaja ei olisi ottanut vastaan ruumista vaatteineen, sillä se olisi tarkoittanut

varastetun tavaran haltuunottoa ja vakavaan rikokseen osallistumista.176 Lea oli varmasti virkansa

puolesta tietoinen Edinburghin burking-murhista ja tiesi näin, että keskeisiä todisteita Burkea vas-

taan olivat olleet uhrien vaatteet. Kun Burke ja Hare olivat vieneet ensimmäistä ruumistaan tohtori

Knoxin anatomiakoululle, vastaanottajat olivat närkästyneet uusien tavarantoimittajiensa epäpäte-

vyydestä. Ruumis oli nimittäin ollut vielä täysissä pukeissa. Ostaja olikin käskenyt miehiä viemään

vaatteet mukanaan ja tuomaan jatkossa vain riisuttuja ruumiita. Kun Burke ja Hare olivat lopulta

jääneet kiinni, poliisit olivatkin löytäneet uhrien vaatekappaleita paitsi kaksikon kotoa, niin myös

Burken sukulaisten päältä.177 Elizabeth Rosskaan ei olisi saanut ruumista kaupaksi vaatteineen, ja

Cook, kokeneena ruumiinryöstäjänä, tunsi varmasti ”ammattikuntansa” toimintatavat. Vaikka ruu-

mista ei ollutkaan löydetty, toivo eli siis siitä, että tämän vaatteet voisivat löytyäkin. Tiesi Lea

Edinburghin tapahtumien yksityiskohdista tai ei, hän oli marraskuun puolessa välissä päätynyt tut-

kimaan Caroline Walshin vaatteiden kohtaloa. Walshin lapsenlapset ja poika Cook olivat kuvanneet

174 OBSP Second Session 1832, s. 178–184, PCOM 1/28, TNA; The Times 18.11.1831; The Morning Advertiser
19.1.1831.
175 Mm. J. C. Shepherdin (1832), Eliza Davisin (1837) ja Eliza Grimwoodin (1838) murhat jäivät selvittämättä isoksi
osaksi poliisitutkinnan ammattitaidottomuuden vuoksi. Tapauksista ja niiden tutkinnasta, ks. Cobb 1957.
176 Richardson 2000, s. 59.
177 Bailey 2002, s. 37–38.
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vanhuksen vaatetuksen hyvin tarkasti,178 joten lähtökohdat Lean tutkimuksille olivat hyvät. Lea

aloitti tiedustelut lähialueiden panttilainaamoista. Näistähän olisi mahdollista saada nopeasti rahaa

lähes tavaraa kuin tavaraa vastaan. Hän otti mukaansa Ann Butonin, joka pystyisi tunnistamaan

isoäitinsä vaatteet. Panttilainaamokierroksellaan he päättivät pistäytyä myös Rosemary Lanen ”Rag-

fairilla”.179 Kyseinen markkinakatu sijaitsi vain kivenheiton päässä oletetulta murhapaikalta Good-

man’s Yardilta.

Rosemary Lanen ”Rag-fair” sijaitsi Thames-joen rannalla lähellä Lontoon Toweria. Se oli Cutler

Streetin kaltainen käytettyjen vaatteiden kauppapaikka, mutta tätä vanhempi ja vilkkaampi. Vaate-

kauppa oli vallannut lähes koko kadun. ”Rag-fair”, rieputori, olikin mitä osuvin nimi paikalle, aina-

kin kaupan muodostuessa 1600–1700-luvuilla. Se oli vanhastaan paikka, jonne loppuun käytetyt

yläluokan puvut usean omistajansa jälkeen päätyivät.  Rakennusten seinät ja niiden edustat olivat

täynnä vaatteita, huonekaluja ja muuta krääsää. Suurin osa täällä myytävistä vaatteista oli käytössä

haalistuneita, ellei jopa suoranaisen likaisia, paikattuja tai muuten vain kotikutoisia ja mikä tärkein-

tä, erittäin edullisia. Juutalaiset ja köyhälistö kauppasivat niitä pääasiassa toisilleen, mutta 1800-

luvulla kadulle oli saapunut myös ”kunniallisempia” kauppiaita toimitiloineen ja merimiestarvike-

kauppoineen. Lontoon satamat olivat lähellä, joten osa kauppiaista osti vaatteita myydäkseen niitä

edelleen eteenpäin Britannian siirtomaihin ja Etelä-Amerikkaan.180 Etenkin juutalaiset olivat otta-

neet käytettyjen vaatteiden kaupan haltuunsa. He toimivat vaattureina Lontoon paisuvalle siirtolais-

väestölle. Väestölle, joka oli pääosin niin köyhää, ettei sillä ollut varaa ostaa edes sukkahousujaan

tai alusvaatteitaan uutena. ”Rag-fair” oli suosittu ja kuhiseva kauppa-alue. Kiireisimpinä aikoina

ihmismassat tukkivat kadun ja myyntihuudot raikuivat joka suunnasta.181 Koska tällainen alue si-

jaitsi niin lähellä Cookien asuntoa, oli hyvin todennäköistä, että myös Caroline Walshin vaatteet

olivat päätyneet sinne.

James Lea tapasi ”Rag-fairillä” seitsemän myyjää: Mary Sabellin, Hannah Chanellin, Mary Haye-

sin, Sarah Cottonin, Eliza Dunhamin, Mary Sullivanin ja Mary Colbertin. Kun naisilta oli kysytty

Elizabeth Rossista, he kaikki tiesivät kertoa, että nainen kuului paikan vakioasiakkaisiin. He myös

kertoivat, että Ross oli myynyt heille lukuisia vaatteita edeltäneiden muutamien kuukausien aikana.

Caroline Walshin vaatteiden kohtalo alkoi selvitä. Sabell kertoi Lealle, että hän oli ostanut syys-

kuun puolessa välissä Rossilta harmaat, paikatut villasukkahousut neljällä pennillä. Ilmeisesti jopa

178 Walshilla oli ollut katoamispäivänä päällään musta naisten puku, vaaleansininen hartiahuivi, musta hilkka, violetti,
lehtikuvioitu hame, vanha alusmekko, kantapäistä paikatut, harmaat villasukkahousut, Ann Butonin tekemä kukkaro ja
pienet miesten kengät.
179 The Sun 14.11.1831.
180 Thornbury 1878, s. 142–146; Hughson 1817, s. 13–14; Elmes 1831, s. 348.
181 Endelman 2002, s. 43–44.
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vanhat, paikatut sukatkin menivät ”Rag-fairilla” hyvin kaupaksi, sillä Sabell oli saanut sukkahousut

myydyksi eteenpäin heti samana päivänä. Sukkahousujen lisäksi Ross oli myynyt naiselle kaksi

hilkkaa, joista toinen oli ollut samankaltainen musta, jollainen Walshilla oli ollut päällään. Seuraa-

vana päivänä nainen oli palannut paikalle ja tarjonnut Sabellille sinisessä paperikäärössä pitsejä

sekä puuvillaisia lankoja ja nauhoja eli juuri sellaisia tavaroita, joita vanhus oli tavannut kaupata ja

juuri samanlaisessa sinisessä käärössä, joka Walshilla oli ollut korissaan. Rossilla oli ollut muka-

naan myös kuvioitu, violetti hame ja alushame, joita esitellessään hän oli sanonut Sabellille: ”Put

them down by the side of you, I don't want any body to see what I am selling you”. Nainen oli siis

halunnut myydä tavarat salassa, mutta Sabell ei kuitenkaan ollut suostunut niitä ostamaan. Mary

Hayes, Mary Colebert ja Mary Sullivan kertoivat puolestaan, että Ross oli tarjonnut heille syys-

kuussa violettia hametta, alushametta, mustaa hilkkaa ja sinistä hartiahuivia. Naiset eivät kuitenkaan

olleet huolineet näitä pahasti kuluneita vaatekappaleita. Kyseinen sininen hartiahuivi oli kuitenkin

myöhemmin kelvannut Sarah Cottonille. Syyskuun lopulla Elizabeth Ross oli vihdoin saanut myy-

dyksi myös sinisen nauhoja ja pitsejä sisältäneen paperikäärönsä, kun Eliza Dunham oli maksanut

siitä 5 ½ penniä. Kun Ross oli esitellyt käärön sisältöä, hän oli todennut Dunhamille salamyhkäises-

ti: "Don't let any one see them, for they know I don't deal in these things".182 Vaatekappale toisensa

jälkeen näytti siis sopivan Walshin vaatetuksesta annettuihin tuntomerkkeihin ja todistavan, että

Ross oli myynyt nimenomaan vanhukselle kuulunutta omaisuutta.

Tärkeimmäksi aihetodisteeksi Rossia vastaan muodostui kuitenkin Caroline Walshin kukkaro. Ky-

seinen kukkaro oli Ann Butonin tekemä, ja Buton toki tunsi oman työnsä jäljen. Lisäksi Lydia Ba-

sey oli nähnyt kyseisen kukkaron isoäidillään tämän katoamisiltana, kun vanhus oli antanut sieltä

keksin Baseyn lapselle. Kävikin ilmi, että Ross oli myynyt tuntomerkkeihin sopivan kukkaron Han-

nah Chanellille pidätyspäivänsä aamuna, mutta tämä oli puolestaan ehtinyt kaupata sen jo eteen-

päin. Lealla oli kuitenkin onni puolellaan, sillä Lontoon Towerin tykistöosastoon kuulunut herras-

mies William Thomas Elder ilmoittautui Lambeth Streetille, kun hän oli kuullut Caroline Walshin

kadonneista vaatteista, ja toi kukkaron näytille. Miehen palvelija Celia Burke oli ostanut sen Cha-

nellilta Walshin katoamisen jälkeen. Ann Buton tunnistikin kukkaron isoäitinsä omaisuudeksi.183

Viimeiset todisteet Lea hankki joulukuun lopulla juuri ennen oikeudenkäyntiä, kun hän tutki Cooki-

en kellaria näiden viimeisimmässä asuinpaikassa White Horse Courtissa ja löysi sieltä Walshin

mustaan pukuun kuuluneen kangaskappaleen. The Globe and Traveller tosin arvosteli Leaa siitä,

ettei kyseistä taloa oltu käyty läpi jo huomattavasti aikaisemmin, kuten oli tehty Goodman’s Yardin

182 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 17.11.1831; The Standard 17.11.1831; The
Sun 18.11.1831.
183 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Times 17.11.1831; The Standard 17.11.1831.
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kohdalla.184 Vaatetodisteet olivat merkittäviä, sillä ne loivat uskoa tuomion saamisesta. Valamiehis-

tö saattoi suhtautua epäilevästi vanhempiaan vastaan todistavaan poikaan mutta ei näin konkreetti-

siin todisteisiin.

Kun Lea oli penkonut Cookien kellaria White Horse Courtissa, hän oli löytänyt myös viitteitä siitä,

että erään todistajan marraskuinen kertomus saattoi pitää paikkansa. Edinburghin ja myös Bishopin

ja Williamsin tapauksissa murha ei ollut jäänyt yhteen kertaan, vaan molemmissa oli kyse mur-

hasarjasta. Burke ja Hare murhasivat 16 ihmistä ja Bishop ja Williams ainakin kolme. Yleisesti aja-

teltiinkin, että burkiitit olivat aina sarjamurhaajia.185 Kysymys olikin vain siitä, että kuinka moneen

murhaan kyettäisiin hankkimaan riittävän pitävät todisteet. Ross ja Cook leimattiin sarjamurhaajiksi

jo marraskuussa. Kerrottiin tarinoita siitä, että Cook olisi murhannut Rossin huoneeseensa houkutte-

lemat pahaa arvaamattomat ihmisparat ja myynyt näiden ruumiit kirurgeille. Ross olisi puolestaan

kaupannut uhrien vaatteet sitten ”Rag-fairilla”. Pelot siitä, että Cookit olisivat tappaneet vastikään

kadonneita, vain vahvistuivat, kun italialaispojan surma paljastui marraskuun alussa. Useat huoles-

tuneet omaiset tulivatkin Lambeth Streetille ilmoittamaan kadonneista sukulaisistaan. Ensimmäisten

joukossa oli köyhä leskinainen, joka kertoi poliisituomareille 10. marraskuuta, että hänen 17-vuotias

kuuromykkä poikansa oli kadonnut kuusi viikkoa aiemmin, kun tuntematon mies (ilmeisesti hän

viittasi tällä Cookiin) oli houkutellut tämän juomalla ja rahalla mukaansa London Bridge-sillalta.

Poikaa ei ollut enää näkynyt, vaikka äiti oli kierrellyt etsimässä kaikissa kaupungin sairaaloissa ja

köyhäintaloissa.186 Burken ja Haren kuuluisin uhri olikin ollut kehitysvammainen poika,187 joten on

mahdollista, että äiti oli kuullut tapauksesta ja pelkäsi myös oman poikansa kokeneen saman kohta-

lon.

Nortonin luona kävi myös eräs John James Harris, The Standardin mukaan ”kunnianarvoisa” kel-

loseppä ja jalokivikauppias, joka asui Cookien asunnon lähellä East Smithfieldillä. Harris toi muka-

naan George-poikansa, joka tunnisti Elizabeth Rossin naiseksi, joka noin kaksi vuotta takaperin oli

ottanut tämän mukaansa kadulta kotinsa lähettyviltä. Tuolloin vain 8-vuotias George oli ollut leipu-

rilla ostamassa leipää ja oli palaamassa kotiinsa. Paluumatkalla Ross oli kävellyt pojan luo ja suos-

tutellut tämän mukaansa kävelylle. Ross oli taluttanut poikaa pitkin Aldgaten kujia ja yrittänyt lo-

pulta raahata tätä eräälle sisäpihalle Rosemary Lanella (luultavasti White Horse Courtiin, jossa

Cookit asuivat tuolloin). Lapsi oli kuitenkin ollut niin peloissaan, että hänen olemuksensa oli kiin-

nittänyt erään isomman pojan huomion. Isompi poika olikin alkanut seurata kaksikkoa, ja kun Ross

184 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA; The Globe and Traveller 26.12.1831.
185 Bailey 2002, s. 70; Wise 2005, s. 223–228.
186 The Globe and Traveller 11.11.1831, 18.11.1831.
187 Poika tunnettiin Edinburghin kaduilla nimellä Daft Jamie, ks. Bailey 2002, s. 65–69.
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oli lopulta huomannut tämän, hän oli repäissyt pikku Georgen kaulalta tämän kalliin näköisen röy-

helökauluksen ja varastanut samalla pojan kantaman leivän. Tämän jälkeen Ross oli passittanut

pojan pois pihalta ja takaisin kadulle. Isompi poika oli sitten saattanut Georgen takaisin isänsä luo.

Huolestunut isä oli tehnyt tarkkaavaiselle nuorukaiselle hopeisen mitalin palkkioksi poikansa pelas-

tamisesta. Poliisituomari Norton ei kuitenkaan katsonut enää viisaaksi ottaa kyseistä asiaa tutkinnan

alle, ja myös Ross oli suhtautunut väitteeseen suurella välinpitämättömyydellä.188 Tämäkin tapaus

oli syystä tai toisesta jätetty aikanaan ilmoittamatta, mutta nyt, kun Ross oli tutkinnan alla epäiltynä

burking-murhasta, herra Harris oli varmasti olettanut poikansa aikanaan pelastuneen täpärästi ni-

menomaan burkingilta. Se, mikä oli ollut vain vähäpätöinen ryöstö vielä kaksi vuotta aikaisemmin,

oli nyt murhayritys.

The History of the London Burkersin kirjoittaja oli ilmeisesti ollut yhteydessä tutkija James Leaan

Rossin oikeudenkäynnin jälkeen, sillä hän kertoo kirjassaan muutamista sellaisista Rossia koskevis-

ta epäilyistä, joista sanomalehdet vaikenevat täysin, viitaten usein nimenomaan Leaan lähtee-

nään.189 Koska kyseinen anonyymi kirjoittaja tuntuu pitävän Elizabeth Rossia lähes itse paholaise-

na, tämän esittämiin tietoihin täytyy suhtautua tietyllä varauksella. Joka tapauksessa vaikuttaisi

vahvasti siltä, että ainakin jotkut kirjoittajan tiedoista tuntuisivat oikeilta, sillä ne täydentävät suh-

teellisen uskottavasti lehdissä ilmoitettuja niin sanottuja faktoja. Sanomalehdet tarkoituksellisesti

lyhentelivät tunteja kestäneiden poliisikuulusteluiden tapahtumia, jotta raportit eivät veisi liikaa

arvokasta ja rajallista palstatilaa. Tiivistämistä suosittiin etenkin silloin, kun uudet todistajat pyrki-

vät vain vahvistamaan jo tiedossa olevia asioita. Näin ollen jokaista Cookeja vastaan esitettyä epä-

määräistä epäilyä ei välttämättä julkaistu lehdissä, etenkään jos poliisituomarit eivät suhtautuneet

kyseisiin epäilyihin vakavasti tai ottaneet niitä mitenkään edes tutkinnan alle. Sekin on toki mahdol-

lista, että The History of the London Burkersin anonyymi kirjoittaja olisi ollut henkilökohtaisesti

läsnä osassa kuulusteluista Lambeth Streetin poliisitoimistolla.

Eräs esimerkki tällaisesta, lehtien unohtamasta mutta The History of the London Burkersin kirjoitta-

jan kertomasta, epäilystä on erään Great Prescott Streetillä asuneen herra Chapmanin todistus. Ke-

väällä 1831 herra Chapman oli katsellut ulos kotinsa takaikkunasta Goodman’s Fieldsin suuntaan ja

huomannut pihalla naisen, joka oli ollut leikkimässä kahden pikkulapsen kanssa. Nainen oli antanut

lapsille omenia ja pikkuleipiä. Lapset oli puettu hyviin vaatteisiin, mutta nainen itse oli puolestaan

ollut hyvin köyhän näköinen. Tämä outo epäsuhta oli saanut Chapmanin epäilemään naisen aikeita.

Mies meni ulos utelemaan naiselta kuuluivatko lapset kenties tälle, vai mikä asian laita oli. Nainen

188 The Standard 18.11.1831; The Morning Advertiser 9.1.1832.
189 The History of the London Burkers 1832, s. 351.



67

vastasi kieltävästi mutta sanoi tuntevansa heidät hyvin ja aikoi saattaa nämä kotiin. Nainen totesi

myös tylysti, että mies saisi huolehtia vain omista asioistaan eikä udella liikaa muiden tekemisiä.

Tämä sai Chapmanin entistä enemmän varpailleen, ja hän päätti ottaa lapset huostaansa. Kun

Chapman oli selvittänyt lasten asuinpaikkaa, oli käynyt ilmi, etteivät näiden vanhemmat olleet kuul-

leetkaan kyseisestä köyhästä naisesta. Poliisille asti asia ei kuitenkaan ollut mennyt, mutta syksyllä

Chapman oli useiden muiden uteliaiden kera käynyt Lambeth Streetillä katsomassa epäiltyjä bur-

kiitteja ja tunnistanut Elizabeth Rossin naiseksi, jonka oli keväällä tavannut. Kyseisen kaltainen

todistus ei ollutkaan lainkaan harvinainen, sillä Lea oli kertonut, että hän oli saanut yhteydenottoja

yhteensä viideltä eri henkilöltä, joita kaikkia Ross oli suostutellut luokseen yöpymään.190

Vaikka erinäisiä katoamisilmoituksia olikin lukuisia, ainoa tapaus, jota poliisituomarit katsoivat

järkeväksi tarkastella lähemmin, oli 13-vuotiaan Sarah Veazeyn katoaminen marraskuussa 1830.

Tämä johtui pitkälti siitä, että myös poika Cook oli muistanut kyseisen tytön. Sarah Veazey syntyi

tammikuussa 1817 Bethnal Greenin kaupunginosassa silkinkutojapariskunnalle.191 Tämä Spital-

fieldsin silkinkutojina tunnettu ammattikunta oli Lontoon köyhälistön surkeimpia näkyjä. Ulkomail-

ta tuotu silkki oli 1830-luvulle tultaessa pitkälti syrjäyttänyt Lontoon oman tuotannon, ja työttö-

myys velloi kutojien keskuudessa. Osa näki jopa suoranaista nälkää. Eräs silminnäkijä kuvaili kuin-

ka vasta kaksikymmenvuotias kutoja näytti yleensä jo kolmikymppiseltä, nelikymppinen kuusi-

kymmenvuotiaalta ja yli kuusikymppisiä alueelta ei enää edes löytynyt. Alle 160-sentin lilliputti-

mainen olemus, yleinen huono ryhti, kierot selät, kyttyrät ja nälkiintynyt olemus kertoivat karua

kieltä kutojien ankarista työoloista ja heikosta ruokavaliosta. Kuume- ja ripulitaudit tappoivat nälän

heikentämiä solkenaan, ja suurella osalla ei ollut varaa edes kunnollisiin vaatteisiin.192 Tyttö olikin

jäänyt jo nuorena orvoksi ja joutunut veljineen asukkaaksi pahamaineiseen Whitechapelin köyhäin-

taloon, jossa parlamentin komitean raportin mukaan asui yli sata tyttöä vain 135 neliömetrin kokoi-

sessa huoneessa ja joka sängyssä nukkui neljästä viiteen lasta. Taudit levisivät ahtaissa ja huonosti

tuuletetuissa huoneissa, eivätkä olosuhteet eronneet juurikaan Spitalfieldsin kutojien vastaavista.193

Tytön veli oli päässyt lopulta palvelijaksi kaupungin keskustaan, ja myös tyttö itse pelastui köy-

häintalon ankeista oloista, kun eräs Great Prescott Streetillä asunut rouva Daniels oli ottanut tämän

lastenhoitajakseen. Tyttö oli kuitenkin tutustunut lähistöllä asuneeseen Elizabeth Rossiin ja vierail-

lut tämän luona Cookien silloisella asunnolla White Horse Courtilla, usein vielä hoitolapsensa kans-

sa. Useat naapurit olivat kiinnittäneet vierailuihin huomiota. Veazey oli riidellyt emäntänsä kanssa

190 The History of the London Burkers 1832, s. 350–351.
191 The Standard 29.11.1831; St. Matthew Bethnal Green, Register of baptisms 31.1.1819, P72/MTW/016, LMA.
192 Goodway 1982, s. 185–189; The New Monthly Magazine 1833, Part II, s. 188.
193 Fourth Annual Report of the Poor Law Commissioners for England and Wales 1838, s. 138–139.
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marraskuun lopulla 1830 ja lähtenyt suutuspäissään ulos talosta. Riidan syynä oli ollut se, että rouva

Daniels ei pitänyt siitä, että tyttö vietti aikaa Rossin kanssa. Veazey olisi halunnut yöpyä Cookien

luona, mutta poika Cookin mukaan Ross ei kuitenkaan ollut tähän suostunut. Poika kertoi, että tyttö

oli sanonut aikovansa nukkua talon portailla. Tämän jälkeen Sarah Veazey katosi. Jälkeäkään tytös-

tä ei löytynyt, vaikka rouva Daniels etsi häntä ympäri Lontoota köyhäintaloista, vankiloista ja hal-

voista majataloista. Tyttö oli jättänyt tavaransa, vaateensa ja rahansa rouva Danielsin luo, joten hä-

nen ei uskottu tahallaankaan kadonneen. Lisäksi tyttö oli ollut aina hyväkäytöksinen ja tuntui pitä-

vän työpaikastaan rouva Danielsilla. Eräs Rossin naapuri Simpson-niminen kampaajanainen muiste-

li, että noin kuusi viikkoa tytön katoamisen jälkeen hän oli nähnyt Elizabeth Rossin käyttäneen juuri

samanlaista ruskeaa silkkistä hilkkaa, joka kadonneella Sarah Veazeylla oli ollut päällään katoamis-

päivänä. Kun Lea oli joulukuussa 1831 etsinyt Walshin vaatteita Cookien kellarista White Horse

Courtilla, hän oli löytänyt myös nuorelle tytölle kuuluneet kengät ja linkkuveitsen. Veazeyn veli

tunnisti, että kyseinen veitsi oli samanlainen kuin se, joka hänen sisarellaan oli ollut. Lisäksi jo ai-

emmin Cookien huoneesta Goodman’s Yardilta oli löytynyt tytön sukat.194 Epäilyt sarjamurhasta

näyttivät siis vahvistuvan. Kummallista tapauksessa ja tytön tavaroiden löytymisessä on kuitenkin

se, että vaikka Cookit asuivat White Horse Courtissa marraskuussa 1830 ja lokakuussa 1831, he

olivat tässä välissä ehtineet asua myös Red Lion Courtissa ja Goodman’s Yardilla. Tavarat löytyivät

siis yli vuosi tytön katoamisen jälkeen ja vasta kun Cookit olivat uudelleen muuttaneet White Horse

Courtiin. On tietenkin mahdollista, ettei kukaan ollut vuodessa kellaria siivonnut, mutta on myös

mahdollista, etteivät kellarista löydetyt tavarat liittyneet lopulta mitenkään Sarah Veazeyyn tai

Cookeihin.

Veazeyn tapausta ei ehditty tutkia kunnolla, sillä Walshin murha haluttiin kiireellä siirtää tammi-

kuussa 1832 alkaviin Old Baileyn oikeudenistuntoihin. Paine tähän tuli St. Mary Whitechapelin

seurakunnan taholta, sillä pitkä tutkinta oli käynyt kalliiksi. Esimerkiksi Walshin tapausta myö-

hemmin paljastunut italialaispojan surma oli ehditty käsitellä jo joulukuun alussa ja murhaajat oli

hirtetty. Seurakunta oli velvollinen korvaamaan kaikille todistajille heille aiheutuneet kulut, joista

olikin joulukuun loppuun mennessä ehtinyt kertyä jo kallis lasku. Kokonaisuutena kulujen arvioitiin

nousevan peräti 150–200 puntaan. Haluttiin ehdottomasti sitä, että tapaus ehtisi tammikuun 1832

käräjille silläkin uhalla, ettei Veazeyn oletettua murhaa saataisi syytteeseen mukaan.195 Cookien

viimeisestä esitutkintakuulustelusta oli kuitenkin vielä kaksi viikkoa aikaa näiden lopulliseen oi-

keudenkäyntiin, joten Lealla oli edelleen pieni mahdollisuus viedä tutkimukset loppuun myös Vea-

194 The Times 29.11.1831; The Globe and Traveller 26.12.1831.
195 The Observer 1.1.1832



69

zeyn tapauksen osalta. Etenkin Edward Cookia vastaan tarvittiin lisänäyttöä. Vihdoin joulukuun 22.

päivä 1831 Edward Cook ja Elizabeth Ross kuljetettiin vaunulla Newgaten vankilaan odottamaan

oikeudenkäyntiään, jonka oli määrä koittaa 6.1.1832. Lea saattoi vangit henkilökohtaisesti. Cook ja

Ross olivat olleet tutkintavankeutensa aikana Clerkenwellin New Prison-vankilassa. Matkalla New

Prisonista Newgateen Cook totesi Lealle, että tapauksen oli täytynyt olla poliisimiehelle hyvin työ-

läs. Tutkija vastasi tähän myöntävästi. Ross tarttui tähän vastaukseen ja kommentoi Lealle naurah-

taen: ”Aye, but you haven’t found the old woman’s body though”. Cook katsoi ärtyneenä puolisoaan

ja käski tätä tukkimaan suunsa. Mies totesi samalla, että jos hänet tuomittaisiin, kuten varmaan kä-

visi, hän tulisi kertomaan asiasta kaiken minkä tiesi. Kun Newgaten jylhä vankilarakennus alkoi

näkyä vaunun ikkunasta, Cook sanoi avovaimolleen: ”Here is our strong house, old woman”. Ross

purskahti itkuun. The Morning Postin toimittaja totesi reaktiosta ilkeillen, että kyseessä oli ollut

ensimmäinen kerta koko tutkinnan aikana, kun nainen oli näyttänyt minkäänlaisia tunteita.196

Burking-tapaukset toivat poliisin eteen hämmästyttävän määrän kadonneiden omaisia. The History

of the London Burkersin kirjoittajan arvion mukaan noin 500 ihmistä katosi Lontoossa vuosittain

ilman, että nämä jättivät mitään jälkiä itsestään. Kirjoittajan mukaan näistä suurin osa saattoi joutua

burkiittien kynsiin.197 Samaa mieltä oli myös sanomalehti The Morning Herald:

Among the number of persons continually advertised, of late years, as missing from the
streets of the metropolis, it is highly probable that some of those who have never been
heard of afterwards by their relations or friends suffered the fate which is believed to
have befallen the Italian boy.198

Bishop tunnusti kuitenkin vain kolme murhaa, ja tuskin Cookitkaan olisivat huhuista huolimatta

kyenneet kovin montaa murhaamaan jäämättä kiinni. Toki yleisesti oletettiin, että burkiitteja olisi

ollut enemmänkin, mutta mitään todisteita ei kuitenkaan ole siitä, että näiden kiinni jääneiden lisäk-

si Lontoossa olisi riehunut lisää anatomiamurhaajia. Mahdollisuus burkingiin olisi kuitenkin ollut

erityisen hyvä nimenomaan Lontoossa, sillä kaupungin köyhien joukossa oli valtavasti sellaisia ih-

misiä, joiden katoamista ei kukaan olisi noteerannut. Tästä seikasta kertoo erityisen valaisevasti

kaupungin sairaaloiden ja köyhäintalojen raportit kuolleista potilaista. Iso osa potilaista nimittäin

kuoli ystävittä, eikä heidän ruumiitaan tullut kukaan lunastamaan. Esimerkiksi vuonna 1827 kaikis-

sa Lontoon seurakuntien köyhäintaloissa kuolleista 3 774 ihmisestä peräti 1 108 haudattiin ilman

yhdenkään ystävän tai omaisen läsnäoloa (kuten myöhemmin myös Catherine Welch).199 Vuoden

196 Daily Reports from Metropolitan Police Offices 22.12.1831, HO 62/8, TNA; OBSP Second Session 1832, s. 146–
154, PCOM 1/28, TNA; The Morning Post 26.12.1831.
197 The History of the London Burkers 1832, s. 313–314.
198 The Morning Herald 17.11.1831.
199 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 140–142.
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1832 anatomialain jälkeen juuri näiden ihmisten ruumiit tulivat tarjoamaan anatomeille sen ruu-

mismäärän, jonka ruumiinryöstö oli aiemmin tuottanut. On siis mahdollista, että näiden joukosta oli

jo aiemminkin täytetty kirurgien kiintiöitä, tällöin vain burkiittien toimesta. Burking oli murhatyyp-

pinä huomaamaton, sillä murhattujen ruumiit hävitettiin anatomiakouluissa. Ilman ruumista tai uh-

rin omaisten kaipuuta, ei kukaan olisi tiennyt ryhtyä kyseisiä murhia tutkimaan, saati sitten kyseistä

toimintaa pysäyttämään. Kaikilla ei ollut Ann Butonin kaltaisia periksiantamattomia sukulaisia,

jotka tekivät kaikkensa sukulaistensa kohtalon selvittämiseksi.

Useat aikalaiset kirjoittivatkin paljon lontoolaisten välinpitämättömyydestä ja yksinäisyydestä suur-

kaupungin vilinän keskellä. Sanomalehtimies ja toimittaja James Grant kuvaili Lontoota todelliseksi

”Mind your own business”-kaupungiksi. Grantin mukaan Lontoossa ei käytännössä tunnettu käsitet-

tä naapuri ja ihminen saattoikin asua vaikka puoli vuosisataa samassa asunnossa tietämättä naapu-

reidensa nimiä tai tuntematta näitä edes ulkonäöltä.200 Kuuluisa kirurgi ja tuleva Royal College of

Surgeonsin presidentti George James Guthrie kommentoi puolestaan lontoolaisten apaattisuutta

toteamalla, ettei kaupunkilaisia kiinnostanut lainkaan se, mitä tapahtui tai mitä oli meneillään, ellei

se välittömästi koskenut heitä itseään.201 Radikaali reformin puolestapuhuja John Wade uskoi teok-

sessaan A Treatise on the Police and Crimes of the Metropolis, että tämä suurkaupungin asukkaiden

välinpitämättömyys edesauttoi rikollisen toiminnan salassapitoa ja näin lisäsi rikollisuutta:

Here [Lontoossa] there is no such thing as vicinage, – no curiosity about neighbours, –
every one is engrossed in his own pursuit, and neither knows nor cares about any hu-
man being except the circle to which he has been introduced and with which he is con-
nected by ties of business, pleasure, or profit. It is from this circumstance London af-
fords so many facilities for the concealment of criminality. […] the metropolis is like an
immense forest, in the innumerable avenues of which they [rikolliset] may always find
retreat and shelter.202

Kirjailija Thomas De Quincey kertoi kuitenkin omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuen ehkä tyh-

jentävimmin siitä yksinäisyyden tunteesta ja ystävällisyyden kaipuusta, joka kohtasi kaupunkiin

saapuvaa ulkopuolista 1800-luvun alussa. De Quinceyn mukaan Lontoossa:

[…] you become aware that you are no longer noticed: nobody sees you; nobody hears
you; nobody regards you; you do not even regard yourself. […] No man ever was left to
himself for the first time in the streets, as yet unknown, of London, but he must have
been saddened and mortified, perhaps terrified, by the sense of desertion and utter lone-

200 Grant 1837, s. 10.
201 Guthrie 1829, s. 29.
202 Wade 1829, s. 6.
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liness which belong to his situation. No loneliness can be like that which weighs upon
the heart in the centre of faces never ending, without voice or utterance for him.203

Kaupunkiin juuri asettunut siirtolainen ja miksei myös täysin natiivi yksinäinen kerjäläinenkin olisi

varmasti ollut erittäin mielissään, jos joku olisi tarjonnut ystävällisellä äänensävyllä juomaseuraa tai

yösijaa. Pelkästään se, että joku huomasi ja osoitti ystävällisyyttä, sai varmasti elämässään yksinäi-

sen henkilön helposti luopumaan epäilyistä ehdotuksen syvemmistä motiiveista. Tätä luottamusta

burkiitit käyttivätkin hyväkseen, kun he valikoivat uhrejaan. John Wadenkin vihjaama lontoolaisten

välinpitämättömyys yhtäkkiä kadonneita tuntemattomia kohtaan olisi puolestaan edesauttanut heitä

salaamaan rikoksensa. Pienimmissä yhteisöissä burking ei olisi ollut mahdollista. Aina olisi ollut

joku, joka olisi ihmetellyt tuttavansa katoamista tai kanssaihmisten epäilyttäviä toimia.

Välinpitämättömyys kumpuaakin selvästi esiin burking-tapauksista itsestään. Esimerkiksi erästä

John Bishopin murhaamaa kotoaan karannutta 10–11-vuotiasta pikkupoikaa ei kaivannut kukaan ja

hän jäi elämään historiankirjoihin vain murhaajansa nimeämänä, Cunninghamina. Jos Bishop ei

olisi tunnustuksessaan omaehtoisesti maininnut pojan murhaa, tämän kohtalo olisi jäänyt täysin

pimentoon.204 Elizabeth Rossin tapauksessakin eräs todistaja oli puolestaan pysynyt hiljaa, vaikka

oli omien sanojensa mukaan nähnyt Rossin ja Cookin kantavan lapsen ruumista säkissä keskellä

öistä katua. Esiin hän oli päättänyt tulla vasta kuukausien kuluttua, kun pariskunta oli uutisissa

murhasta epäiltynä. Sarah Veazeynkin katoaminen alkoi herättää suurta huolta vasta Cookin paris-

kunnan uutisoidun pidätyksen aikoihin ja lähes vuosi itse katoamisen jälkeen. Tämä Veazeyn tapaus

tuntuisikin olevan malliesimerkki Waden näkemyksestä, että suurkaupungin välinpitämätön ilma-

piiri oli rikoksen salassapitoa edesauttava voima. Tytöllä ei ollut (aikuisia) omaisia välittämässä,

eikä hänen katoamisen selvittäminen tuntunut kiinnostavan tytön satunnaisia tuttavia tai edes tämän

työnantajaa, vaikka Rossin osallisuutta asiaan oli näiden puolesta epäilty jo tuolloin. Ilmeisesti ko-

vin moni ei siis omannut samanlaista solidaarista huolenpitoa toisista ja kiinnostusta toisten asioihin

kuin herra Chapman tai poika, joka pelasti George Harrisin ryöstöltä (tai ehkä jopa tätäkin pahem-

malta kohtalolta). Yksinäisyys tässä maailman suurimmassa kaupungissa oli siis tosiasia. Kysymys

luonnollisesti herääkin, että kuinka monta yksinäistä kulkijaa joutuikaan rikollisten uhriksi kenen-

kään tietämättä tai kenenkään kaipaamatta.

203 De Quincey (1834), s. 208–209.
204 Confession of John Bishop 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
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4 PERHE COOK

4.1 KUNINKAAN JA SEURAKUNNAN MIES

Edward Cook ei suinkaan ollut syntymästään lähtien yhteiskunnan kurjalistoon ja rikollisuuteen

tuomittu ”ihmispeto” eikä edes sellainen ruumiinryöstäjän arkkityyppi, millaiseksi sanomalehti The

Morning Herald oli häntä kuvaillut.205 Miehen menneisyys ja tämän perheen vaiheet osoittavat

päinvastoin, ettei elämä ollut aina hänelle toivotonta elämäntaistelua vaan hän oli joskus ollut jopa

tärkeässä asemassa pienessä elinyhteisössään. Ainakin siinä määrin tärkeässä kuin nyt Lontoon

köyhälistöön kuuluvalla oli mahdollista olla. Cookia ei voida pitää minään yhteisönsä hylkiönä,

vaan tämän henkilöhistoria osoittaa, että hän pyrki aktiivisesti sopeutumaan yhteisönsä muutoksiin.

Edward Cookin ja Elizabeth Rossin elämästä ennen Caroline Walshin katoamista on säilynyt vain

kourallinen lähteitä. Pariskunnan aikaisempia vaiheita onkin hyvin vaikea jäljittää, sillä kumpikaan

ei omasta taustastaan juuri puhunut eikä myöskään jättänyt minkäänlaista omakätistä lähdettä itses-

tään. Niiden vähien säilyneiden tiedonmurusten avulla on kuitenkin mahdollista rakentaa kuva siitä

kehityksestä, joka johti elokuun 1831 tapahtumiin. Tämä kuva on luonnollisesti hyvin pirstaleinen,

mutta kuitenkin erittäin olennainen, kun mietitään motiiveja Walshin murhaan ja toisaalta burkin-

giin yleensäkin.

Kun Ross ja Cook saapuivat Newgaten vankilaan, heidän henkilötietonsa ja tuntomerkkinsä kirjat-

tiin ylös vankilan vankirekisteriin. Vankilan henkilökunnan kuvaus Cookista onkin ainoa keino

luoda jonkinlaista kuvaa tämän ulkoisesta olemuksesta, sillä toisin kuin Elizabeth Rossista, yhtään

kuvaa miehestä ei ole säilynyt. Rekisterin tietojen mukaan Edward Cook oli tuolloin 50-vuotias, eli

hän olisi näin ollen syntynyt vuonna 1781. Rekisteri kertoo lisäksi, että Cook oli noin 165-

senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Cookilla oli tumman ruskeat hiukset ja harmaat silmät.

Hän oli ulkonäöltään valjun näköinen kellahtavine ihoineen. Syntymäpaikakseen Cook oli ilmoitta-

nut Favershamin kaupungin.206 Faversham oli perinteikäs satama- ja panimokaupunki keskellä maa-

seutua Kentin kreivikunnassa, Kaakkois-Englannissa, noin 90 kilometrin päässä Lontoosta. Cookin

lapsuudesta tiedetään hyvin vähän, mutta sanomalehti The Observerin mukaan hänen perheensä eli

siellä ”kunniallisissa olosuhteissa”.207 Cookilla oli ainakin yksi sisarus, ja myös tämä sisar asui Lon-

toossa Caroline Walshin katoamisen aikaan ja oli naimisissa. Itse sisar ei lähteissä esiinny, mutta se

205 The Morning Herald 3.11.1831.
206 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, NA.
207 The Observer 8.1.1832.
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tiedetään, että Cookin lanko työskenteli The Timesin mukaan ”erinomaisessa asemassa” St. Katha-

rinen satamassa.208

Meren rannalla Favershamissa lapsuutensa viettänyt Cook oli nuorena miehenä päättänyt värväytyä

kuninkaalliseen merijalkaväkeen (The Royal Marines).209 Aivan Favershamin naapurissa sijaitsikin

Chathamin telakkakaupunki. Chathamissa valmistui iso osa Britannian laivastomahdin linjalaivois-

ta, mutta kaupunki oli tunnettu myös Chathamin merijalkaväkidivisioonan kasarmialueesta. Ensin

Ranskan vallankumoussodat vuosina 1792–1802 ja sitten Napoleonin sodat vuosina 1803–1815

lisäsivät sotilastarvetta useissa Euroopan maissa. Sodat nostivat merijalkaväen sotilaiden kysynnän

uusiin ulottuvuuksiin. Pula näistä olikin erittäin suuri, sillä toisin kuin merimiesten, merijalkaväen

värväys perustui täysin vapaaehtoisuuteen. Chathamin lähialueiden kaupunkien ja kylien torit täyt-

tyivätkin värvääjistä, jotka puhein ja julistein iskostivat nuorten miesten mieliin tarinoita seikkailus-

ta ja toiminnasta. Miehet mustine, korkeine kiiltonahkahattuineen, komeine, punaisine takkeineen ja

valkoisine housuineen herättivät varmasti suurta huomiota Cookin kaltaisissa nuorissa miehissä.

Luvattiin suuria palkkioita ja mahdollisuuksia, kuten seuraava ote eräästä julisteesta osoittaa:

What a Brilliant Prospect does this Event [sota] hold out to every Lad of Spirit, who is
inclined to try his fortune in that highly renowned Corps, The Royal Marines, When
every Thing that swims the Seas must be a PRIZE! […] Where then can he have such a
fair opportunity of reaping Glory and Riches, as in the Royal Marines, a Corps daily
acquiring new Honours, and there, when once embarked in, BRITISH FLEET, he finds
himself in the midst of Honour and Glory, surrounded by a set of fine Fellow, Strangers
to Fear, and who strike Terror through the Hearts of their Enemies wherever they go!210

Merijalkaväki lunastikin varmasti lupauksensa seikkailusta ja toiminnasta, mutta se saattoi olla nuo-

relle hyväkuntoiselle miehelle myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Lähteet eivät kerro Cookin

vanhempien ammatillista taustaa, mutta pääosa sotilaiksi värvätyistä oli työttömiä työväenluokan

edustajia, usein Cookin tapaan maaseudulta kotoisin olevia. Heille ei välttämättä ollut tarjolla työtä

maaseudulla tai Favershamin kaltaisissa pikkukaupungeissa. Armeija, tai Cookin tapauksessa meri-

jalkaväki, tarjosi näin ollen houkuttelevan vaihtoehdon. Sotilaan ei tarvinnut huolehtia majoitukses-

ta, vuokrista tai muonituksesta ja saipa hän vielä säännöllisen, vaikkakin pienen palkan. Mikäli mies

päätti värväytyä merijalkaväkeen, hän sai vielä suurehkon palkkion, joka vuonna 1801, Cookin ol-

lessa parikymppinen, oli peräti 26 puntaa. Tämä oli suuri summa työttömälle nuorukaiselle ja var-

masti erittäin hyvä houkutin. Jos sotilas sattui riittävän pitkän palvelusajan jälkeen vielä selviämään

sodasta tai haavoittumaan, tällä oli oikeus lisäksi pieneen eläkkeeseen (alle shillinki päivässä) koko

208 The Times 19.1.1832.
209 The Observer 8.1.1832.
210 Lavery 1989, s. 145–156. Lihavointi alkuperäinen.
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loppuelämänsä ajan. Merijalkaväessä palkka vaihteli noin viidestä seitsemään shillinkiin viikossa

sen mukaan oltiinko merellä vai ei. Maalla palkka oli suurempi, sillä tällöin sotilaalle olisi tullut

ylimääräisiä kuluja ravinnosta ja majoituksesta, kun laivalla ruoka oli ilmaista.211

Edward Cookin uraa merijalkaväessä on hyvin työlästä kartoittaa, sillä Walshin tapaukseen liittyvät

lähteet eivät anna minkäänlaista vihjettä miehen palveluspaikasta tai -laivasta. Asiaa vaikeuttaa li-

säksi se, että Edward Cook (tai Cooke, kuten jotkut lähteet häntä kutsuvat) oli suhteellisen yleinen

nimi. Palveluspaikasta riippumatta merijalkaväellä oli kuitenkin omat tietyt tehtävänsä laivoilla.

Heitä ei koulutettu merimiehiksi vaan ainoastaan jalkaväen sotilaiksi, joten merijalkaväen tehtäviin

ei kuulunut esimerkiksi purjehdukseen liittyneet työt, ellei sotilas itse halunnut opetella näitä vapaa-

ehtoisesti. Laivan miehistöstä noin viidesosa oli merijalkaväkeä, joten esimerkiksi suurimmissa

ensimmäisen luokan linjalaivoissa oli yleensä 166 merijalkaväen sotilasta. Koska merimiehet oli

usein pakotettu palvelukseen, toisin kuin merijalkaväki, joka koostui vapaaehtoisista, jälkimmäisiä

pidettiin yleensä luotettavina ja heitä käytettiinkin laivan turvallisuuden takaamiseen. Merijalkaväki

oli laivoilla täysin erotettu merimiehistä. He nukkuivat ja söivät erillään ja pukeutuivat omiin hie-

noihin univormuihin. Merimiehet olivat puolestaan sekalaisempaa ja vähemmän kurinalaista poruk-

kaa. Merijalkaväen tehtävänä oli estää karkuruutta laivoilla ja valvoa annettuja rangaistuksia. Ku-

rinalaisuudestaan ja luotettavuudestaan johtuen merijalkaväkeä käytettiin yleisesti myös kaikkein

vastuullisimmissa vartiorooleissa. He vartioivat yötä päivää laivan viina- ja asevarastoja sekä sota-

vankeja ja upseerien asuintiloja. Merijalkaväki olikin majoitettu upseeriston ja merimiesten väliin

puskuroimaan mahdollisia kapinayrityksiä.212

Taistelutilanteessa merijalkaväkeä käytettiin paitsi antamaan pienasetulta yläkannelta, niin myös

avustamaan merimiehiä tykkien kanssa. Sotilaat osallistuivat myös laivojen valtauksiin. Merijalka-

väen rooli meritaisteluissa olikin korostunut, sillä esimerkiksi Trafalgarin taistelussa lokakuussa

1805 noin neljäsosan kaikista brittien tappioista kärsi merijalkaväki, vaikka heidän vahvuutensa

taisteluun osallistuneiden brittilaivojen miehistöistä oli vain kahdeksasosa. Luonnollisesti merijal-

kaväen sotilaiden pääasialliset tehtävät olivat kuitenkin maihinnousuoperaatioiden suorittaminen ja

strategisten paikkojen valtaus rannikoilla.213 Poliisikuulusteluissa Elizabeth Ross olikin painottanut,

että hänen miehensä oli taistellut maansa puolesta,214 joten on siis syytä olettaa, että myös Edward

Cook otti osaa näihin 1800-luvun alun Eurooppaa mullistaneihin taisteluihin. Tätä olettamusta tukee

myös Cookin ikä. Hän oli hieman yli kaksikymmenvuotias Napoleonin sotien alkaessa ja kuitenkin

211 Floud ea. 1990, s. 39–40, 54; Lavery 1989, s. 145–156.
212 Lavery 1989, s. 145–156; Brooks 2002, s. 109–111, 131–133.
213 Lavery 1989, s. 145–156; Brooks 2002, s. 142.
214 The Times 23.12.1831.
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vielä alle nelikymppinen sen päättyessä eli jotakuinkin parhaassa sotilaan iässä. Edward Cook olisi

siis ollut karaistunut näkemään kuolemaa ja silpoutumista sekä tottunut toimimaan paineen alla.

Hän olisi ollut merijalkaväen sotilaana myös erityisen kokenut vartiotehtävissä, josta tulikin ole-

maan hänelle suurta hyötyä sodan päätyttyä.

Edward Cook ei ollut suinkaan ainoa tuleva ruumiinryöstäjä, joka taisteli merillä vallankumoussoti-

en aikaan. Mies nimeltä Joshua Naples oli osallistunut HMS Excellentillä St. Vincentin niemen

taisteluun vuonna 1797. Naples oli taistelun jälkeen ilmeisesti erotettu laivastosta ja työskenteli

sittemmin haudankaivajana. Naples on ruumiinryöstäjistä kaikkein tunnetuimpia, sillä hän piti päi-

väkirjaa toimistaan vuosina 1811–1812.215 Tiedetään myös, että muutama tunnettu ruumiinryöstäjä

osallistui maataisteluihin Euroopan mantereella. Miesten rooli sota-operaatioissa oli kuitenkin lie-

västi sanottuna erikoinen. Nämä nimittäin kiertelivät taistelukenttiä taisteluiden jälkeen ja kiskoivat

kuolleilta sotilailta hampaat suusta. Heidän tarkoituksenaan oli myydä nämä Lontoossa hammaslää-

käreille. Eräs ruumiinryöstäjä olikin saanut itseltään Sir Astley Cooperilta lähetteen ilmoittautua

Cooperin veljenpojalle Bransbylle, joka toimi Espanjan ja Ranskan rajalla kenttäkirurgina vuonna

1814. Täällä ruumiinryöstäjä keräsi itselleen taistelukentältä saamistaan hampaista peräti 300 pun-

nan suuruisen omaisuuden.216 Burkiiteista myös William Burkella oli sotilastausta. Hän oli ollut

Napoleonin sotien aikaan irlantilaisten omassa joukko-osastossa Donegalin nostoväessä näkemättä

tiettävästi koskaan taistelua.217

Edward Cookin sotilasuralla ja oletetulla taistelukokemuksella on mahdollisesti tärkeä yhteys hänen

kykyynsä pysyä rauhallisena paineen alla Walshin murhatutkinnan aikana. Seikka, jonka voidaan

katsoa pelastaneen hänen kaulansa hirttosilmukalta. Kokemus verisistä taisteluista oli varmasti to-

tuttanut hänet myös väkivaltaisen kuoleman näkemiseen. Owen Dudley Edwards on tutkimukses-

saan William Burkesta ja William Haresta tuonut esiin Burken sotilasuran karkaisevan vaikutuksen

tämän myöhempiin vaiheisiin murhaajana, vaikka Burke itse ei siis tiettävästi taistelua nähnyt-

kään.218 Toki suurin osa sotilaista palasi elämään aivan normaalia elämää, mutta tuskin kukaan olisi

kokemaansa ja näkemäänsä hevin unohtanut. Elizabeth Rossin mukaanhan hänen miehensä olisi

tunnettu ”Euroopan suurimpana murhaajana”, jos totuus olisi tullut ilmi. Onkin mahdollista, että

Ross viittasi ”Euroopalla” enemmän Cookin tekoihin sodassa kuin mihinkään murhasarjaan Lon-

toossa. Cook itse ei maininnut poliisitutkimuksissa lainkaan sotilasuraansa. Tämä on sinänsä hie-

215 Kyseinen päiväkirja on ainoa tunnettu ruumiinryöstäjän omakätisesti tuottama historiallinen lähde, ks. Diary of a
Resurrectionist (Joshua Naples), MS0024, RCS; Bailey 1896, s. 124–127; Cooper 1843, s. 420.
216 Cooper 1843, s. 400–402.
217 Edwards 1980, s. 12–18.
218 Edwards 1980, s. 22–25.
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man outoa, sillä olisihan maansa puolesta taisteleminen voinut antaa hänestä myönteisemmän vai-

kutelman poliisituomareiden edessä ruumiinryöstäjä-maineen vastapainona. Vaikka miehellä olisi-

kin ollut jotain salattavaa, sotilasurasta oli joka tapauksessa hänelle hyötyä jälkeenpäin. Toisaalta

sinä aikana saadut kokemukset saattoivat myös kovettaa hänen luonnettaan siinä määrin, että mies

kykeni myöhemmin elämässään osallistumaan kylmäveriseen murhaan, kun olosuhteet olivat ajau-

tuneet tilaan, jossa tämä näytti tarjoavan helpoimman tien tuoda leipä pöytään.

Napoleonin sotien päättyminen palautti vuoteen 1816 mennessä 300 000 sotilasta takaisin Englan-

tiin ja iso osa heistä palasi suoraan työttömyyteen. Jo hieman aikaisemmin, vuonna 1814, merijal-

kaväen määrää oli pudotettu 31 400:sta vain 6 222:teen.219 Cook oli luultavasti vapautettu palveluk-

sesta juuri tällöin, sillä hän oli oman kertomansa mukaan Lontoossa viimeistään vuonna 1816. To-

dennäköisesti suurkaupungin työmahdollisuudet olivat houkutelleet miestä sodan päätyttyä.220 Tiet-

tyihin ammatteihin entisillä sotilailla olikin suurta kysyntää. Ennen vuoden 1829 poliisiuudistusta ja

bobbyjä vastuu järjestyksen valvonnasta oli perinteisesti kuulunut seurakunnille. Kukin niistä oli

palkannut tarpeensa ja varojensa mukaisesti yövahteja (night watchmen) partioimaan oman alueensa

katuja. Sodan ja vahdin pienehkön palkan vuoksi seurakuntien oli ollut vaikea löytää sopivia miehiä

virkoihin 1800-luvun alussa. Korvatakseen vajetta ne olivat palkanneet tehtävään muun muassa

työkykynsä menettäneitä vanhuksia. Sinänsä tämä oli taloudellisesti kannattavaa, sillä työttömät

vanhukset olisivat muuten jääneet seurakunnan köyhäinavun varaan. Vanhusten käyttö teki kuiten-

kin peruuttamatonta vahinkoa katuvahdin maineelle. Syntyi stereotyyppi charliesta, vanhasta juo-

vuksissa olevasta vahtiukosta, joka nukkui vahtikopissaan samalla kun rikolliset toimittivat asioi-

taan tämän silmien alla. Kritiikki saikin osan seurakunnista kiristämään vahdiksi pääsyn kriteerejä.

Yleensä haluttiin noin 20–40-vuotiaita miehiä ja mielellään vielä entisiä sotilaita. Sodan loputtua

lukuisia sotilaita päätyikin vahdin työhön.221 Edward Cook oli yksi heistä.

Sotilaat omasivatkin useita edullisia ominaisuuksia, jotka tekivät heistä erityisen haluttuja partioi-

maan Lontoon öisiä katuja. Yksi tärkeimmistä oli sotilaseläke. Sen turvin sotilaiden ei välttämättä

tarvinnut tehdä töitä päivisin, ja näin ollen he, toisin kuin tavalliset työläiset, pysyivät todennäköi-

semmin hereillä yötyössään. Vahdin keskimäärin kahden shillingin päiväpalkka ei yksinään olisi

riittänyt elättämään perheellistä miestä. Seurakuntien ongelmana olikin ollut se, että vahdeilla oli

usein yötyönsä ohella myös normaali päivätyö. Usea vahti käyttikin yönsä partioinnin sijaan nuk-

kumiseen, sillä raskas päivätyö oli uuvuttavaa ja teki valppaan vartion hiljaisilla, pimeillä kaduilla

219 Reynolds 1998, s. 105; Brooks 2002, s. 158.
220 The Globe and Traveller 19.1.1832.
221 Reynolds 1998, s. 116–120; Cobb 1957, s. 30–32.



77

lähes mahdottomaksi. Seurakuntien sateensuojiksi pystyttämät vahtikopit olivatkin monelle vahdille

liian suuri houkutus torkahtamiseen. Entiset sotilaat saivat kuitenkin eläkkeestään päivittäin vielä

shillingin lisätuloa, joten toisen kokopäiväisen työn pitäminen ei ollutkaan enää välttämätöntä. St.

Jamesin seurakunnan vahtitarkastaja kommentoikin ironisesti, että sotilaseläkettä saava vahti saattoi

maata koko päivän vaikka sängyllään tekemättä mitään, jos näin halusi. Toki eläkkeen saaminen

vaati sitä, että kyseinen sotilas oli palvellut maataan kunniallisesti ja täyden ajan. Suurin osa seura-

kunnista vaatikin vahtikandinaateiltaan todisteita hyvästä palveluksesta. Sotilaat olivat lisäksi tottu-

neet tiukkaan kurinalaisuuteen ja yleensä myös öisiin vartiotehtäviin. Näiden katsottiin olevan eri-

tyisen tärkeitä avuja, sillä öisillä kaduilla valppaus oli valttia. Tästä johtuen erityisen haluttuja oli-

vatkin laivoilla palvelleet, sillä siellä yövartiolla oli erityisen tärkeä tehtävä paitsi vihollisen havain-

noinnissa niin myös tulipalojen estämisessä.222 Merijalkaväessä palvelleilla oli kaiken lisäksi erityi-

sen luotettavan sotilaan maine, joten Cook taisteluja nähneenä noin 35-vuotiaana merijalkaväen

sotilaana oli siis lähes täydellinen kandinaatti vahdin tehtävään, kun hän asettui Lontooseen sodan

jälkeen.

Edward Cook oli saanut yövahdin paikan St. Botolph Aldgaten seurakunnasta, joka käsitti alueen

Lontoon Towerin tienoilla Whitechapelin ja Cityn kaupunginosien välissä.223 Vahdin työ oli yötyö-

tä ja miesvahvuus kaduilla määräytyi täysin seurakunnan resurssien mukaisesti. Rikkailla seurakun-

nilla oli varaa suurempaan vahtimäärään, mutta partiovahvuudet saattoivat vaihdella myös vuoden-

ajoittain. St. Botolph Aldgaten seurakunnalla oli vuoden 1828 metropolin poliisitointa tutkineen

parlamentin komitean raportin mukaan palkkauksessaan 18 yövahtia, joka tarkoitti alle kahta vahtia

jokaista tuhatta asukasta kohden 9 615 asukkaan224 seurakunnassa. Luku tuntuu pieneltä, mutta ky-

seinen suhde oli jotakuinkin normaali Lontoon seurakunnissa ja jopa hyvä East Endin alueella225.

Myös Aldgaten seurakunnan yövahdin 13 shillingin viikkopalkka edusti suurin piirtein yleistä seu-

rakuntien keskitasoa. Vahdin työvuoro alkoi vuodenajasta ja valoisuudesta riippuen illalla kello 20–

21 ja jatkui aamukuuteen tai aamuseitsemään. Vuoronvaihtoja Aldgaten seurakunnassa ei ollut,

vaan vahti oli töissä koko yön ajan. Jokaisella vahdilla oli kuitenkin käytettävissään oma vahtikoppi

siltä varalta, että rankkasade pääsisi yllättämään. Vahdin tehtävänä oli kierrellä säännöllisesti katuja

määrätyllä reitillään, valvoa yössä kulkijoita, estää tulipaloja, tarkastaa ovien lukituksia, herättää

222 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 95, 126–128, 133.
223 The Times 18.11.1831.
224 Seurakunnan asukasluku vuoden 1831 väestönlaskennassa. Fourth Annual Report of the Poor Law Commissioners
for England and Wales 1838, s. 360.
225 Esim. St. Mary Whitechapelissa oli vain 50 vahtia 30 733 asukkaan seurakunnassa, St. George in the Eastillä 50
vahtia (tosin talvella 100) 38 505 asukkaan seurakunnassa ja Christ Church Spitalfieldsillä mitätön 21 vahtia 17 949
asukkaan seurakunnassa.
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asukkaita aamuisin sekä hälyttää paikalle lisävoimia tarpeen niin vaatiessa. Hälytykset annettiin

kovaäänisillä kalistimilla. Kalistimen ohella vahti kantoi mukanaan lyhtyä, sillä jokusia kaasuvaloja

lukuun ottamatta öiset kadut olivat pääosin pilkkopimeitä. Öisessä järjestyksenvalvonnassa oli

luonnollisesti omat vaaransa, mutta vahdilla ei ollut kantaa mukanaan keppiä järeämpää puolustus-

välinettä. Seurakunnat varustivat vahtinsa vielä paksulla, pitkällä takilla, jonka tarkoituksena oli

suojata vahtia kolean ja sateisen Lontoon välillä karuiltakin sääoloilta (Kuva 3).226

Kuva 3: Lontoon yövahti vahtikoppinsa ääressä.227

Vahdin työ oli usein yksinäistä ja raskasta puuhaa. Öisin ei välttämättä tapahtunut mitään jännittä-

vää, ja saman noin 500 metrin pituisen kierroksen jatkuva kulkeminen saattoi alkaa kyllästyttämään.

Ei siis liene yllätys, että monille houkutus pistäytyä paikallisissa kapakoissa tai bordelleissa olikin

liian suuri. Ei ollut tavatonta, että juopunut vahti yllätettiin juttelemassa prostituoitujen kanssa tai

jopa toimivan bordellien lahjomina katsoen öistä naiskauppaa läpi sormien. Osa puolestaan veljeili

tunnettujen rikollisten kanssa. Monen ura päättyikin irtisanomiseen, kun seurakunnan tarkastaja

226 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 67, 261, 384–385; Reynolds 1998, s. 116–120; Emsley 1987, s. 173–174; Paley 1989, s. 114–115.
227 Huomaa vahdille tyypillinen varustus: pitkä takki, keppi ja lyhty. The Watchman by John Augustus Atkinson 1775–
1831, British Roy PV 1913,0528.5., BM.
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sattui paikalle juuri pahimmalla hetkellä ja käräytti vahdin itse teosta. Varkaiden jahti pilkkopime-

ässä yössä oli vaarallista ja rikolliset saattoivat uhkailla vahtia tai tämän perhettä muun muassa ni-

mettömin kirjein. Useat vahdit elivätkin jatkuvassa murhatuksi tulemisen pelossa. Tosin joskus

myös vahti itse saattoi syyllistyä ylettömään väkivaltaan. Esimerkiksi The Morning Chroniclen

toimittaja kertoi vuonna 1828 poliisitoimen tilaa tutkineelle komitealle todistaneensa tapausta, jossa

eräs vahti oli kiinnioton yhteydessä hakannut rikoksesta epäillyn hengiltä.228 Prostituoidut, koditto-

mat ja humalaiset olivat jokaöinen näky Lontoon kaduilla, mutta silloin tällöin vahti saattoi päätyä

todistamaan myös murtoa tai jopa ruumiinryöstöä. Näin kävi myös eräänä marraskuisena yönä

vuonna 1822. Kierrostaan tekevä vahti oli saanut vihjeen, että läheisellä hautausmaalla oli liikkunut

epämääräisiä henkilöitä. Apuvoimia kerättyään vahti oli palannut paikalle ja huomannut kahden

miehen kiipeävän hautausmaan aidalla. Miehet otettiin kiinni ja pian paljastui, että erään vastikään

kuolleen miehen hauta oli kaivettu auki.229 Vaikka seurakunnan vahdeilla olikin huono maine, aina-

kaan Edward Cook ei ollut vahtina ollessaan jäänyt kiinni mistään valonarasta puuhasta ja hänen

kerrottiin olleen työssään aina järkevä, raitis sekä erityisen hyväkäytöksinen.230 Joka tapauksessa

vahdin työnsä kautta Cook oli varmasti oppinut tuntemaan Lontoon yöelämän koko kirjon, myös

sen hämärimmän puolen rikollisineen ja ruumiinryöstäjineen.

4.2 ANGLIKAANIVAHTI TAPAA ROOMALAISKATOLISEN SIIRTOLAISEN

Kun Elizabeth Ross saapui Newgaten vankilaan, hänen iäkseen ilmoitettiin 38 vuotta. Hän olisi näin

ollen syntynyt vuonna 1793. Naisen ikä oli kuitenkin jostain syystä kirjattu sulkeisiin, eli on mah-

dollista, että Ross ei ollut suostunut kertomaan ikäänsä ja vankilan henkilökunta päätyi vain kirjaa-

maan jonkinlaisen arvion perustuen tämän ulkoiseen olemukseen. Vankirekisterin mukaan Rossin

silmät olivat harmaat, iho vaalea ja hiukset ruskeat. Hän oli vain 155-senttimetriä pitkä mutta ruu-

miinrakenteeltaan normaali ja kaikin puolin terveen oloinen. Naisen ammatiksi oli merkitty yksin-

kertaisesti aviovaimo.231 Rossista on olemassa myös teloituksen jälkeinen ruumiinavausraportti.

Kyseisten avausten suorittaja Royal College of Surgeonsin museonhoitaja William Clift tapasi piir-

tää yhdessä poikansa kanssa kaikki eteensä tuodut ruumiit päiväkirjaansa.232 Nämä piirrokset ovat

lähes valokuvanomaisia ja antavat näin harvinaisen totuudenmukaisen kuvan kyseisten henkilöiden

228 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 84, 94, 134–135, 271; Paley 1989, s. 115.
229 The Morning Chronicle 22.11.1822.
230 The Morning Advertiser 13.1.1832.
231 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA.
232 Dobson 1951, s. 114.
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olemuksesta. Kuvassa 4 on Cliftin tulkinta Rossista. Piirroksesta käy ilmi, että Elizabeth Ross oli jo

38-vuotiaana huomattavan vanhan näköinen. Hirttoköyden jättämä hiertymä on selvästi nähtävissä

kaulalta. Rossin hiukset vaikuttavat hyvin ohuilta, ja Clift ilmoitti niiden väriksi harmaan. Tämä

havainto hiusten väristä eroaa Newgaten rekisterin kuvauksesta mutta herättää toisaalta epäilyksen,

että Ross oli ehkä sittenkin ilmoitettua 38 ikävuotta vanhempi. Clift ilmoitti Rossin pituudeksi vain

152-senttimetriä. Rossin rei’itetyt korvanlehdet antavat aihetta olettaa, että nainen ei ollut täysin

välinpitämätön ulkonäkönsä suhteen. Tätä olettamusta tukee myös se, että Ross oli antanut tatuoida

ruudilla oikeaan käsivarteensa nimikirjaimensa ”E. R.”.233 The History of the London Burkersin

julkaisema tavanomaisempi muotokuva (Kuva 5) on piirretty Rossin oikeudenkäynnin aikana. Ku-

van 5 Ross omaa toki vahvoine kulmineen ja kuoppaisine poskineen samat kasvonpiirteet kuin Clif-

tinkin Ross, mutta se tarjoaa lisäksi mielenkiintoisen katsauksen naisen vaatetukseen.234

Kuva 4 (vas.): Elizabeth Ross teloituksensa jälkeen William Cliftin kuvaamana 9.1.1832.235

Kuva 5 (oik.): Elizabeth Ross kuvattuna oikeudenkäynnissään 6.1.1832.236

Newgatessa Elizabeth Ross ilmoitti syntymäpaikakseen Etelä-Irlannissa sijaitsevan Corkin kaupun-

gin, mutta on myös mahdollista, että nainen tarkoitti enemmänkin laajempaa Corkin kreivikunnan

aluetta.237 Ross oli siis joka tapauksessa Lontooseen muuttanut Irlannin siirtolainen. 1800-luvun

233 Sketches of the heads of murderers, Elizabeth Ross 1832, MS0007/1/6, RCS; Morning Advertiser 19.1.1832.
234 The History of the London Burkers 1832.
235 Sketches of the heads of murderers, Elizabeth Ross 1832, MS0007/1/6, RCS.
236 The History of the London Burkers 1832.
237 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA.
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Irlanti oli Englantiin verrattuna köyhää ja tiheästi asuttua aluetta. Se oli pitkälti kahden talouden

maa. Englannista vaikutteita ottaneen pohjois-itäosan elinkeinorakenne oli traditionaalista etelä-

länsiosaa monipuolisempi. Cork oli konkreettisesti näiden kahden välimaastossa. Siellä oli paitsi

maatonta kurjalistoa ja köyhää perunanviljelijää, niin myös monipuolisempaan ja kehittyneempään

maatalouteen suuntautunutta vauraampaa väestöä. Pienen maan väestöntiheys oli Euroopan suurin,

ja etenkin maatalousvoittoisilla alueilla, kuten Corkissa, väestönkasvu oli johtanut suureen työttö-

myyteen. 1800-luvun alun siirtolaiset lähtivätkin Irlannista enemmän työn ja parempien elinolojen

perässä kuin sellaisesta suoranaisesta nälänhädästä, joka lopulta 1840-luvulla seurasi pahoja kato-

vuosia ja aiheutti massasiirtolaisuutta. Varakkaimmat siirtolaisista saattoivat ostaa matkan Amerik-

kaan, mutta köyhemmät joutuivat tyytymään Englantiin tai Skotlantiin. Yleensä Irlannin siirtolaiset

asettuivat kohdemaissaan nimenomaan suuriin kaupunkeihin, kuten Englannissa juuri Lontoo-

seen.238

Elizabeth Ross kuului luultavasti siirtolaisista köyhimpiin. Näin voisi ainakin päätellä hänen myö-

hemmistä vaiheistaan Lontoossa. Rossin perheestä ei tiedetä edes sitä vähää mitä Cookista, mutta

ilmeisesti hänen sukunsa oli jäänyt Irlantiin ja eli siellä Rossin oman kertoman mukaan ”kunnialli-

sissa olosuhteissa”. Ross ei ollut vankilassa suostunut kertomaan tämän tarkemmin alkuperästään,

koska oli halunnut suojella sukuaan kohtalonsa aiheuttamalta häpeältä. Kyseistä tarkoitusta palveli

myös se, että naisen käyttämä Ross-nimi oli ollut tekaistu ja hän oli kieltäytynyt itsepintaisesti ker-

tomasta viranomaisille oikeaa nimeään. Rossin teloituksen jälkeen Edward Cook kuitenkin paljasti,

että hänen avovaimonsa oikea sukunimi oli ollut Reardon. Jossain vaiheessa Lontooseen tulonsa

jälkeen Elizabeth oli vaihtanut nimeään, mutta syytä tähän Edward Cook ei kertonut. Sanomalehti

The Courierin mukaan tämä oli johtunut siitä, että Elizabeth Rossilla olisi ollut aviomies vielä elos-

sa kotona Irlannissa.239 Se Rossista kuitenkin tiedetään Cookin itsensä kertomana, että nainen oli

saapunut Lontooseen vuonna 1816 eli lähes välittömästi Napoleonin sotien päätyttyä.240 Usein siir-

tolaisen matka Corkista taittui ensin laivalla Englannin länsirannikon Bristoliin, josta jatkettiin sit-

ten maitse Lontooseen, mutta reitti saattoi kulkea myös Liverpoolin kautta tai sitten suoraan laivalla

Lontooseen. Köyhä siirtolainen joutui päiviäkin kestäneellä matkallaan Englantiin tyytymään erit-

täin karuihin oloihin ja usein kansimajoitukseen laivoilla. Eräs aikalainen kuvasi matkaa 1840-

luvulla seuraavasti:

Often an Irish immigrant, whose object is to settle in London, arrives by the Cork
steamer without knowing a single friend to whom he can apply for house-room or assis-

238 Lees 1979, s. 22–41; Adams 1980, s. 3–20.
239 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton 9.1.1832, MS14, NLA; The Globe and Traveller
19.1.1832; The Courier 9.1.1832.
240 The Morning Chronicle 19.1.1832.
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tance of any kind. Sometimes a whole family is landed late at night, worn out by sick-
ness and the terrible fatigues of a three days’ deck passage, almost paralysed by ex-
haustion, and scarcely able to speak English enough to inquire for shelter till morn-
ing.241

Asiat varattomilla siirtolaismatkustajilla tuskin olivat tätä paremmin myöskään 30 vuotta aikaisem-

min, kun Elizabeth Ross taittoi kyseistä matkaa. Perillä Lontoossa Ross oli päätynyt asumaan St.

Gilesin kaupunginosaan, joka oli tunnettu irlantilaissiirtolaisten asuinalue ja kaupungin pahamainei-

simpia slummeja.242

Flora Tristan, yksi aikansa merkittävimpiä feministiaktivisteja, oli kierrellyt St. Gilesissä ja kirjoit-

tanut näkemästään London Journal-lehteen vuonna 1840. Hän kertoi, että St. Gilesin kadut velloivat

kuvottavissa likalammikoissa ja koko kaupunginosan yllä leijui tukahduttavan paha haju. Ilmaa

pystyi hädin tuskin hengittämään, ja rakennusten yllä kuivumassa ollut pyykki peitti sen vähänkin

auringonvalon, joka yritti ahtaille kujille säteillä. Ihmiset kulkivat tässä saastassa paljasjaloin, ja

lapset ryömivät alastomana mudassa kuin siat konsanaan. Ihmisten asuinhökkeleissä lattiana toimi

paljas maa ja harvassa oli edes ikkunaruutuja tai ovia suojana. Suuretkin perheet joutuivat nukku-

maan pikkuruisessa huoneessa kuin eläimet karsinassa. Alueen asukkaat olivat langanlaihoja ja

kauttaaltaan likaisia. Yhdeksänvuotiaat pojat elättivät itseään varkaina, ja 11-vuotiaat tytöt päätyivät

ilotaloihin myymään itseään. Aikuiset varastivat, ja vanhukset elättivät itseään kerjäten.243 Tristanin

kuvaus on karu ja dramaattinen, mutta se kertoo osaltaan, millaisissa oloissa Lontoon köyhistä köy-

himmät joutuivat elämään. 23-vuotiaan Elizabeth Rossin ei kuitenkaan tarvinnut kauan kärsiä St.

Gilesissa, sillä hän tapasi 35-vuotiaan entisen merijalkaväen sotilaan Edward Cookin vain muuta-

man päivän kuluttua siitä, kun oli saapunut Lontooseen.244 Pariskunnan suhde sai alkunsa ilmeisesti

saman tien.

Elizabeth Ross ja Edward Cook eivät olleet koskaan menneet naimisiin. Irlantilaisilla siirtolaisilla

olikin 1800-luvun alussa tapana avioitua vain toisten irlantilaisten kanssa. Seka-avioliitot olivat

harvinaisia. Vielä vuonna 1851 lähes 90 % irlantilaisista löysi kumppaninsa omasta etnisestä ryh-

mästään. Syyksi tähän on esitetty katolisuutta. Useat irlantilaiset olivat psykologisella tasolla kyt-

keytyneitä katoliseen perinteeseen, vaikka he eivät olisi messussa ahkerasti käyneetkään.245 Alun

perin, savuttuaan Lontooseen, Ross olikin kuulunut roomalaiskatoliseen kirkkoon. Hän oli käynyt

poikansa kanssa säännöllisesti kotinsa lähistöllä sijainneessa Virginia Streetin roomalaiskatolisessa

241 Lees 1979, s. 44–45; Mayhew 1861a, s. 111.
242 The Globe and Traveller 19.1.1832.
243 Tristan (1840), s. 40–41.
244 The Globe and Traveller 19.1.1832.
245 O’Tuathaig 1985, s. 26.
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kappelissa, lähellä London Dock-satamaa.246 Naisen uskonnollisuus herätti kuitenkin hämmennystä

aikalaisissa, sillä Ross käyttäytyi perin oudosti tuomionsa jälkeen Newgaten vankilassa. Tästä ker-

too Newgaten protestanttisen vankilapapin Horace Samuel Cottonin vierailupäiväkirja. Cotton oli

ennen Rossin teloitusta vieraillut useasti tämän luona vankilassa. Hän oli yrittänyt paitsi kiskoa tältä

tunnustusta, niin myös antaa hengellistä ohjeistusta. Koska Cotton tiesi, että Ross oli kotoisin Irlan-

nin katolisilta alueilta, hän oli pyytänyt ensin roomalaiskatolista pappia John Rolfea puhumaan nai-

selle. Ross oli kuitenkin kieltäytynyt Rolfen palveluksista, pyytänyt Cottonia takaisin ja vakuuttanut

olevansa protestantti. Tosin myös Cottonilla oli ollut suuria vaikeuksia saada Rossia kuuntelemaan

hengellisiä neuvojaan. Ross oli kääntänyt keskustelut aina syyttömyytensä vakuutteluksi eikä kuo-

lemanjälkeinen sielun kohtalo tuntunut naista hetkauttavan suuntaan tai toiseen. Lopulta Ross ei

ollut halunnut vastaanottaa edes kuolemaantuomitulle tarkoitettua sakramenttia teloituspäivänsä

aamuna.247

Aikalaiset katsoivat, että tämä episodi johtui Rossin uskonnollisen kasvatuksen vajavaisuudesta ja

Jumalan pelon puutteesta. The Morning Advertiser totesi jopa hieman pilkaten, että Ross oli valin-

nut protestanttisen Cottonin katolisen Rolfen sijaan vain, koska Rolfe oli kertonut Rossille, että tä-

män olisi täytynyt tehdä täysi ja totuudenmukainen ripittäytyminen hänelle (eli sanomalehden nä-

kemyksen mukaan tunnustaa murha). Protestanttisuudessa tällaista synnintunnustusta ei olisi vaadit-

tu. Lisäksi mainittiin, että Ross oli puhunut uskonnollisista asioista katolisella tavalla. Sinänsä tämä

nyt olisikin ollut aivan luonnollista, kun otetaan huomioon naisen tausta ja katolinen kasvatus.248

On kuitenkin olemassa viitteitä myös siitä, että Ross olisi todella aidosti kääntynyt viimeisinä vuo-

sinaan kohti protestanttisuutta. Teloituksensa koittaessa Ross oli antanut Edward Cookille kirjan,

jonka hän pyysi välittämään pojalleen. Kyseinen teos oli Richard Baxterin A Call to the Unconvert-

ed to Turn and Live. Baxter oli 1600-luvulla elänyt tunnettu nonkonformisti eli valtakirkon vastus-

taja, ja A Call to the Unconverted to Turn and Live oli 1800-luvun alussa yksi Englannin evankeli-

kalistien tärkeimmistä oppikirjoista. Ross saattoi siis hyvinkin olla vastikään kääntynyt nonkonfor-

mistiseen protestanttisuuteen ja sekoitti uuteen uskoonsa mielensä mukaan katolisia piirteitä men-

neisyydestään.249 Edward Cook oli puolestaan puhdas protestantti, ja The Globe and Traveller ker-

toikin, että Cook oli tutkintavankeudessa lukenut ahkerasti Raamattua ja ottanut vastaan myös pa-

246 The Morning Advertiser 13.1.1832.
247 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton 6.1.1832, 9.1.1832, MS14, NLA.
248 The Morning Advertiser 13.1.1832.
249 The Morning Advertiser 19.1.1832.
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pin hengellistä opastusta.250 Näiden seikkojen valossa on siis todennäköistä, että he molemmat oli-

vat paitsi lukutaitoisia, niin ainakin jollain tasolla myös uskonnollisia.

On siis mahdollista, että Rossin roomalaiskatolisuus ja Cookin protestanttisuus olivat olleet aika-

naan pariskunnan naimisiin menon esteenä. Ross oli näiden lähteistä löytyvien vihjeiden perusteella

kenties uskovaisempi kuin aikalaiset halusivat raa’asta murhaajasta uskoa. Mahdollista on kuitenkin

myös, että taustalla olivat ihan käytännön pakkoon perustuneet seikat. The Courierin mukaanhan

Rossilla oli jo aviomies kotona Irlannissa.251 Mikäli tämä väite todella pitäisi paikkansa, kyseinen

seikka olisi varmasti ollut hyvin uskottava este uudelle avioliitolle, sillä kaksinnaiminen oli lain

mukaan vakavasti rangaistava rikos. Vielä 1800-luvun alussa tuomiota kaksinnaimisesta seurasi

lähes aina seitsemän vuoden karkotus Australian rangaistussiirtolaan.252 Cotton ei kuitenkaan mai-

nitse Rossin Irlannin avioliitosta sanallakaan, kun hän pohtii tämän taustoja vierailupäiväkirjas-

saan.253 Oletettavasti hän olisi pappina aviorikoksen maininnut, jos olisi vain ollut siitä tietoinen.

Lisäksi Cotton, toisin kuin The Courierin toimittaja, oli työnsä puolesta päässyt jututtamaan Rossia

henkilökohtaisesti. Voi siis olla, että The Courier uutisoi asiasta pelkkien ilkikuristen huhujen poh-

jalta, mutta toisaalta Elizabeth Rossin aikaisempi avioliitto selittäisi monta muuten pimentoon jää-

vää asiaa tämän elämästä.

Ensimmäisenä mieleen herää kysymys, että miksi Elizabeth Ross olisi jättänyt jo nuorena miehensä

ja muuttanut vielä kauas Lontooseen tämän tavoittamattomiin. Lawrence Stone on tutkinut teokses-

saan Road to Divorce: England 1530–1987 englantilaisen avioliiton ongelmia. Stonen mukaan

vaimot jättivät yleensä miehensä silloin, kun aviomiehen julmuus alkoi käydä hengenvaaralliseksi.

Tämä julmuus oli köyhyyden, alkoholismin, väkivallan ja suoranaisen sadismin yhteistulos, seura-

usta joskus siitä, että mies oli vankina samassa taloudessa naisen kanssa, jota oli kenties alkanut

vihaamaan. Avioeron saaminen oli erittäin vaikeaa ja vaati yleensä todisteita naisen syrjähypystä.

Toinen yleinen syy vaimon karkaamiseen oli rakastuminen toiseen mieheen ja lähtö tämän mu-

kaan.254 Jälkimmäiseen on vaikea uskoa Rossin tapauksessa, sillä Edward Cook oli ottanut naisen

hoiviinsa vain muutama päivä tämän Lontooseen saapumisen jälkeen. Ross siis tuskin olisi paennut

Irlannista rakastajan kanssa. Pako julmuudesta ja väkivallasta tuntuisi puolestaan olevan hyvinkin

uskottava selitys naisen siirtolaisuuteen. Lisäksi pako selittäisi naisen oudon nimenvaihdon Rear-

donista Rossiksi ja jatkuvan kieltäytymisen oikean nimensä kertomisesta. Vaikka Stone tutkikin

250 The Globe and Traveller 26.12.1831.
251 The Courier 9.1.1832.
252 Stone 1990, s. 143.
253 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton 9.1.1832, MS14, NLA.
254 Stone 1990, s. 141–142.
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englantilaista avioliittoa, voisi olettaa, että katolisten keskuudessa vaimon poislähtö olisi ollut vielä

suurempi häpeä kuin protestanttisessa Englannissa. Näin ollen olisi ymmärrettävää se, miksi Ross

piti niin tiukasti salassa juurensa kotimaassaan.

Tämä ei olisi ollut myöskään ensimmäinen kerta, kun irlantilaissiirtolainen olisi jättänyt perheensä

Irlantiin. Monellakin tapaa Edward Cookin ja Elizabeth Rossin tilanne oli yllättävän paljon saman-

lainen kuin burkiitti William Burken ja tämän skotlantilaisen rakastajattaren Helen M’Dougalin

tarina. Myös Burke oli hylännyt lopullisesti vaimonsa ja kaksi lastaan Irlannissa, kun hän oli muut-

tanut Skotlantiin osallistuakseen Union-kanaalin rakennustöihin vuonna 1818. Toki hän ei ollut

tehnyt tätä paetakseen puolisonsa väkivaltaa, mutta avioliitto oli ilmeisesti ollut riitaisa. Burke itse

sanoi riitautuneensa vaimonsa suvun kanssa maanomistusasioista. William Burke oli siis perheensä

hylännyt irlantilainen siirtolainen, kuten oli oletettavasti myös Elizabeth Ross (tai Reardon). Jotta

yhtäläisyydet eivät loppuisi tähän, Burke oli löytänyt uudessa kotipaikassaan kumppanikseen pro-

testantin, kuten Elizabeth Rosskin. Roomalaiskatolinen Burke ja protestanttinen M’Dougal eivät

olleet myöskään menneet koskaan naimisiin, kuten eivät olleet Cook ja Rosskaan.255 Näin William

Burken elämänvaiheiden antama esimerkki tekee tietyllä tavalla uskottavaksi sen, että myös Rossil-

la olisi hyvinkin voinut olla perhe tai ainakin aviomies kotona Irlannissa. Aviomies, joka oli nimen-

omaan naisen lähdön syy. Pelkästään jo nämä kaksi esimerkkiä hyvin kapealta elämänsektorilta

antavat viitteitä siitä, ettei ollut tavatonta, että irlantilaisten siirtolaisuus johtui joskus myös aviolii-

ton ongelmista. Joka tapauksessa oli Rossin ja Cookin naimattomuuden syy mikä tahansa, Elizabeth

Ross tunnettiin kuitenkin yleisesti rouva Cookina. Myös Newgaten vankirekisteri listaa hänet mo-

lemmilla nimillä, kuten tekee myös virallinen rikossyytekin.256

Lontoossa pariskunta asusti ensin St. Katharine by the Towerin seurakunnassa nykyisen St. Katha-

rinen sataman paikalla.257 Alue koostui pääasiassa epähygieenisistä slummiasutuksista, joita sata-

matyöläiset ja merimiehet asuttivat. 1820-luvulla alueen rakennuksia alettiin kuitenkin purkaa tule-

van sataman tieltä, ja yhteensä 1 250 taloa ajettiin maan tasalle. Tämän seurauksena noin 11 300

asukasta eli lähes koko St. Katharine by the Towerin seurakunta joutui etsimään itselleen uutta

asuinsijaa. Myös alueella ollut keskiaikainen sairaala ja goottilaistyylinen kirkko hautausmaineen

jäivät rakennustöiden alle.258 Aikalaisten tietynlaisesta tekopyhyydestä kertoo paljon se, että seura-

kunnan hautausmaan tuhansien ruumiiden hautautuminen sataman altaisiin ei tuntunut kiinnostavan

255 Edwards 1980, s. 40–41, 55–66.
256 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA; Old Bailey Sessions Roll, Elizabeth Ross/Edward
Cook Jan. 1832, OB/SR/610, LMA.
257 The History of the London Burkers, s. 310.
258 Thornbury 1878, s. 117–121; The Times 27.10.1828.
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juuri ketään, kun taas ruumiinryöstäjän ylös kaivama yksittäinen hauta saattoi saada aikaan lähes

täyden mellakan.259 Viimeistään vuonna 1819 Cookit asuivat jo St. Botolph Aldgaten seurakunnas-

sa Maypole Courtissa, East Smithfieldillä, ilmeisesti erittäin kurjissa olosuhteissa. The Morning

Advertiser kertoi, ettei vanhemmilla ollut varaa edes vaatettaa lastaan, ja The History of the London

Burkersin kirjoittaja lisäsi vielä, että ainoat huonekalut asunnossa olivat puoliksi mädäntynyt patja

sänkynä ja kaksi rikkinäistä tuolia sekä lankku niiden välissä pöytänä.260 Ilmeisesti näihin aikoihin

perheen elämä muuttui kuitenkin parempaan suuntaan, sillä viimeistään Aldgateen muuton jälkeen

Edward Cook oli aloittanut työnsä seurakunnan vahtina ja, jos West Smithfieldillä sijainneen kapa-

kan pubinisäntään on uskominen, myös uransa ruumiinryöstäjänä.

Joulukuussa 1819 pariskunta sai myös ainoan lapsensa, pojan, joka nimettiin isänsä mukaan Ed-

wardiksi. Vanhemmat käyttivät tästä poliisitutkinnan aikana usein myös lempinimeä Ned.261 Ensi

olettamalta voisi luulla, että poika olisi kastettu isänsä mukaisesti protestanttiseen uskoon. Näin ei

ilmeisesti kuitenkaan tapahtunut, sillä vaikka hän syntyikin Maypole Courtissa St. Botolph Aldga-

ten ja St. Katharine by the Towerin seurakuntien rajalla, pojasta ei löydy tietoja kummankaan seu-

rakunnan kirkonkirjoista eikä myöskään viereisen St. Mary Whitechapelin seurakunnan kirjoista.262

Koska pojan vanhemmat eivät olleet naimisissa, on mahdollista, että tämä kastettiin äitinsä mukaan

roomalaiskatoliseen uskoon. Tätä tukee kertomus, jonka poika kertoi perheensä historiasta The

Morning Advertiserin toimittajalle vanhempiensa oikeudenkäynnin jälkeen. Poika kertoi, että hän

oli ollut usein äitinsä mukana Virginia Streetin roomalaiskatolisessa kappelissa ja ilmeisesti aloitta-

nut myös koulunkäyntinsä sen yhteydessä olleessa poikakoulussa.263 Virginia Streetin kappelin kas-

terekisterit vuosilta 1800–1832 ovat kuitenkin kadonneet, joten asiasta on mahdoton päästä täyteen

varmuuteen. Tämä on sääli myös siksi, että kasterekisterit kertoivat yleensä myös isän ammatin.

Olisi ollut mielenkiintoista tietää, että oliko Edward Cook todella seurakunnan vahti jo vuonna

1819, kuten nyt oletan.

Perhe oli sittemmin muuttanut Maypole Courtista läheiseen White Horse Courtiin, ehkäpä paetak-

seen vuonna 1828 valmistuneen St. Katharinen sataman rakennustöitä. Noin kolme vuotta ennen

Walshin katoamista roomalaiskatolinen nuori Edward Cook oli hyväksytty oppilaaksi hyvinkin pro-

testanttiseen St. Botolph Aldgaten seurakuntakouluun (parochial school). On mahdollista, että Ross

259 Bailey 1991, s. 97.
260 The Morning Advertiser 13.1.1832; The History of the London Burkers, s. 310.
261 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
262 Olen tutkinut kaikki kyseiset kirkonkirjat vuosilta 1818–1821. St. Botolph Aldgate, Register of baptisms,
P69/BOT2/A/01/Ms 9231/2, GL; St. Katherine by the Tower, Register of baptisms, P69/SKT/C/01/Ms 9675, GL; St.
Mary Whitechapel, Register of baptisms, P93/MRY1/014, LMA.
263 The Morning Advertiser 13.1.1832; The Catholic Directory 1840, s. 7–8.
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oli halunnut siirtää pojan protestanttiseen kouluun, koska hän oli itsekin kääntynyt kohti protestant-

tisuutta.264 Tämä vuonna 1665 perustettu perinteikäs seurakuntakoulu sijaitsi aivan Lontoon Towe-

rin naapurissa Thames-joen rannalla. Se oli Lontoon vanhin protestanttinen hyväntekeväisyyskoulu,

ja sen toimintaa rahoitettiin pääosin yksityisin lahjoituksin. Uskonnollisesta luonteestaan huolimatta

oppilaitos ei kuitenkaan ollut Englannin anglikaanikirkon alainen. Koulun tehtävänä oli opettaa 60

poikaa ja 40 tyttöä lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Koulu antoi tietenkin myös uskonnollista

opetusta, joka sisälsi muun muassa katekismuksen opettelua ja kirkossa käyntiä. Tytöille opetettiin

lisäksi arkiaskareita. Oppilaat valittiin tapauskohtaisesti Aldgaten seurakunnan alueen köyhistä,

vähintään 7-vuotiaista lapsista. Opetus jatkui, kunnes oppilaat saavuttivat 14 vuoden iän. Koulu

tarjosi oppilailleen oppikirjat ja koulupuvut, mutta sisäoppilaitos se ei ollut. Myös eväät oppilaiden

tuli hankkia itse.265 Poika Edward Cook asui niin lähellä koulua, että hän saattoi käydä ruokatun-

neillaan kotonaan syömässä. Poika kertoi vanhempiensa oikeudenkäynnissä, että hänen koulupäi-

vänsä alkoi kello kahdeksalta, ja ruokatunnille poika tuli puolenpäivän aikaan. Ruokailun jälkeen

koulua kesti kello viiteen asti illalla. Lauantaisin oli lyhennetty koulupäivä, joka päättyi jo kello

kaksitoista. Sunnuntaisin oli vapaata, ellei sitten menty koululuokan kanssa kirkkoon.266

Vuonna 1831 Edward Cook oli käynyt koulua Aldgaten seurakuntakoulussa jo kolmisen vuotta ja

oppinut ainakin lukemaan. The Globe and Traveller kertoi pojasta, että tämä oli ikäisekseen pieni-

kokoinen ja luonteeltaan hiljainen ja säyseä. Lisäksi koulun johtaja oli puhunut Cookista ”hyvässä

sävyssä”. The Morning Heraldin toimittaja kommentoi tämän olemusta oikeudenkäynnissä sanoin:

”He was a fine clean-looking boy”.267 The Morning Advertiserin toimittaja, joka oli haastatellut

poikaa tämän vanhempien oikeudenkäynnin jälkeen, ei epäröinyt kutsua tätä erittäin älykkääksi ja

oppivaiseksi lapseksi. Koulussa poikaa pidettiinkin mallioppilaana, joka ei kertaakaan ollut poissa

tunnilta ilman hyväksyttävää syytä.268 Lontoon nuorisorikollisuutta tutkineen parlamentin komitean

raportti vuodelta 1828 kertoo, että luvattomat poissaolot köyhimpien oppilaiden keskuudessa angli-

kaanisen kirkon omissa julkisissa kouluissa (national schools) olivat suhteellisen yleinen ongelma.

Edward jr. olisi siis näiden tietojen pohjalta ollut oman elinpiirinsä lapsiin verrattuna poikkeukselli-

sen tunnollinen koululainen. St. Botolph Aldgaten koulun kaltaiset vanhat hyväntekeväisyyskoulut

olivat tosin rajatun oppilasvalintansa vuoksi maineeltaan parempia kuin anglikaanisen kirkon julki-

264 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
265 First Report and Evidence of the Commissioners on the Education of the Poor 1819, s. 172, 267–270; Second Report
and Evidence of the Commissioners on the Education of the Poor 1819, s. 61–62, 238–240; Elmes 1831, s. 74.
266 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
267 The Globe and Traveller 19.1.1832; The Morning Herald 7.1.1832.
268 The Morning Advertiser 13.1.1832.
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set koulut, ja niiden oppilaat olivatkin tiukemman kurin ja nuhteen alla.269 Isä Cookin asema seura-

kunnan vahtina oli varmasti edesauttanut sitä, että poika oli päässyt seurakuntansa hyväntekeväi-

syyskouluun, ja tämä tuntuikin viihtyvän siellä hyvin. Ainakin poika oli luonut vahvan luottamus-

suhteen koulun henkilökuntaan, sillä tutkija Lea oli käyttänyt tätä suhdetta myöhemmin hyväkseen

selvittäessään Caroline Walshin kohtaloa. Pojan moitteeton kouluhistoria toi varmasti myös lisäpai-

noarvoa tämän sensaatiomaiselle todistuslausunnolle, jonka totuudenmukaisuutta moni olisi voinut

helposti kyseenalaistaa.

4.3 TILAISUUS TEKEE MURHAAJAN

Vuoden 1829 uudistukset kaupungin poliisitoimessa tekivät seurakunnan vahdit tarpeettomiksi.

Partiovastuu siirtyi charlieilta bobbyille, ja tämä tiesi myös Edward Cookin työsuhteen loppua.

Monet vahdit toki pyrkivät Metropolin poliisiin, mutta työhönottovaatimuksia oli tiukennettu olen-

naisesti. Uuden poliisin johto halusi tehdä selvää pesäeroa vanhan, unisen charlien stereotyyppiin.

Nyt jokaisen konstaapelin tuli olla alle 35-vuotias, vähintään 170-senttimetriä pitkä sekä luku- ja

kirjoitustaitoinen. Lisäksi hakijalta vaadittiin myös älykkyyttä ja hyvää fyysistä kuntoa. Vain kol-

masosa vahdeista täytti uudet vaatimukset.270 Vanhojen vahtien aseman teki entistä tukalammaksi

vielä se, että näiden, charlieiden, värväystä pyrittiin nimenomaan välttämään.271 Edward Cookin

työpaikka olisi kuitenkin kaatunut jo kahteen ensiksi mainittuun kriteeriin, sillä hän oli 48-

vuotiaana sekä 165-senttimetriä pitkänä auttamattoman vanha ja lyhyt poliisikonstaapeliksi. Vahdin

palkka oli pieni, mutta ainakin työsuhde oli ollut vakituinen. Työn menetys vei Cookin perheeltä

näin tietynlaisen taloudellisen vakauden, johon oli kenties pystytty aikaisemmin turvautumaan.

Miehen irtisanomisen jälkeisistä työsuhteista ei tiedetä paljoakaan, mutta heinä-elokuun vaihteessa

1831 Cook oli ollut värväämässä matkustajia höyrylaivalle, jonka oli ollut tarkoitus risteillä Tha-

mes-joella ja osallistua uuden London Bridge-sillan avajaisiin 1. elokuuta. Cook oli työskennellyt

jonkin aikaa myös kantajana Billingsgaten vilkkaalla kalamarkkina-alueella Thames-joen rannalla,

ja Newgaten vankirekisteri mainitsee hänen ammatikseen ylimalkaisesti vain ”työmies”.272 Tämä

viittaakin siihen, ettei Cookilla ollut enää vakituista ammattia, vaan hän kulki työkeikasta työkeik-

kaan ottaen vastaan sitä työtä, mitä nyt kulloinkin sattui olemaan tarjolla. Ennen pidätystään Cook

269 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 59–60.
270 Reynolds 1998, s. 153; The Times 18.11.1831.
271 Paley 1989, s. 116.
272 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA; The Courier 18.11.1831; The History of the London
Burkers 1832, s. 311.
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oli ollut töissä St. Katharinen sataman teevarastolla. Suhteilla lienee ollut osansa työpaikan saannis-

sa, sillä Cookin lankohan oli kyseisessä satamassa ”hyvässä asemassa”.

Lontoossa oli arviolta lähes 20 000 satamatyöläistä, vaikkakin itse työn tarjonta oli pitkälti suhdan-

teiden ja jopa sääolojen sanelemaa. Lontoolainen toimittaja Henry Mayhew teki 1840-luvulla hen-

gästyttävän yksityiskohtaisen raportin Lontoon köyhien oloista ja elämästä The Morning Chronicle-

sanomalehdelle (London Labour and the London Poor). Mayhew kuvasi tässä tutkivan journalismin

merkkipaalussa myös satamatyöläisen karua arkea. Koska valtaosa satamalla työskentelevistä ei

ollut lainkaan vakituisessa työsuhteessa, Lontoon satamien edustat täyttyivät joka aamu puoli kah-

deksan maissa tuhansista työnhakijoista, jotka yrittivät epätoivoisesti erottua edukseen hakijoiden

suuresta massasta. Paikalla oli muun muassa konkurssin tehneitä teurastajia, pubinisäntiä ja leipu-

reita sekä palvelijoita, varkaita, rappiolle joutuneita herrasmiehiä, työttömiä kirjureita, vanhoja soti-

laita ja tietenkin merimiehiä. Tästä sekalaisesta joukosta työnjohtajat valitsivat sitten parhaiksi kat-

somansa yleensä vain päivän työhön kerrallaan ja noin shillingin päiväpalkalla. Suurin osa hakijois-

ta joutui pettymään, ja sama näky toistui aamu toisensa jälkeen. Työvoiman tarve arvioitiin aina

päiväkohtaisesti, ja se vaihteli suuresti. Joskus voimakkaat itätuulet saattoivat estää lähes kokonaan

laivojen pääsyn satamaan, jolloin työvoimaa olisi tarvittu vain vähän. Tuulet saattoivat puhaltaa

väärään suuntaan yhdestä päivästä aina kolmeen viikkoon, jona aikana työläinen joutui etsimään

muuta työtä tai vaihtoehtoisesti elämään suuressa puutteessa ja suoranaisessa nälässä. Henry May-

hew kommentoi näkemäänsä seuraavasti:

Indeed, it is a sight to sadden the most callous, to see thousands of men struggling for
only one day’s hire; the scuffle being made the fiercer by the knowledge that hundreds
out of the number there assembled must be left to idle the day out in want.273

Edward Cook oli 1830-luvun alussa yksi tästä sekalaisesta työläisjoukosta, ja eräs Cookin todistus-

lausunnoista valaiseekin osuvasti tämän työtilannetta vuoden 1831 syksyllä. Mies kertoi heränneen-

sä elokuun 20. päivän aamuna kello neljän ja viiden välillä lähteäkseen etsimään töitä (ehkäpä juuri

satamasta). Hän oli kuitenkin palannut kotiinsa jo kolmen tunnin kuluttua, eli sillä kertaa etsintä oli

ollut tuloksetonta. St. Katharinen satamassa työvoiman tarve vaihtelikin päivittäin 500:n ja 1700:n

välillä, joten työtä ei olisi ollut tarjolla joka päivä pätevällekään työntekijälle.274

Työntekijöiltä ei normaalisti vaadittu satamatyöhön lainkaan suosituksia tai muitakaan takeita, ja se

houkuttelikin siten erityisesti yhteiskunnan alaluokkaa. St. Katharinen satama, jossa Cook oli töissä,

oli kuitenkin poikkeus tästä. St. Katharinella jokainen joutui todistamaan taustansa, ja töihin pääsi

273 Mayhew 1861b, s. 300–312.
274 The Times 18.11.1831; Mayhew 1861b, s. 300–312.
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lähinnä suositusten kautta. Tämän seurauksena satama työllistikin Mayhewn sanoin keskimääräistä

”säädyllisemmän näköistä ja paremmin käyttäytyvää” työntekijäkuntaa. Cook oli lankonsa kautta

varmasti hyvässä asemassa moneen muuhun työnetsijään nähden, ja työtä miehelle mielellään an-

nettiinkin, jos sitä vain tarjolla oli. Cook oli tunnettu myös satamassa raittiina, ahkerana ja hyväkäy-

töksisenä miehenä. Satamatyö ei kuitenkaan ollut helpoin mahdollinen tapa tuoda leipää pöytään, ja

vahdin työhön nähden se oli myös fyysisesti paljon raskaampaa. Työpäivä alkoi aamukahdeksalta,

ja työtä riitti neljään asti iltapäivällä. Tavaran paikasta toiseen siirtäminen ei ollut taitolaji, vaan

työläiseltä vaadittiin pelkkää lihasvoimaa. Satamatyöläinen saattoi kävellä työpäivänsä aikana jopa

50 kilometriä. Mayhew kutsuikin miehiä osuvasti ihmisvetureiksi. Palkka maksettiin jokaisen päi-

vän päätteeksi, ja porteilla sataman vartijat tarkastivat jokaisen työläisen läpikotaisin mahdollisten

varkauksien varalta.275 1830-luvun alussa Cookit asuivat aivan St. Katharinen sataman naapurustos-

sa, joten satamatyö oli todennäköisesti Cookin pääasiallinen ammatti vuoden 1829 jälkeen.

Cookin perheen asuinympäristö Itä-Lontoo ja etenkin Whitechapelin276 kaupunginosa oli köyhän

työväen sekä siirtolaisten asuinaluetta ja erään aikalaisen mielestä ”paheen ja rikollisuuden pesä”.

Sen Thames-joen viereinen osa kuului Lontoon satama-alueeseen, Docklandsiin. Useat alueella

asuneet työskentelivätkin Cookin lailla satamatyössä.277 Aldgaten seurakunta sijoittui Cityn ja Whi-

techapelin kaupunginosien välille. Koska Edward Cook oli toiminut seurakunnan palveluksessa

vahtina, perhe oli todennäköisesti asunut alueella koko 1820-luvun ajan. Edward jr. ei olisi päässyt

hyväntekeväisyyskoulun oppilaaksi, mikäli hän ei olisi asunut seurakunnassa. Se tiedetään varmasti,

että viimeistään vuoden 1829 lopulla Cookit asuivat White Horse Courtissa, Rosemary Lanella.

Kyseinen sisäpiha kuuluikin Aldgaten seurakunnan alueeseen. Perhe oli sittemmin muuttanut lähis-

tölle Red Lion Courtiin, Minoriesille, jossa he asuivat viimeistään kesällä 1831. Samaisessa pihapii-

rissä asuivat tuolloin myös Ann Buton ja Caroline Walsh. Heinäkuussa 1831, vain kaksi kuukautta

ennen Walshin katoamista, Cookit olivat muuttaneet osoitteeseen Goodman’s Yard No. 7. Matka

Red Lion Courtista Goodman’s Yardille ei ollut juuri sataa metriä pidempi. Walshin katoamisen

jälkeen Cookit olivat ehtineet muuttaa vielä kertaalleen, tällä kertaa takaisin White Horse Courtiin.

White Horse Court sijaitsi sekin puolestaan vain kivenheiton päässä Goodman’s Yardilta. Vaikut-

taakin oudolta, että perhe muutti peräti kolme kertaa lyhyen ajan sisällä ja vieläpä hyvin pienellä

alueella. Cook oli varmasti halunnut pysyä työpaikkansa lähellä sataman tuntumassa, ja syy asun-

275 The Morning Advertiser 13.1.1832; Mayhew 1861b, s. 300–312.
276 Whitechapelin alue tuli tunnetuksi puoli vuosisataa myöhemmin myös toisesta pahamaineisesta murhaajasta, Viiltä-
jä-Jackistä.
277 Thornbury 1878, s. 142–146; Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the
Number of Commitments and Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and
of the Districts adjoining thereto 1828, s. 203.
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non jatkuvaan vaihtamiseen voisi puolestaan löytyä Cookin ja Rossin elämäntavoista. Edward Coo-

kistahan oli liikkunut huhuja, että tämä oli ruumiinryöstäjä. Tuskin kukaan olisi halunnut ruumiin-

ryöstäjää naapurikseen tai varsinkaan vuokralaisekseen. Asian paljastumisesta saattoi siis seurata

myös vuokrasuhteen päättyminen. Elizabeth Rossin maine oli kuitenkin, mikäli mahdollista, jopa

puolisonsa vastaavaakin pahempi.

The History of the London Burkers kertoi Rossista, että nainen oli ”naapuruston kauhu mihin ikinä

muuttikaan”. Ross nähtiin yleensä kuljeksimassa pahasti päihtyneenä, jolloin hän oli kuulemma

erittäin taipuvainen väkivaltaan ja riidan haastamiseen. Ihmiset pyrkivätkin välttelemään naista,

jotta he eivät joutuisi tämän raivon kohteeksi. Ross olikin erityisen tunnettu ”pahoista tavoistaan ja

väkivaltaisesta olemuksestaan”.278 Poliisikuulusteluista käykin selväksi se, että Ross oli kiivasluon-

toisempi kuin hänen rauhallinen ja hiljainen avomiehensä. Kun poika oli todistanut häntä vastaan,

Ross oli huudellut tälle vihaisesti monta kertaa ja The Timesin mukaan naista oli myös pitänyt pitää

aloillaan, ettei tämä olisi käynyt pojan kimppuun. Ross oli myös useaan otteeseen äänekkäästi pil-

kannut häntä vastaan todistaneita, eritoten Ann Butonia, kutsuen tätä muun muassa juopuneeksi

likaiseksi portoksi ja kironnut tätä alimpaan helvettiin.279 The Observerin kirjeenvaihtaja kertoi

Rossin teloitusta edeltävänä päivänä ehkä tyhjentävimmin tähän kohdistetuista antipatioista. Lehden

mukaan Ross oli ollut piintynyt juoppo ja pahamaineinen varas. Hän oli työskennellyt siivoojana

sekä portieerina eri pubeissa mutta usein varastanut työnantajiltaan rahaa ja saanut näin potkut. Li-

säksi The Observer totesi, että aina kun Ross oli muuttanut naapurustoon, kissoja oli alkanut kado-

ta.280

Naisen outo suhde kissoihin nouseekin esille sanomalehdistöstä aivan alusta lähtien, sillä kun The

Sun oli uutisoinut Walshin katoamisesta 28.10.1831, se oli kutsunut Rossia jo tällöin ”kissannylki-

jäksi”.281 Naisella oli tapana kierrellä aamuvarhain kaupungin katuja säkki kädessään ja napata mu-

kaansa kissoja. Nämä hän oli sitten nylkenyt, ilkeimpien tarinoiden mukaan vieläpä elävältä. Eräs

tällainen tarina julisti, että kun Ross oli asunut vielä St. Katharinen alueella, hän oli ollut töissä sii-

vojana Ratcliffe Highwayllä sijainneessa Sampson and Lion-pubissa. Paikan omistaja oli jotenkin

loukannut Rossia, joka oli tästä suivaantunut ja juossut tuohtuneena talon yläkertaan. Hetken kulut-

tua nainen oli palannut ja heilutellut omistajan suosikkikissan nyljettyä ruhoa tämän naaman edessä.

Toisen yhtä raadollisen tarinan mukaan Ross oli vain päiviä ennen pidätystään nylkenyt jälleen hän-

tä loukanneen naisen kissan. Tällä kertaa hän oli nakannut nyljetyn kissanruhon kauhistuneen uh-

278 The History of the London Burkers 1832, s. 307–308; The Observer 8.1.1832.
279 The Times 4.11.1831, 9.12.1831; The Globe and Traveller 25.11.1831.
280 The Observer 8.1.1832.
281 The Sun 28.10.1831.
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rinsa syliin. Uhriksi joutunut nainen oli ollut viimeisillään raskaana, ja teon aiheuttama shokki oli

käynnistänyt ennenaikaisen synnytyksen. Lapsi oli syntynyt elävänä, mutta The Morning Advertiser

kertoi, että vauva kärsi pahoista kouristuksista ja pelättiin, että tästä tulisi myöhemmällä iällä ”idi-

ootti”.282 Kyseiset tarinat saattoivat olla osaksi murhan aiheuttaman vihan aikaansaamaa panettelua

tai ainakin liioittelua, mutta toisaalta kissannylkeminen esiintyi lehdistössä jo 28.10.1831 eli ennen

kuin Rossia oli edes pidätetty. Jotain totuusperää asiassa voisi siis olla.

Kissojen nylkeminen näiden turkkien vuoksi tuntuisi uskomattomalta elinkeinolta jopa ruumiin-

ryöstöönkin verrattuna, mutta se ei ilmeisesti ollut lainkaan tavatonta 1800-luvun alun Lontoossa.

The Standard uutisoi huhtikuussa 1830 tapauksesta, jossa Davies-niminen mies oli syytettynä nuo-

reen poikaan kohdistuneesta puukotusyrityksestä. Herra Davies oli kävellyt suuri säkki harteillaan

Bethlehem-sairaalan edustalla Thames-joen eteläpuolella, jolloin lähistöllä ollut poikaporukka oli

kiinnittänyt tähän huomionsa. Pojat olivat huomanneet säkistä tihkuvan verijanan ja olettivat luon-

nollisesti, että sairaalan lähistöllä kävelevä outo mies oli ruumiinryöstäjä. He alkoivat seurata mies-

tä ja huusivat kovaan ääneen: ”Bodysnatcher! Bodysnatcher!”. Mies suuttui ja alkoi ajaa takaa poi-

kia veitsi kädessään. Eräs konstaapeli onnistui kuitenkin pysäyttämään tämän, ja miehen säkistä

paljastui lopulta koirien ja kissojen vasta tapettuja ruhoja. Kuulusteluissa mies kertoi, että hän tapasi

varastaa kissoja ja koiria, jotta voisi nylkeä näiden turkit ja myydä ne sitten hatuntekijöille.283 Ky-

seisen liiketoimen yleisyydestä pääkaupungissa kertonee jotain myös se, että se kuvailtiin eräässä

aikakauden englannin kielen sanakirjassakin, jossa se leimattiin nimenomaan naisten ”ammatiksi”:

[…] CAT-STEALERS of the metropolis. These wretches, chiefly women, often flay the
poor animals alive, for the sake of an additional penny on the skins, which the Furriers
purchase at about a shilling a piece. If the skin is not taken off before, or immediately
after, death, the fur loses its gloss and becomes what is called stubborn.284

Parlamentin alahuone oli asettanut vuonna 1832 komitean tutkimaan eläimiin kohdistuneita jul-

muuksia Lontoossa. Useat kyseisen komitean edessä todistaneet henkilöt kertoivat myös erinäisistä

kissannylkemistapauksista. Esimerkiksi eräs poliisikonstaapeli kertoi komitealle, että hän oli kier-

roksellaan kuullut kissan valitusta erään talon käymälästä. Konstaapeli oli avannut oven, ja samassa

puoliksi nyljetty musta kissa oli hypännyt käymälässä olleen miehen hyppysistä pihamaalle. Mie-

hellä oli ollut veitsi kädessään ja esiliina päällään. Poliisimies oli lopulta päästänyt kissan kärsi-

myksistään astumalla sen pään päälle. Käymälässä olleen miehen hallusta löytyi veitsen lisäksi nel-

jä kissanturkkia ja käymälästä vielä yksi nyljetty kissan ruho. Eräs todistaja totesi, että tusinasta

282 The Observer 8.1.1832; The Morning Advertiser 13.1.1832.
283 The Standard 22.4.1830.
284 Booth 1835, s. 265.
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nyljetystä kissannahasta maksettiin kuudesta seitsemään shillinkiä ja että turkkeja ostivat jopa kaik-

kein ”kunniallisimmatkin” turkkurit, sillä kissanturkit olivat mitä parhainta materiaalia turkisjälji-

telmiin. Kissannylkijöiden yleinen käytäntö oli myös nimenomaan nylkeä kissat elävältä, sillä tapet-

tujen kissojen juokseva veri pilasi helposti hienot turkit ja toisaalta verijäljet saattoivat paljastaa

teon helpommin kuin piilotettu, nyljetty ruho. Olipa tällä raakalaismaisuudella myös käytännölli-

sempiä syitä, sillä erään todistajan makaaberin kertomuksen mukaan turkki myös irtosi helpommin

elävältä, lämpimältä kissalta.285 Suurin syy lienee ollut kuitenkin sanakirjankin mainitsema huomio

turkin kiillosta. ”Kunnialliset” turkkurit ilmeisesti maksoivat paremmin kiiltävistä turkeista, ja kiilto

säilyi vain tuoreeltaan nyljetyissä turkeissa.

Komitean raportista käy ilmi, että kyseinen barbaarimainen käytäntö oli yleinen nimenomaan Itä-

Lontoon alueella ja useat sille ilmoitetut tapaukset olivatkin paljastuneet Whitechapelin sekä Shad-

wellin kaupunginosissa eli Elizabeth Rossin kotikulmilla. Esimerkiksi kissannylkemistapauksestaan

nyt tunnetuksi tullut Sampson and Lion-pubi sijaitsi Ratcliffe Highwayllä, Shadwellissa, hieman

itään Whitechapelista. Rosshan oli ollut vakioasiakas Rosemary Lanen ”Rag-fairilla”, joten hän

olisi luultavasti voinut myydä nylkemiensä kissojen turkit siellä. The History of the London Burkers

kertoi, kuinka Rossin nähtiin menevän usein paikalliselle kaatopaikalle täyden säkin kanssa mutta

lähtevän sieltä aina pois ilman kantamuksia. Utelias kaatopaikanpitäjä olikin kerran seurannut Ros-

sin outoja puuhia ja löytänyt roskien seasta piilotettuna kuuden elävältä nyljetyn kissan ruhot. Kir-

joittajan mukaan Ross olisi joutunut asiasta kuulusteltavaksi poliisituomarinkin eteen, mutta aina-

kaan sanomalehdistä ei löydy viittausta kyseisestä tapauksesta. Huolimatta näistä sinänsä raaka-

laismaisista käytännöistään kissojen nylkeminen oli kuitenkin myös hyvä liiketoimi. Eräs todistaja

kertoi komitealle, että kyvykäs kissanpyydystäjä saattoi saada jopa puoli tusinaa turkkia pelkästään

yhden aamupäivän aikana.286 Kun hinta oli jopa shillingin kappaleelta, rahaa olisi voinut saada hel-

posti suuriakin summia lyhyessä ajassa. Parikymmentä kissaa vastasi jo satamatyöläisen tai vahdin

kokonaista viikkopalkkaa. Komitean edessä todistaneiden mukaan nyljettyjen kissojen ruumiit he-

rättivät kuitenkin suurta närää naapurustossa,287 joten ei liene siis vaikea arvioida, missä valossa

kyseistä elinkeinoa harjoittavia olisi pidetty. Cookin maine ruumiinryöstäjänä sekä Rossin maine

kissannylkijänä eivät varmasti olleet omiaan tekemään pariskunnasta kovin haluttuja naapureita.

Toisaalta on mahdollista, että Ross joutui panettelun uhriksi miehensä kyseenalaisten puuhien ja

omien elintapojensa vuoksi. Se nimittäin tiedetään varmaksi Edward Cookin kertoman perusteella,

285 Report and Evidence of the Select Committee on Bill for Prevention of Cruelty to Animals 1832, s. 5–12.
286 The History of the London Burkers 1832, s. 308–309; Report and Evidence of the Select Committee on Bill for Pre-
vention of Cruelty to Animals 1832, s. 5–12.
287 Esim. Report and Evidence of the Select Committee on Bill for Prevention of Cruelty to Animals 1832, s. 13.
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että Elizabeth Rossilla oli ongelmia alkoholin kanssa. Alkoholismi ja etenkin ginin (tai Blue Ruin,

kuten sitä kutsuttiin) suurkulutus oli yleinen köyhälistön ongelma ja monen aikalaisen silmissä suu-

rin syy ihmisten moraalisten arvojen rappeutumiseen. Kun parlamentin komitea tutki vuonna 1828

rikostuomioiden lisääntymistä Lontoossa, se päätyikin loppuraportissaan toteamaan, että väkevän

alkoholin erittäin alhainen hinta oli suurimpia rikollisuuden lisääntymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Etenkin ginin ja väkevän alkoholin vastikään suoritettu verotuksen lievennys oli komitean mukaan

”pahimpia virheitä, mitä maailmassa oli tehty”.288 Ross olikin tuttu näky paikallisissa ginikapakois-

sa (Bishop’sin ginikapakan sijaitessa aivan Goodman’s Yardin naapurissa), ja gini oli Cookin ker-

toman mukaan naiselle suoranainen riippuvuus. Kerrottiin, että Ross rahoitti ryypiskelyään varas-

tamalla toistuvasti rahaa mieheltään. Perheen varat olivat muutenkin jo vähissä, sillä Edward Coo-

kin satunnaiset työsuhteet eivät paljon tuottaneet. Esimerkiksi satamatyöläinen tienasi hyvälläkin

onnella vain noin 15 shillinkiä viikossa, mutta työn epäsäännöllisen luonteen vuoksi pelkästään

tämäkin määrä olisi ollut epätodennäköinen. Vaikka ginin hinta olikin laskenut, yksi shillinki ei

riittänyt kuin 4–6 ginilasilliseen. Montaa lasillista Rossin ei siis olisi tarvinnut ottaa syöstäkseen

perheen talouden kriisiin. Toki rahaa tarvittiin myös vuokraan, vaatteisiin sekä jokapäiväiseen hii-

liin ja ruokaan. Äidin juominen toikin suuria ongelmia perheen yhteiseloon. Edward Cook oli use-

asti lyönyt avovaimoaan, kun oli huomannut, että tämä oli juonut. Näinhän oli käynyt myös

Walshin katoamista seuranneena päivänä. Cook kertoi asiasta seuraavasti, kun hän tapasi poikaansa

köyhäintalossa Rossin teloituksen jälkeen: ”Ah, Ned, you know she [Ross] was always a bad wom-

an to you and to me too; and many a time I beat her for spending the money in gin; but did I ever

use you ill?”. Poika vastasi: “No, father”.289

Poikaansa Cook ei ollut siis koskenut ilmeisestä väkivaltaisuudestaan huolimatta. Lähteistä voidaan

päinvastoin päätellä, että isällä ja pojalla oli ollut erityisen läheinen suhde. Esimerkiksi, kun poika

oli kertonut murhaillan tapahtumista, hän oli selkeästi suojannut isäänsä epäilyiltä painottamalla

useaan otteeseen sitä, ettei isä ollut osallistunut murhatyöhön tai ollut edes tietoinen siitä. Isä Cook

oli puolestaan ollut erittäin huolissaan pojan kohtalosta, mikäli hän itse joutuisi hirtettäväksi. Erään

kuulustelun päätteeksi Cook olikin pyytänyt poliisituomareita pitämään huolta pojastaan:

There is one thing more I have to say, your worship, and that is to request, if we should
suffer for this, that two or three gentlemen, who I see here, will take care of the boy and
not let him want, though he had behaved so ungrateful, but I hope God will forgive him
for what he has said.

288 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 7, 65.
289 The Examiner 15.1.1832; The Globe and Traveller 19.1.1832.
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Tämän jälkeen Cook oli vielä vedonnut poikaansa, että tämän tulisi muistaa olla jatkossakin aina

”kunnon poika” eikä tehdä ilkeyksiä. Kun nuori Edward oli kuullut tämän tunteellisen vetoomuk-

sen, poika oli puhjennut vuolaaseen itkuun ja itkenyt pitkän aikaa. Vaikka isä selvästi paheksui poi-

kansa todistusta, ei hän, toisin kuin Ross, koskaan kironnut poikaansa poliisitutkinnassa, olkoonkin,

että tämä oli päätodistajana heitä molempia vastaan. Cook oli itse asiassa painottanut pojalle päin-

vastoin sitä, että tämän tulisi vain kertoa kaikesta totuus. Elizabeth Ross ei suhtautunut poikansa

puheisiin samalla tyyneydellä vaan torui usein poikaansa kovin sanoin tämän kertomista ”valheista”

ja meinasipa hän kerran kuulusteluissa jopa rynnätä pojan kimppuunkin. The Morning Advertiserin

toimittaja oli haastatellut nuorta Cookia Rossin teloituksen jälkeen ja kysellyt tältä tämän suhtautu-

misesta vanhempiinsa. Vaikka poika olikin silminnähden surrut äitinsä kohtaloa eikä kaikesta huo-

limatta pitänyt tätä huonona vanhempana, lehden toimittajalle ei jäänyt pojan puheiden perusteella

mitään epäselvyyttä siitä, että isä oli ollut tälle se läheisempi vanhempi.290

Rossin ja Cookin parisuhde on selvästi tätä isä-poika suhdetta vaikeammin hahmoteltavissa. Koska

Cook itse ei lähteiden mukaan juonut juuri lainkaan alkoholia, Rossin alkoholismi oli varmasti va-

kava ongelma parisuhteessa. Kerrottiinkin, että Cook oli täysin avovaimonsa alkoholismin murta-

ma. Esimerkiksi The Morning Advertiser totesi dramaattisesti, että Rossin koko olemus kuvotti

Cookia, mutta mies oli niin puolisonsa alistama, ettei kyennyt tälle sanaakaan vastaan sanomaan.

Lehden toimittaja jatkoi vielä, että Cookin kerrottiin usein todenneen, että jos tällä olisi ollut St.

Paulin katedraalin kupolin kokoinen timantti, hän olisi senkin antanut pois vain päästäkseen eroon

puolisostaan.291 Näille väitteille perinteisiin sukupuolirooleihin nähden käännetyistä pariskunnan

keskinäisistä voimasuhteista ei kuitenkaan löydy minkäänlaista näyttöä poliisitutkinnasta tai oikeu-

denkäynnistä. Walshin katoamiseen liittyvät tapahtumat osoittavat päinvastoin selvästi sen, että

Cook oli perheensä päättävä taho. Hänhän se oli kieltänyt Rossia tapaamasta Butonia Walshin ka-

toamisen jälkeen, ja hän se oli käskenyt Rossin tukkimaan suunsa vaunussa matkalla Newgateen.

Lisäksi se oli Edward Cook, joka pahoinpiteli puolisoaan, ei suinkaan toisinpäin. Tuskin Cook olisi

Rossille juopottelusta suuttunut ja tätä tämän seurauksena lyönyt, jos hän olisi vain alistuneesti hy-

väksynyt avovaimonsa alkoholismin. Vaikka väkivaltaa esiintyikin pariskunnan kesken ilmeisen

paljon, kumpikaan ei kuitenkaan esittänyt toista vastaan mitään langettavaa todistusta koko poliisi-

tutkinnan aikana, vaan pariskunta pysyi päinvastoin täydellisen lojaaleina toisilleen. Rossin kuole-

man jälkeen Cookin olisi ollut helppo tehdä puolisostaan hirviö ja antaa tämän seurauksena itses-

tään myönteisempi kuva yleisölle. Näin hän ei kuitenkaan missään vaiheessa tehnyt, vaikka olikin

290 The Globe and Traveller 4.11.1831, 18.11.1831; The Morning Advertiser 13.1.1832.
291 The Observer 8.1.1832; The Morning Advertiser 13.1.1832.
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pojalleen haukkunut Rossia ”huonoksi vaimoksi ja äidiksi”. Cook päinvastoin vakuutteli Rossin

syyttömyyttä loppuun asti. Hirviökuvan luominen jäikin näin median vastuulle, ja Cookin toimet

vaimonsa maineen puhdistamisyrityksissä osoittavat kyllä vihan sijaan jopa jonkinlaista välittämis-

tä. Tätä käsitystä tukevat myös Cookin toimet silloin, kun hän kohtasi poikansa Rossin kuoleman

jälkeen, kuten myöhemmässä luvussa saamme nähdä.

Alkoholismin ja perheväkivallan yhtälö ei ollut harvinainen lontoolaisköyhälistön keskuudessa.

Onkin esitetty näkemyksiä, että tämä johtui perheen resurssien käytön konflikteista, joita eläminen

ainaisessa niukkuudessa sai aikaan. Cookin perheessä ansiot tienasi pääasiassa isä, äidin huolehties-

sa päivittäisaskareista ja ostosten tekemisestä. Kun se vähänkin raha kului sitten usein äidin juopot-

teluun, tämä aiheutti väkivaltaan johtaneen kierteen, etenkin kun Rossin kerrottiin vielä myyneen

Cookin kotiin tuomia, kovalla työllä hankittuja elintarvikkeita ja jopa poikansa kouluvaatteita giniä

saadakseen. Jatkuva toimettomuus ja väkivalta eivät varmasti parantaneet äidin alkoholismia vaan

päinvastoin ruokkivat sitä. Ginipullo saattoikin olla helpotus toimettomuuden ja perheväkivallan

leimaamaan arkeen, ja siihen turvautuminen toisaalta vain pahensi tilannetta. Kun tähän yhdistettiin

vielä maaseudulla (Rosshan oli kotoisin Irlannin maaseudulta) harvinaisempi yhteisöllisyyden puute

tässä yksinäisten tuntemattomien metropolissa, toivottomuuden tunnetta oli varmasti vaikea välttää.

Halpa gini oli näin Rossille, kuten myös useille tämän kohtalontovereille, hetkittäinen pakokeino

tästä kaikesta. Pariskunnan vaikeaa elämäntilannetta murhan aikaan kuvaakin hyvin Cookin lakoni-

nen toteamus avovaimolleen Lambeth Streetin tutkintasellissä: ”Never mind, there is nothing in this

world that we wish to live for – there will be forgiveness by God in the last moment”.292 Perhekriisi-

en kärjistymisen ja yhteisöllisyyden puutteen ymmärtää paremmin, kun tarkastellaan Cookien asu-

mista Whitechapelin Goodman’s Yardilla. Rossin ja Cookin oikeudenkäyntiä varten oli piirretty

havainnollistava kuva perheen asunnosta ja murhan tekopaikasta (Liite 2). Goodman’s Yard No. 7

oli yksi lukuisista vuokrakerrostaloista leveällä pihalla kadun eteläpuolella. Cookit asuivat neliker-

roksisen talon ullakkohuoneessa, joka oli talon huoneista myös pienin. Huone oli 3,4 metriä leveä ja

4 metriä pitkä, eli koko kolmihenkinen perhe eli vain 13,6 neliön tilassa. Perheen yhteisessä käytös-

sä oleva sänky, pöytä ja tulisija veivät vielä ison osan tästä pienestäkin alasta, joten yksityisyyttä

perheenjäsenten välillä ei juuri ollut. Taloa vuokrasivat George ja Elizabeth Jones, ja jokaisessa

kerroksessa oli vain yksi yhden huoneen asunto, joita yhdisti yhteinen portaikko.293

292 Davidoff 1990, s. 93–94; The Morning Advertiser 13.1.1832; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28,
TNA.
293 Elevation of Eliza Ross's house, Goodman's Yard, and plan of the attic in which Eliza Ross lived 1831, Pr 265:GOO,
GL.
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Talon vuokranantajapariskunta Jonesit asuivat katutasossa kolmen lapsensa kanssa. Kakkoskerrok-

sessa eleli Shieldsin perhe kahden teini-ikäisen poikansa kanssa, ja kolmoskerrosta asutti yksinelävä

nainen. Cookit olivat pitkälti eristäytyneet omalle ullakolleen eivätkä pitäneet paljon yhteyttä naa-

pureihinsa, vaikka joutuivat jatkuvasti kulkemaan talon muiden asuntojen ohi aina tullessaan ja

mennessään. Talossa asuneet naapurit eivät olleet koskaan vierailleet Cookeilla. Ainoastaan perheen

poika Edward oli ollut sosiaalinen, sillä hän tapasi leikkiä naapuruston lasten kanssa. Poika oli käyt-

tänyt erään Red Lion Courtissa asuneen naapurin pikkulapsia silloin tällöin kävelylläkin. Kyseiset

lapset olivat kuitenkin myöhemmin kuolleet johonkin lastentautiin, ja myös poika Cook oli nähnyt

nämä kuolleena naapurissa. Seikka, jonka vuoksi hän pystyi aikanaan tunnistamaan Caroline

Walshin kuolleeksi, kun Ross oli kantanut tätä kellariin. Talon kellari oli viileä ja auringonvalon

vain heikosti valaisema tila, jossa asukkaat säilyttivät silloin tällöin vihanneksiaan. Siellä sijaitsi

myös talon käymälä, mutta rottien takia sitä käytettiin vain harvoin. Pihalla ulkona oli kuitenkin

toinen käymälä koko pihapiirin asukkaiden yhteiskäytössä.294

Cookien ullakkoloukko oli toki parempi kuin esimerkiksi St. Gilesin slummiasunnot, mutta toisaalta

se kertoo paljon perheen talouden sen hetkisestä heikosta tilasta. The Morning Advertiserin toimitta-

ja, joka oli ilmeisesti käynyt asunnolla, kertoi paikan ilmentäneen hyvin sitä surkeaa puutetta tai

suoranaista hätää, jossa perhe oli elänyt. Myös tutkija Lea kommentoi oikeudessa, että esimerkiksi

ainoa petivaate, jonka Cookit omistivat, oli auki leikattu, suuri, karkea juuttisäkki.295 Kun köyhän

lontoolaisen koti oli usein siis kaikkea muuta kuin viihtyisä, houkutus kuluttaa aikaa omaa asuntoa

huomattavasti kodikkaammissa pubeissa ja ginikapakoissa oli suuri. Lähipubi olikin isolle osalle

kaupunkiköyhälistöä kodin sijasta se keskeisin lämmön ja rentoutumisen paikka maailmassa. Tämä

puolestaan edesauttoi alimpien luokkien alkoholinkäytön lisääntymistä ja siitä aiheutuvien ongelmi-

en kärjistymistä.296 Toki asuinolot 1830-luvun Lontoossa olisivat voineet olla paljon Cookien ul-

lakkohuonetta huonommatkin, kuten St. Gilesin esimerkki osoittaa. Kaikkein köyhimmät joutuivat

asumaan kosteissa, pimeissä kellareissa tai ääriään myöten täynnä olevissa halpojen majatalojen

likaisissa yhteissängyissä.297 Tämän yhdenkin pienen ullakkohuoneen viikoittainen vuokra olisi

kuitenkin vienyt Cookin palkasta jo viidenneksen (noin 3 shillinkiä),298 joten äärimmäisen haavoit-

tuvainen perheen budjetti oli työn tarjonnan yhtäkkiselle loppumiselle. Edward Cookin tulot eivät

kuitenkaan aina olleet rajoittuneet pelkästään sekatyömiehen mitättömään palkkaan.

294 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
295 The Morning Advertiser 13.1.1832; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
296 Porter 1994, s. 293; Bailey 1978, s. 10.
297 Burnett 1986, s. 58–64.
298 Burnett 1986, s. 69.
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West Smithfieldillä kapakkaa, ilmeisesti Fortune of Waria, pitänyt mies oli kertonut tunteneensa

Cookin ruumiinryöstäjänä jo 1820-luvun alussa, joten tästä päätellen hän olisi osallistunut ruumis-

kauppaan jo vahdin työnsä ohessa. Yötyö olikin pakollinen, jos halusi tutustua ammattiin. Vahtien

työnkuvaan kuului toki kyseisen toiminnan estäminen, mutta parlamentin anatomiaa tutkineen ko-

mitean raportti kertoo toisenlaisistakin tapauksista. Ruumiinryöstäjät käyttivät nimittäin suuria

summia lahjoakseen paitsi hautausmaiden työntekijöitä, niin myös yövahteja. Komitean haastatte-

lema Worship Streetin poliisitoimiston poliisituomari Samuel Twyford oli sitä mieltä, että nämä

lahjukset olivat työläisen palkkaan nähden niin suuria, ettei juuri kukaan olisi pystynyt kyseistä kiu-

sausta vastustamaan. Ruumiinryöstäjät jakoivatkin lahjuksia säännöllisesti, jotta voisivat taata itsel-

leen työrauhan hautausmailla ja toisaalta ummistaakseen ohikulkevien vahtien silmät liiketoimel-

taan.299 Burkingista syytetty ruumiinryöstäjä James May kertoi tunnustuksessaan metodistaan vah-

tien lahjomiseksi. Hänen mukaansa ei ollut soveliasta tarjota rahaa heti kättelyssä, vaan ensin oli

tutustuttava mieheen esimerkiksi kapakassa rommimukillisen äärellä. Pienessä humalatilassa ja jo

tutulta kaverilta lahjuksen vastaanottaminen oli todennäköisempää kuin yrittää antaa rahaa käteen

tuntemattomalle keskellä yötä hautausmaalla.300

Vahtien lahjontaa harrasti myös ”ruumiinryöstäjien kuningas” Patrick Murphy. Hän totesi anatomi-

an tilaa tutkineen komitean edessä, että ainoa keino saada ruumiita tasaiseen tahtiin oli lahjoa vahte-

ja. Jos vielä haudankaivajakin sattui olemaan ruumiinryöstäjän palkkalistoilla, oli mahdollista saada

tietoon myös kaikkien tuoreiden hautojen sijainnit. Tämä helpottikin työsarkaa huomattavasti.301

Vahteja toki myös irtisanottiin ruumiinryöstäjien kanssa veljeilystä. Tällaisesta tapauksesta kertoi

esimerkiksi The Morning Chroniclen uutinen marraskuulta 1822. Eräs William Hodges-niminen

mies tuotiin Lambeth Streetin poliisituomarin John Hardwickin eteen ruumiinryöstöstä syytettynä.

Edellisenä yönä Poplarin seurakunnan entinen yövahti Joseph Piper oli kertonut paikalliselle kons-

taapelille, että kolme ruumiinryöstäjää liikkui Poplarin kappelin hautausmaalla. Kaksi miehistä pää-

si karkuun, mutta Hodges oli jäänyt kiinni hautausmaan aidalta. Tapaus on mielenkiintoinen, sillä

Piper oli aikanaan erotettu vahdin paikalta, koska epäiltiin, että tämä olisi ollut osallinen lukuisiin

ruumiinryöstöihin seurakunnan alueella. Nyt mies pyrkikin puhdistamaan omaa mainettaan ilmian-

tamalla entisiä rikostovereitaan, jotka puolestaan olivat ehkä aikanaan ilmiantaneet hänet.302

Vahdit varmasti kohtasivatkin öisillä kierroksillaan usein ruumiinryöstäjiä, ja ruumiinryöstäjillä

olisi näin ollen ollut hyvä syy pitää nämä seurakuntien järjestyksenvalvojat tyytyväisinä ja hiljaisi-

299 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 97.
300 Confession of James May 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
301 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 70–73.
302 The Morning Chronicle 28.11.1822.
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na. Pieni lahjus sinne tai tänne olisi ollut järkevä uhraus työrauhan saamiseksi, ellei peräti välttä-

mättömyys toimessa onnistumiselle. Ruumiinryöstäjä Joshua Naples raportoikin tällaisesta öisestä

kohtaamisesta yövahdin kanssa päiväkirjamerkinnässään marraskuun lopulta vuonna 1812:

Friday 27th.: Met at Plough, went to St. Ts [St. Thomasin sairaalan hautausmaalle]. 6
adt. [aikuisen ruumista] 1 small [lapsi]. Met the man with the lanthorn [yövahti]: took
them [ruumiit] Bartholm [St. Bartholomewin sairaalan anatomiakoululle].303

Kirjoituksen sävystä voisi päätellä, että vahti oli ehkä tuttu Naplesille ja näin ehkä tämän ruumiin-

ryöstäjäjengin palkkalistoilla. Joka tapauksessa, jos Edward Cook todella oli ruumiinryöstäjä, niin

onkin erittäin todennäköistä, että mies tutustui ensin ammattiin ottamalla vastaan lahjuksia. Näin

hän olisi oppinut tuntemaan henkilökohtaisesti ruumiinryöstäjiä ja heidän toimintatapojaan. Ilman

toimintatapojen tuntemista ei tässä vaarallisessa ammatissa olisi voinut pärjätä, sillä onnistunut

ruumiinryöstö kaikkine oikeine toimintaperiaatteineen vaati suunnatonta taitoa ja kokemusta. Coo-

kin ammatti vahtina olisi siis toiminut hänelle hyvänä ponnahduslautana ruumiinryöstön valonar-

kaan mutta rahakkaaseen maailmaan.

Myös Elizabeth Rossin kerrottiin osallistuneen avomiehensä toimiin avustajan roolissa. The History

of the London Burkers kuvasi Rossin osallisuutta seuraavasti:

In the woman, whom he had chosen as his companion, he found a most able coadjutor;
and, in some cases, granting her assistance with a spirit which could only have lived in
the heart of a fiend, and which, as appertaining to the female character, sets all de-
scription at defiance.304

Naisilla olikin tietty tärkeä rooli ruumiinryöstössä, mutta tämä ei suinkaan ollut yöllinen apu hauta-

usmailla, niin kuin The History of the London Burkers väitti. Haudankaivuu vaati suurta fyysistä

voimaa eikä se näin ollen olisi sopinut vain hieman yli 150-senttimetriä pitkälle, pienikokoiselle

naiselle. Ruumiinryöstäjät tapasivat kuitenkin varastaa ruumiita myös suoraan köyhäintaloista. Iso

osahan näissä kuolevista kuoli ilman omaisia, joten ruumiinryöstäjät olivat kehitelleet nerokkaan

menetelmän köyhien yksinäisten ruumiiden hankkimiseksi. He nimittäin tapasivat teeskennellä, että

olivat vastikään kuolleen asukkaan omaisia tai ystäviä. Köyhäintalot luovuttivat mielellään ruumiin

omaisille, sillä se säästi seurakunnan hautauskuluilta. Turhia kysymyksiä ei yleensä kyselty. Naiset

sopivat tarkoitukseen erinomaisesti, sillä vaimoa, tytärtä tai sisarta esittävä sureva nainen oli huo-

mattavasti uskottavampi huijaamaan köyhäintalojen henkilökuntaa kuin raavas ruumiinryöstäjä-

mies. Mies kävikin vain ensin tiedustelemassa yksityiskohtia kuolleen ulkonäöstä, henkilöllisyydes-

tä sekä vaatetuksesta ja palasi takaisin kertomaan tiedot naiskumppanilleen, joka kävi sitten tiedoil-

303 Diary of a Resurrectionist (Joshua Naples) 27.11.1812, MS0024, RCS.
304 The History of the London Burkers 1832, s. 311.
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laan ja tunteillaan vakuuttamassa köyhäintalon henkilökunnan sukulaisuudestaan.305 Tämä ovela

tapa oli jokseenkin yleinen menestyksekkäimpien ruumiinryöstäjien keskuudessa, joten Cook saat-

toi hyvinkin käyttää avovaimoaan hyväkseen nimenomaan tässä roolissa.

Edward Cookin yölliselle vahtikierrokselle St. Botolph Aldgaten seurakunnassa kuului myös Ald-

gaten hautausmaa St. Botolphin kirkon ympärillä Aldgate High Streetin, Houndsditchin ja Minorie-

sin risteyksessä. Hautauskäytäntöjen uudistamista ajanut kirurgi George Alfred Walker tutki vuonna

1839 teoksessaan Gatherings from Grave Yards Lontoon hautausmaiden tilaa ja totesi niiden olevan

kansallinen häpeä sekä suoranainen terveysriski lähialueiden asukkaille. Haju oli kuvottava sekä

hautausmailla että näiden yhteydessä olevissa kirkoissa, ja joissain paikoissa hautausmaiden mätä-

nevistä ruumiista erittyneet nesteet päätyivät kaivoihin asti tehden vedestä juomakelvotonta. Aldga-

ten hautausmaa olikin Walkerin kertoman mukaan lähes vaarallisen täyteen ahdettu.306 Ruumiin-

ryöstäjät seurasivat päiväsaikaan eri hautausmaita ja niillä vastikään pidettyjä hautajaisia, jotta voi-

sivat kartoittaa tuoreiden ruumiiden tarjontaa eri puolilla metropolia ja toisaalta nähdäkseen etukä-

teen omaisten haudoille mahdollisesti asettamat ansat ja muut merkit.307 Öisin samat miehet olivat

sitten haudanavauspuuhissa valitsemillaan kirkkomailla, ja vaikka itse ruumiinryöstö olikin hiljaista

puuhaa, öinen kärryliikenne oli silti välillä niin vilkasta, että se häiritsi paikallisten asukkaiden yö-

unia. Eräs tästä ärsyyntynyt todistaja valitti vuoden 1828 metropolin poliisin tilaa tutkineelle parla-

mentin komitealle seuraavasti:

I am anxious, like other housekeepers, to make the most of my lodgings; and whenever I
had got a respectable gentleman into my house I could not retain them from the noises
at night, occasioned by those men, who were, to use a familiar term, sky-larking, and
repairing the coaches; taking off the wheels and hammering and clanking, and some-
times they would have the girls in the coaches and upon the boxes, and riding up and
down.308

Aldgaten hautausmaa sijaitsikin keskeisten kulkureittien varrella, joten on siis mahdollista, että

Cook joutui ruumiinryöstäjien kanssa tekemisiin ensimmäisen kerran 1810–1820-lukujen vaihtees-

sa nimenomaan yöllisellä kierroksellaan hautausmaan ympäristössä. Aldgaten hautausmaa oli help-

po kohde ruumiinryöstäjille, kuten seuraava makaaberi mutta tietyllä tapaa myös tragikoominen

onnettomuus syyskuulta 1838 valaisee.

305 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 119; Cooper 1843, s. 384–385; Confession of
James May 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA.
306 Walker 1839, s. 158–160, 167.
307 Confession of James May 4.12.1831, HO 17/46/122, TNA; Diary of a Resurrectionist (Joshua Naples) 1.12.1811,
9.2.1812, 5.3.1812, 16.8.1812, 22.10.1812, 22.11.1812, MS0024, RCS; Cooper 1843, s. 379–380.
308 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 76.



101

St. Botolphin kirkon haudankaivaja Thomas Oakes ei jostain syystä ollut soittanut kirkon kelloja

puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä, vaikka näin oli nimenomaan sovittu. Tämän seurauksena

kirkon suntion tytär oli lähtenyt etsimään Oakesia viereiseltä hautausmaalta. Kun hän oli tullut

erään suuren, avoimen haudan äärelle, hän huomasi kauhukseen, että Oakes makasi liikkumattoma-

na haudan pohjalla. Tyttö huusi apua, ja paikalle saapuikin lukuisia ohikulkijoita. Haudan pohjalle

laskettiin tikkaat ja eräs kalakauppias lähti kipuamaan alas selvittämään tilannetta. Mädäntyvän

ihmislihan haju oli sanoinkuvaamaton. Kun mies ehti haudan pohjalle, hän joutui toteamaan, että

haudankaivaja oli jo kuollut. Kalakauppias alkoi sitoa köyttä Oakesin ruumiin ympärille, mutta yht-

äkkiä myös hän lyyhistyi hautaan. Lopulta miehet saatiin nostetuksi ylös ylhäältä lasketun suuren

koukun avulla, mutta molemmat olivat ehtineet jo menehtyä. Kyseinen hauta oli kuusi metriä syvä

köyhien joukkohauta, jonne oli tarkoitus haudata 17–18 ruumista ennen sen täyttämistä. Nyt hau-

dassa ei kuitenkaan ollut kuin yhden kuolleena syntyneen pienen vauvan ruumis. Ympäröivä maa

oli kuitenkin niin täynnä mätäneviä ruumiita, että niistä erittyneet pahanhajuiset kaasut olivat syr-

jäyttäneet hapen haudan pohjalla ja miehet olivat tukehtuneet kuoliaiksi.309 Tämä esimerkki kuvas-

taa hyvin sitä tilaa, jossa Lontoon keskustan vanhat hautausmaat olivat. Tila oli niin vähissä, että

köyhimmät jouduttiin hautaamaan suuriin joukkohautoihin. Tällaiset useita päiviä auki olleet haudat

olivat todellinen löytö ruumiinryöstäjille, kuten Patrick Murphy kertoi parlamentin anatomian tilaa

tutkineelle komitealle: ”When I go to work, I like to get those of poor people buried from the work-

houses, because, instead of working for one subject, you may get three or four”.310

Cook oli tunnettu naapurustossaan ruumiinryöstäjänä, ja The History of the London Burkersin kir-

joittajan mukaan tämä oli toimessaan yksi niistä, joihin anatomit saattoivat erityisesti luottaa.311

Todennäköisesti Cook oli laittanut yöllisillä kaduilla oppimansa tiedon käytäntöön toden teolla vas-

ta vahdin työn loppuessa alkuvuonna 1829, sillä vahtina olo vaati jatkuvaa läsnäoloa Aldgaten ka-

duilla. Jos seurakunnan vahtitarkastaja312 olisi huomannut vahdin puuttuvan kierrokselta, irtisano-

minen olisi ollut välitön. Vahdin työn loppuminen uuden poliisin myötä olisi tarkoittanut myös sitä,

ettei Cookille olisi enää tarvinnut maksaa lahjuksia. Tämä tarkoitti helpon rahan menetystä ja var-

masti houkutteli miestä ottamaan entistä aktiivisempaa roolia ruumiskaupassa. Cook oli vahdin

uransa jälkeen työskennellyt kantajana Billingsgaten kalamarkkinoilla. Kantajan ammatti olisikin

309 Walker 1839, s. 138–141.
310 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 72.
311 The History of the London Burkers 1832, s. 311.
312 Vahtitarkastajien rooli oli valvoa vahtien toimintaa ja tuoda rikkomukset seurakunnan lautakuntien eteen. Rikko-
mukset, kuten juopuneisuus, nukahtelu, juttelu prostituoitujen kanssa ja luvaton poissaolo johtivat yleensä varoitukseen
ja tämän jälkeen työsuhteen irtisanomiseen, ks. esim. Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the
Increase in the Number of Commitments and Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the
Metropolis and of the Districts adjoining thereto 1828, s. 94.
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ollut ruumiinryöstäjälle hyödyllinen suojatyö, sillä kantajalla oli usein työnsä puolesta käytössään

hevonen ja kärryt kaikenlaisen tavaran kuljetukseen. Kalamarkkinoilta olisikin varmasti täytynyt

tehdä erinäisiä kuljetuksia ympäri kaupunkia. Tällainen työsuhde-etuus olisi siis säästänyt ruumiin-

ryöstäjältä suuret kulut kärryjen ja kuljettajan vuokrassa.

Ruumiin myymisestä anatomiakouluun oli 1810–20-lukujen vaihteessa mahdollista saada keski-

määrin neljästä kahdeksaan guineaan, hinnan ollessa kuitenkin selvässä nousussa 1830-luvulle tul-

taessa. Tuoreesta nuoren ruumiista maksettiin enemmän kuin maatuvasta vanhuksen tai vastasynty-

neen vastaavasta, ja myös pelkistä hampaista oli hammaslääkäreiltä mahdollisuus saada huomattava

palkkio. Myös kaikenlaiset epämuodostumat lisäsivät ruumiin haluttavuutta ja hintaa. Kirurgi Sir

Astley Cooper totesikin, että hän olisi saanut käsiinsä kenet vain, kunhan tarjottu hinta olisi ollut

vain tarpeeksi houkutteleva.313 Kuuluisa anatomi John Hunter olikin maksanut vuonna 1783 peräti

500 puntaa yli 240-senttimetriä pitkän irlantilaisen jätin Charles Byrnen (”The Irish Giant”) ruu-

miista.314 Tavallisenkin ruumiin hinta olisi ollut jo huikea työväenluokan edustajalle, sillä yksikin

guinea (21 shillinkiä) oli enemmän kuin Cookin koko viikkopalkka vahtina tai satamatyöntekijänä.

Yksi myyty ruumis vastasi siis useiden viikkojen palkkaa raskaassa varastotyössä.

Toki ammatilla oli vaaransakin. Ihmiset vihasivat ruumiinryöstäjiä enemmän kuin mitään muuta

ihmisryhmää, joten teosta kiinni jäädessään ruumiinryöstäjä saattoi joutua joukkopahoinpitelyn uh-

riksi tai tulla jopa ammutuksi. Lontoon hautausmaat olivatkin selvästi tiukentaneet vartiointiaan

1820-luvun lopulla. Hautausmaalle oli pystytetty vartioasemia, joissa kaksi tai useampi vartija päi-

vysti joka yö, ja myös vartioiden lahjonta oli entistä vaikeampaa. Vartioilla oli myös käytössään

vahtikoiria ja tuliaseita. Myös kilpailevat ruumiinryöstäjät aiheuttivat vaikeuksia ammattitovereil-

leen ilmiantamalla näitä poliisille ja levittämällä ilkeitä huhuja naapurustoon. Lisäksi tuomiot ruu-

miinryöstöstä olivat koventuneet. Vaaroista huolimatta taitava ammattilainen saattoi rikastua toi-

messa huomattavasti. Ruumiinryöstäjä Patrick Murphy totesikin parlamentin komitealle, että vaikka

riski oli sanoinkuvaamaton ja mies vaaransi joka kerta toimeen ryhtyessään sekä henkensä että va-

pautensa, ammatti oli kuitenkin kaikista vaaroistaankin huolimatta kannattava ja siitä sai hyvän

elannon, kunhan vain pysyi raittiina ja huolellisena.315 Eräs ruumiinryöstäjä olikin toimestaan eläk-

keelle jäätyään päätynyt jopa perustamaan hotellin ja toiselta oli jäänyt omaisille perinnöksi peräti

6 000 punnan omaisuus. Patrick Murphy oli puolestaan sijoittanut rahansa asuntoihin ja huhuttiinpa

313 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 17–18, 81; Diary of a Resurrectionist (Joshua
Naples) 3.1.1812, 8.1.1812, MS0024, RCS
314 Cole 1964, s. 9.
315 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 70–73; Diary of a Resurrectionist (Joshua Naples)
7.8.1812, 26.8.1812, MS0024, RCS; Cooper 1843, s. 375–378.
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jopa, että tämä olisi ostanut kartanon West Endistä työllistäjänsä ja kuninkaan kirurgin Sir Astley

Cooperin vastaavan vierestä. 1830-luvulle tultaessa ruumiiden hinnat olivatkin nousseet suurempien

riskien ja yhä kasvavan kysynnän seurauksena aivan huikealle tasolle, aina 16 guineaan kappaleel-

ta.316

1830-luvun alussa Cook ei ollut enää mikään nuorukainen eikä Newgaten vankirekisterin tunto-

merkkien perusteella myöskään kovin terveen oloinen.317 Ruumiinryöstäjän ammatti oli vaarallinen

ja se vaati myös hyvää fyysistä kuntoa. Lisäksi ammatin turvallinen harjoittaminen edellytti varoja

lahjusten maksamiseen ja ruumiiden kuljetusten järjestelyihin. Kun vahtien määrä lisääntyi jatku-

vasti hautausmailla, yhä enemmän rahaa kului lahjuksiin. Cook oli kantajan työstä siirtynyt työs-

kentelemään milloin missäkin sekatyössä, muun muassa satamassa, joten miehellä ei luultavasti

ollut enää käytössään hevoskärryjä. Ruumiinryöstön riskeistä johtuen hevoskärryjä ja kuljettajaa

olisi ollut aina vain vaikeampi saada kyseisiin puuhiin ja kuljettajia jouduttiin houkuttelemaan entis-

tä suuremmilla rahasummilla.318 Rahaa taas sai tarpeeksi vain myymällä yhä uusia ruumiita, joten

alalla pysyminen edellytti jatkuvia onnistumisia. Vuonna 1831 Cook työskenteli kuitenkin työmie-

henä, joten hän ei voinut sillä hetkellä luottaa pelkästään ruumiinryöstön tuloihin elättääkseen per-

heensä. Cookin asuinoloista voi myös päätellä, ettei ruumiinryöstöstä saatu varallisuus ainakaan

enää näkynyt perheen elämässä. Vaikka Cook itse olikin alkoholin kohtuukäyttäjä, se vähä säästetty

raha oli ilmeisesti kulunut Rossin juomiseen319. On todennäköistä, että 50-vuotiaalle Edward Coo-

kille ruumiinryöstö ei ollut enää helppoa, etenkään kun hautausmaiden valvonta oli Lontoossa tiu-

kentunut. Silti kokemus siitä, että ruumiskaupasta oli saatavissa paljon rahaa, oli jäänyt mieleen.

Ruumiinryöstöstä burkingiin siirtyminen voidaankin nähdä melkeinpä jopa luonnollisena jatkumo-

na. Burking ei ollut saapuessaan edes mikään yllätys Britannian lääketieteen eliitille. Parlamentin

alahuoneen anatomian tilaa tutkinut komitea kokoontui koostamaan raporttiaan ja kuulemaan todis-

tajiaan jo keväällä 1828, kauan ennen kuin William Burken ja William Haren hirmuteot paljastuivat

Edinburghissa. Kun Englannin kirurgien kattojärjestön Royal College of Surgeonsin silloinen presi-

dentti ja kuninkaan kirurgi Sir Astley Cooper oli komitean kuultavana toukokuussa 1828, hän tuntui

316 Cooper 1843, s. 416–418, 434–435; An Account of the Circumstances Attending the Imprisonment and Death of the
Late William Millard 1825, s. 17.
317 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA.
318 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 40, 70–73.
319 Ruumiinryöstäjillä oli tapana kuluttaa saamiaan rahojaan nimenomaan alkoholiin. Tämän todistavat ne lukuisat mer-
kinnät juopottelusta ruumiinryöstäjä Joshua Naplesin päiväkirjassa ja toisaalta myös ruumiinryöstäjä Patrick Murphyn
todistuslausunto parlamentin alahuoneen komitean edessä. Toisaalta menestyksekkäimmät ruumiinryöstäjät olivat
yleensä raittiita, kuten esim. Murphy itse, ks. Diary of a Resurrectionist (Joshua Naples), MS0024, RCS; Report and
Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 70–73; Cooper 1843, s. 434.
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kyllä arvaavan mihin anatomian riippuvuus ruumiinryöstöstä lopulta johtaisi ja mihin jotkut ruu-

miinryöstäjät olisivat valmiita ryhtymään, kun hän totesi näiden luonteesta seuraavasti:

The lowest dregs of degradation; I do not know that I can describe them better; there is
no crime they would not commit, and as to myself, if they would imagine that I should
make a good subject, they really would not have the smallest scruple if they could do the
thing undiscovered, to make a subject of me.320

Englannin lääkäreiden kattojärjestön Royal College of Physiciansin presidentti Sir Henry Halford

oli puolestaan vieläkin suorapuheisempi, kun hän kertoi komitealle omia epäilyksiään ruumiinryös-

täjistä:

I should think they ought not to be tolerated at all if possible, and for the reason I will
now present to your minds: when there is a difficulty in obtaining bodies, and their val-
ue is so great, you absolutely throw a temptation in the way of these men to commit
murder for the purpose of selling the bodies of their victims.321

Miesten huolen jakoi myös Royal College of Surgeonsin tuleva presidentti George James Guthrie

komitean raporttia kommentoivassa avoimessa kirjeessään sisäministerille Sir Robert Peelille:

The increasing demand for subjects, and the competition of the teachers themselves,
who would each give a guinea or two more than their neighbours, to obtain a first
choice, or a preference in the supply, soon induced rogues and thieves of the worst de-
scription to become resurrection men, and raised the price of the dead body to a sum
incompatible with the safety of living.322

Nämä Britannian lääketieteen suurmiehet ennustivat sinänsä uskomattoman tarkasti tulevat tapah-

tumat, sillä samaan aikaan, kun miehet esittelivät kyseisiä näkemyksiään, Burke ja Hare jo myivät

murhaamiensa ihmisten ruumiita tohtori Knoxille Edinburghissa. Cooper, Halford ja Guthrie toivat-

kin esille kolme merkittävää burking-ilmiön syntyyn johtanutta tekijää; toimen huomaamattomuu-

den, ruumiinryöstön vaikeutumisen ja ruumiiden hinnan nousun. Lontoossa oli valtavasti ihmisiä,

joiden katoamista kukaan ei olisi huomannut, joten murhasta oli tullut jopa riskittömämpää kuin

tunkeutumisesta ansoja ja aseistettuja vartioita täynnä oleville hautausmaille. Ruumiinryöstön riski-

en lisääntyminen oli nostanut ruumiiden hinnan kymmenessä vuodessa 4–5 guineasta jopa 16 gui-

neaan. Tämä teki metropolin katuja kuljeksivista yksinäisistä kerjäläisistä, kodittomista lapsista ja

juopuneista prostituoiduista ironisesti arvokkaampia kuolleina kuin elävinä. Ruumiinryöstön vai-

keutuminen ja ruumiista saatavat tulot tarjoavatkin uskottavan selityksen sille, miksi Cookin paris-

kunta ajautui lopulta ruumiinryöstöstä murhaan. Huomaamattomuuden illuusio johti puolestaan

pariskunnan kiinnijäämiseen. Kaikki kerjäläiset eivät nimittäin olleetkaan yksinäisiä.

320 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 18.
321 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 78.
322 Guthrie 1829, s. 25.
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Sanomalehti The Morning Chronicle osuikin naulan kantaan, kun se totesi burkingin motiiveista

Cookien kohdalla seuraavasti: ”It is well known, however, that a pound made by such a murder is

easier got than by labouring at the Docks”.323 Ross oli varmasti tietoinen miehensä toimista ruu-

miinryöstäjänä, ja molemmat olivat oletettavasti kuulleet Edinburghin burking-murhista. Burkiitti

John Bishop olikin todennut, ettei ollut harkinnutkaan burkingia ennen kuin oli sattunut kuulemaan

Edinburghin tapahtumista ja oletti tämän koskevan myös muita ruumiinryöstäjiä.324 Sinänsä mie-

lenkiintoiseksi muodostuukin jälleen Cookin työsuhde Billingsgaten kalamarkkinoiden kantajana.

Kalat nimittäin tavattiin pakata kuljetusta varten vanhoihin sanomalehtiin,325 joten yksityiskohtaiset

uutiset Burkesta ja Haresta olisivat olleet helposti Cookien tavoitettavissa jälkikäteen, vaikka heillä

ei olisikaan ollut varaa ostaa kalliita sanomalehtiä tuoreeltaan. Siinä missä tämä voisi tuntua hieman

kaukaa haetulta olettamukselta, niin ainakin juorut ja tiedot kansakuntaa kohahduttavista tapahtu-

mista olisivat levinneet tehokkaasti juuri markkinoilla. Cook työskentelikin kalamarkkinoilla ilmei-

sesti vuonna 1829 eli juuri Burken ja Haren murhasarjan jälkimainingeissa. Joka tapauksessa ruu-

miinryöstäjien ammattikunnan keskuudessa Edinburghin tapahtumat olisivat varmasti olleet tuttu

puheenaihe, sillä miehet pyrkivät jatkuvasti etsimään uusia tapoja ruumiiden hankkimiseksi, jotta

voisivat välttää koko ajan lisääntyviä ammattiin liittyviä riskejä.

Burking ei sisältänytkään samaa ammutuksi tai pahoinpidellyksi tulemisen riskiä kuin ruumiinryös-

tö eikä se vaatinut samanlaisia kovia fyysisiä ponnisteluja. Tärkeintä oli vain valita oikeanlainen

uhri ja olla paljastumatta. Voikin olla, että Caroline Walshin saapuessa majoittumaan Cookeille

elokuussa 1831, tilanne oli vain liian houkutteleva murhaan. Murha rahasta oli aikalaisille merkki

erityisen tunteettomasta murhaajasta,326 mutta toisaalta se oli ainakin väliaikainen ulostie rahavai-

keuksissa olevalle Cookin pariskunnalle. Murhaa tuskin olisi tapahtunut, jos Cookin ammattihisto-

ria olisi ollut toinen tai jos perheen taloudellinen tilanne olisi ollut turvatumpi eikä ruumiista olisi

ollut mahdollista saada niin paljon rahaa. Jos Sarah Veazeykin todella joutui murhan uhriksi Cooki-

en asunnolla, niin tämä kertoisi pidempiaikaisesta ongelmasta ja toisaalta onnistuneen murhan aihe-

uttamasta helpon rahan koukusta. Jos burking oli kerran toiminut, ei sille nytkään, tilaisuuden uu-

delleen koittaessa, nähty estettä. Aikaisempi onnistuminen oli vain tehnyt pariskunnasta varomat-

toman, ja kiinni jääminen murhasta tarkoittikin ihan eri luokan seuraamuksia kuin kiinnijääminen

ruumiinryöstöstä.

323 The Morning Chronicle 9.1.1832.
324 The Morning Advertiser 5.12.1831.
325 Bartlett 1853, s. 160–162.
326 Esim. The History of the London Burkers 1832, s. 347.
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Ruumiinryöstäjiä työllistäneet kirurgit olivat luoneet näistä kuvan yhteiskunnan alhaisimpana poh-

jasakkina, joka elätti itseään varkaina ja poliisin ilmiantajina. Heidän mukaansa ruumiinryöstäjät

kykenisivät mihin tahansa rikolliseen toimintaan, myös murhaan.327 Näin ollen voisi olettaa, että

burkiitit olisivat olleet vielä näitäkin pahempia. Kuitenkin, vaikka Elizabeth Ross, John Bishop,

Thomas Williams ja William Burke teloitettiinkin murhista ja William Hare, Margaret Hare, Helen

M’Dougal, Bridget Culkin, James May sekä Edward Cook pelastuivat kyseiseltä tuomiolta vain

täpärästi, on mielenkiintoista huomata, etteivät nämä tunnetut burkiitit oikeastaan juurikaan täyttä-

neet näitä kirurgien esittämiä piirteitä. Ensinnäkin ruumiinryöstäjiä porukasta olivat vain Cook,

Bishop ja May. Toiseksi, Edward Cook ja Elizabeth Ross eivät huhuista huolimatta tiettävästi kos-

kaan olleet edes joutuneet poliisituomarin eteen ennen Caroline Walshin tapausta. Itse asiassa tutki-

ja Lea nimenomaan sanoi oikeudessa, ettei tuntenut Rossia etukäteen,328 vaikka oli jo vuosia ollut

töissä Cookien asuinympäristön poliisitoimistossa. Culkinilla ei ollut lainkaan rikoshistoriaa. John

Bishop oli kyllä ollut kahdesti vankilassa mutta ilmeisesti ainoastaan ruumiinryöstöstä ja väärästä

valasta tuomittuna. Myös James May oli ollut syytettynä ruumiinryöstöstä aiemminkin, mutta tuo-

miota hän ei ollut koskaan saanut. Thomas Williams oli ollut vankilassa pikkuvarkaudesta mutta ei

mistään sen vakavammasta. William Burkella ei tiettävästi ollut lainkaan rikollista uraa ennen mur-

hasarjaansa ja häntä pidettiin muutenkin älykkäänä ja kohteliaana miehenä. Ainoastaan William

Haren kohdalla on syytä epäillä jotain vakavampaa sattumusta Irlannissa, joka sai hänet lopulta

muuttamaan Skotlantiin, ja Haren luonnetta kuvailtiinkin häikäilemättömäksi. Cookit, Bishop, May

ja Burke olivat myös perheellisiä, vaikkakin Burke oli hylännyt perheensä Irlannissa, kun hän oli

muuttanut Edinburghiin.329

Kyseiset henkilöhistoriat kyseenalaistavat hieman sitä käsitystä, että burkiitit olisivat olleet jotenkin

erityistapauksia yhteisössään tai tunnettuja väkivaltarikollisia. Köyhiä he olivat kaikki, mutta vaka-

vaa rikostaustaa ei tiettävästi ollut kenelläkään ehkä William Harea lukuun ottamatta. Edward Cook

oli ollut jopa vahtina seurakuntansa luottohenkilöitä ja saanut poikansa seurakunnan kouluun. Owen

Dudley Edwards onkin todennut William Burkesta, että Burken kaltaisen älykkään ja kohteliaan

miehen ajautuminen massamurhaajaksi oli suuri tragedia. Edwards on ihmeissään siitä, miten kun-

niallinen mies pystyi lopulta tekemään sen mitä teki. Edwardsin mukaan Burke koki tapahtumat itse

siten, että hän oli vain jatkuvan, loputtoman painajaisen ansassa, kykenemätön lopettamaan tappa-

mista.330 Elizabeth Rossin alkoholisminväritteinen toiminta kissannylkemisineen ei luo tästä yhtä

327 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 18, 33, 45.
328 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
329 Wise 2005, s. 42–53; Edwards 1980, s. 33–34.
330 Edwards 1980, s. 101–115.
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miellyttävää kuvaa, mutta Edward Cookin kohtaloa voisi pitää vähintään samanlaisena henkilökoh-

taisena tragediana kuin Burken vastaavaa. Cook oli lähteiden mukaan rauhallinen (vaikkakin puo-

lisolleen väkivaltainen), raitis, ahkera ja hyväkäytöksinen mies eikä lainkaan sellainen ihmishirviö,

millaisena burkiitteja haluttiin pitää. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että Bishop, Williams, Burke ja

Ross olivat kuitenkin lopulta tuomittuja murhaajia (ja kuten luvussa 5.2 näemme, myös Cookia voi-

daan hyvällä syyllä pitää murhaajana siinä missä Rossiakin), joten he olivat näennäisestä ”normaa-

liudestaan” ja elinpiirinsä edustavuudestaan huolimatta kuitenkin tässä mielessä erityistapauksia

yhteisössään. Toisaalta moni muukin heidän elinpiirissään elänyt aikalainen olisi aivan yhtä hyvin

olla voinut heidän paikallaan ja ehkä olikin jäämättä vain kiinni. Burking olikin rikoksena selvästi

yhteiskunnallinen eikä samalla tavalla yksilön psykologiaan perustuva, toisin kuin suurin osa ”ta-

vallisista” sarjamurhista.

Aikalaiset eivät uskoneetkaan, että burking olisi rajoittunut vain muutamaan kiinnijääneeseen mur-

haajaan. Uskottiin yleisesti, että toiset olivat olleet vain varovaisuudessaan pätevämpiä.331 Tietyllä

tapaa Burken ja Haren murhat antavatkin tätä olettamusta tukevia viitteitä. Kaksikko kävi onnistu-

mistensa edessä entistä röyhkeämmäksi ja varomattomammaksi, murhaten tuntemattomien sijaan

ihmisiä, joita tultiin kaipaamaan, kuten Edinburghin kaduilla hyvin tunnetun Daft Jamien. Tämä

lähes järjetön varomattomuus johti lopulta myös kaksikon kiinnijäämiseen.332 Jos kyseinen historia

alistettaisiin koskemaan myös Cookeja, voitaisiin pitää hyvin mahdollisena, etteivät Walsh ja Vea-

zey olleet suinkaan kaksikon ainoat uhrit. Voitaisiin spekuloida, että pariskunta oli käynyt onnistu-

misten sokaisemana varomattomaksi, kun he olivat murhanneet entisen naapurinsa Caroline

Walshin ja vieläpä poika Cookin silmien alla. Näin jälkikäteen ajatellen murha tuntuukin tässä va-

lossa uskomattoman heikosti valmistellulta. Aikaisempaa Veazeyn oletettua murhaahan poika ei

ollut päässyt todistamaan, joten tällöin vanhemmat olivat olleet varovaisempia. Veazey oli myös

perinteinen burking-uhri siinä mielessä, ettei hänellä ollut pientä veljeä lukuun ottamatta lainkaan

elossa olevia sukulaisia, jotka olisivat Butonin ja Baseyn tavalla selvittäneet kadonneen omaisensa

kohtaloa. Onkin hyvin mahdollista, että ilman Walshin sukulaisten huolta ei Cookeja olisi koskaan

saatu oikeuden eteen. Pariskunta oli kuitenkin ollut Bishopia ja Williamsia sekä Burkea ja Harea

varovaisempi ruumiiden ”hävittämisessä”. Tämä teki Cookeista muita burkiitteja mystisempiä hah-

moja, ja oikeudenkäynnin lähestyessä kukaan ei voinut kuin arvailla pariskunnan kohtaloa.

331 Richardson 2000, s. 197.
332 Edwards 1980, s. 107–108.
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5 REAKTIOT RIKOKSEEN

5.1 BURKIITIT TUOMIOLLA

Tammikuun 3. päivänä 1832 Middlesexin kreivikunnan suuri valamiehistö päätyi lopulta siihen

tulokseen, että näyttöä rikoksesta oli tarpeeksi, jotta tapaus voitaisiin viedä oikeuden eteen, ja että

Edward Cookin ja Elizabeth Rossin oikeudenkäynnin aika koittaisi vihdoin perjantaina 6. tammi-

kuuta.333 Matka Newgaten vankilasta tuomarin eteen ei ollut pitkä, sillä Old Baileyn oikeustalo si-

jaitsi aivan vankilan vieressä. Näin vangit voitiin tuoda oikeussaliin ilman, että näiden täytyi näyt-

täytyä vihaiselle yleisölle kadulla. Pariskunta oli haettu paikalle kello yhdeksältä kyseisenä perjan-

taiaamuna kuulemaan, kun heitä vastaan esitetty syyte luettiin.334 Elizabeth Rossia alias Cookia

syytettiin siitä, että hän ”19. elokuuta 1831 St. Mary Whitechapelin seurakunnassa tahallisesti ja

väkivalloin laittoi kätensä Caroline Walshin kaulalle, rinnalle, vatsalle, suulle sekä nenälle ja tukah-

dutti ja kuristi tätä niin, että tämän seurauksena kyseinen Caroline Walsh lopulta kuoli”. Edward

Cookia syytettiin siitä, että hän ”oli paikalla avustamassa sekä yllyttämässä ja rohkaisemassa Eliza-

beth Rossia alias Cookia kyseiseen tekoon”. Lisäksi molemmille luettiin toinen syyte täsmälleen

samoissa olosuhteissa tehdystä tuntemattoman naisen murhasta.335 Tällä ei suinkaan tarkoitettu esi-

merkiksi Sarah Veazeytä, vaan sillä pyrittiin turvaamaan oikeudenkäynnin laillisuus, mikäli yllättä-

en paljastuisikin, että Walsh olisi elossa. Pojan todistuksen perusteella poliisituomari Norton oli

nimittäin ollut täysin varma, että joku oli joka tapauksessa Goodman’s Yardilla murhattu, mikäli se

ei ollut Walsh. Se, että ruumista ei ollut löydetty, asetti siis vain teknisiä ongelmia syytteen laatimi-

sen suhteen.336 Molemmat syytetyt vastasivat vakaalla äänellä olevansa syyttömiä.337

Oikeudenkäynnissään Cookilla ja Rossilla oli vastassa paitsi syyttäjät, niin myös suuressa määrin

koko Englannin oikeusjärjestelmä. Se ei nimittäin 1800-luvun alussa antanut paljon mahdollisuuk-

sia varattomille syytetyille. Heillä ei välttämättä ollut varaa palkata puolustusasianajajaa kutsumaan

todistajia puhumaan puolestaan tai hankkimaan puoltavia todisteita. Tästä aiheutuvat kulut olisivat

tulleet maksettaviksi puolustusasianajajan palkkion ohella. Köyhä syytetty Newgaten sellissä ei

voinutkaan paljon tehdä asiansa eteen.338 Cook ja Ross eivät saaneet itse astua todistajanaitioon

esittämään omaa valanalaista näkemystään tapahtumista tai puolustautumaan esitettyjä väitteitä

333 The Times 4.1.1832.
334 The Morning Post 7.1.1832.
335 Old Bailey Sessions Roll, Elizabeth Ross/Edward Cook Jan. 1832, OB/SR/610, LMA.
336 The Morning Advertiser 7.11.1831.
337 The Morning Post 7.1.1832.
338 May 2003, s. 95.



109

vastaan, sillä oikeuskäytäntö esti sen. Tämä aikaansai sen, että syytetyt eivät voineet käytöksellään

tai puheellaan viestiä vilpittömyyttään ja pelkkä hiljaa oleminen toi väistämättä mukanaan tietynlai-

sen syyllisyyden leiman. He saivat kyllä jättää valamiehistölle kirjallisen vetoomuksen syyttömyy-

destään ja esittää valattoman puolustuspuheen, mutta vasta oikeudenkäynnin päätteeksi eikä eten-

kään kirjallinen vetoomus pystynyt mitenkään vastaamaan oikeudenkäynnissä esitettyihin syytök-

siin, sillä se oli valmisteltu jo etukäteen. Luonnollisesti tämä kirjallinen vetoomus ei kyennyt myös-

kään vaikuttamaan valamiehistöön samalla tavalla kuin syytetty itse puhumassa todistajanaitiossa.

Tämä asettikin syytetyt syyttäjiinsä nähden pahaan alakynteen. Valattoman puolustuspuheen esit-

täminen oikeudenkäynnin päätteeksi antoi toki syytetylle mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiään

esille edes jollain tavalla, mutta yleensä jännitys tai osaamattomuus latisti puheen yksinkertaiseksi

syyttömyyden vakuutteluksi. Yleensä puolustusasianajajat neuvoivatkin syytettyjä, että nämä eivät

käyttäisi oikeuttaan valattomaan puolustuspuheeseen, sillä se usein vain pahensi syytetyn asemaa.339

Oikeudenkäynnin aikana puolustus, toisin kuin syyttäjä, ei myöskään saanut vedota suoraan vala-

miehistöön tai pitää avauspuheenvuoroa, vaan syytettyjen ainoa keino saada ääntään kuuluviin oli

todistajien ristikuulustelu.340 Elizabeth Ross kiivasluontoisena naisena yrittikin kyllä useampaan

otteeseen kommentoida todistajien lausuntoja, mutta joka kerta tuomari torui naista ja käski tätä

jättämään asian käsittelyn edustajalleen. Sekä Rossilla että Cookilla olikin omat edustajansa tähän

tarkoitukseen. Rossin edustajana toimi Henry Blencowe Churchill ja Cookin edustajana puolestaan

J. T. Barry. Nämä eivät ilmeisesti olleet syytettyjen palkkaamia vaan oikeuden tai kaupunginsherif-

fien heille pikaisesti asettamia asianajajia. On tosin mahdollista, että tällaisessa korkean profiilin

oikeudenkäynnissä edustajat olisivat itse vapaaehtoisesti astuneet esiin puolustamaan syytettyjä

ilmaiseksikin. Tähän viittaisi se, että Cookin edustaja Barry oli tunnettu kuolemantuomion vastusta-

ja, joten tapaus olisi ehkä tuonut hänen ajamalleen asialle lisää julkisuutta. Barrylla oli lisäksi jo

kokemusta burking-oikeudenkäynnistä, sillä hän oli ollut myös yksi Bishopin, Williamsin ja Mayn

asianajajista joulukuussa 1831. Tällä oikeudenkäynnin alla asetetulla puolustuksella ei kuitenkaan

ollut aikaa valmistella asiaansa huolella, ja oikeudenkäynnin kulusta käykin ilmi, etteivät edustajat

pyrkineet kyseenalaistamaan todistajien lausuntoja kovin innokkaasti.341 Ei siis liene yllätys, ettei

yhtään todistajaa ollut myöskään kutsuttu puhumaan Rossin ja Cookin puolesta tai kyseenalaista-

maan syyttäjän todistajien lausuntoja, ei kirurgi Jenkinsiä, ei poika Shieldsiä, ei ketään.

339 Bentley 1998, s. 147–151.
340 Bentley 1998, s. 147–151.
341 The Times 7.1.1832; Hostettler 2009, s. 199–200; Bentley 1998, s. 110–115, 123–124; Wise 2005, s. 186.
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Itse oikeudenkäynti alkoi kymmeneltä yleisen siviilioikeuden tuomareiden Sir James Alan Parkin ja

Sir James Parken edessä. Syyttäjinä toimivat William Bodkin ja John Adolphus. Molemmat olivat

olleet syyttäjinä myös Bishopin, Williamsin ja Mayn oikeudenkäynnissä kuukautta aikaisemmin.342

Istunto alkoi syyttäjä John Adolphuksen puheenvuorolla. Hän julisti, että kyseessä oleva tapaus oli

yksi erikoisimmista, mitä rikoshistoria tunsi. Adolphus totesi, että hän toisi valamiehistön eteen

sellaisen tapahtumasarjan, ettei vastaavaa olisi koskaan aikaisemmin nähty minkään oikeuden edes-

sä. Adolphuksen oma mielipide rikoksesta ei jäänyt epäselväksi, kun hän päivitteli sitä, miten kam-

mottavaa oli se, että murha ei ollut tapahtunut intohimon tai vihan vaan pelkän rahallisen edun ta-

voittelun seurauksena. Ja mikä pahinta, tämän murhan motiivina ei ollut edes se, että sen yhteydessä

olisi ryöstetty jotain arvokasta, vaan tavoitteena oli nimenomaan myydä ”itse Jumalan antama lah-

ja”, uhrin ruumis. Syyttäjä sanoi tiedostavansa sen, miten hirveä tilanne tapauksen päätodistajalla,

12-vuotiaalla Edward Cookilla oli, kun tämä joutuisi osoittamaan syyllisiksi omat vanhempansa,

mutta totesi samalla, että pojan todistus olisi valanalainen totuus ja ratkaisevaa koko jutulle. Poika

kertoisi valamiehistölle, kuinka hänen äitinsä kylmäverisesti surmasi 84-vuotiaan puolustuskyvyt-

tömän vanhuksen ja myi tämän ruumiin anatomeille. Adolphus pyysi valamiehistöä myös tarkkaan

harkitsemaan, saattoiko samassa pienessä huoneessa ollut Edward Cook olla täysin tietämätön vie-

ressään suoritettavasta henkirikoksesta, vai tiesikö hän tarkalleen, mitä tulisi tapahtumaan ja olisi

näin osallinen itse murhaan. Lisäksi syyttäjä sanoi poistavansa aukottomasti suurimman kysymyk-

sen tuomion tieltä, eli sen, että oliko London Hospital-sairaalassa kuollut Catherine Welch ollut

sama henkilö kuin kadonnut Caroline Walsh.343

Elizabeth Rossin ja Edward Cookin oikeudenkäynti oli Lontoonkin mittakaavassa erittäin suuri ja

kallis. Yhteensä 51 todistajaa sai St. Mary Whitechapelin seurakunnalta ja Middlesexin kreivikun-

nalta korvauksia tutkimusten eteen käytetystä ajasta ja vaivasta, ja näistä peräti 28 todisti myös va-

lamiehistön edessä Old Baileyssä.344 Oikeudenkäynnin todistajakulut nousivat yhteensä yli 60 pun-

taan, ja se oli näin ollen selvästi kallein oikeudenkäynti Lontoossa vuosina 1832–1833. Summa

pääsee oikeuksiinsa, kun sitä verrataan ajan keskimääräisiin oikeudenkäyntikuluihin, jotka jäivät

selvästi alle neljään puntaan.345 Päätodistajana oikeudenkäynnissä oli siis poika Edward Cook, jon-

ka todistuksen varassa lepäsi käytännössä koko syyte. Kun poika kulki syytettyjen ohi kohti todista-

janaitiota, Elizabeth Ross loi tähän lujan katseen ja kysyi: ”Have you come here to tell any more

342 The Morning Post 7.1.1832.
343 The Morning Post 7.1.1832; The Times 7.1.1832.
344 Old Bailey Sessions Books, Elizabeth Ross/Edward Cook Jan. 1832, OB/SB/035, LMA; OBSP Second Session
1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
345 A Return of all Bills of Indictment for Felony against Middlesex Prisoners delivered over by the Justices of the Peace
for that County to the Justices of Gaol Delivery of Newgate, since the 1st January 1832 1833, s. 3.
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lies?”. Oikeudenvirkailijat käskivät naista vaikenemaan. Edward jr. toisti poliisikuulusteluissa ker-

tomansa todistuksen. Omat versionsa katoamisillan ja sitä seuraavien päivien tapahtumista antoivat

myös Walshin lapsenlapset Ann Buton ja Lydia Basey. ”Rag-fairin” vaatekauppiaat kertoivat toinen

toisensa perään, että he olivat ostaneet Elizabeth Rossilta Caroline Walshille kuuluneita vaatteita.

Myös James Lea kävi todistamassa murhatutkinnan vaiheista ja esitteli valamiehistölle Cookien

kellarista löytyneitä vaatteen kappaleita. London Hospitalin henkilökuntaa oli kutsuttu kuvailemaan

Catherine Welchin olemusta ja tämän viimeisiä hetkiä, ja vaikka kirurgi Alfred Hamilton ei saanut-

kaan tuoda Welchin hampaatonta pääkalloa oikeussaliin, hän vannoi sen kuitenkin todistavan aukot-

tomasti, että Catherine Welch oli ollut eri nainen kuin Caroline Walsh. Hamiltonin kollega Henry

Reynolds tarttui pojan kertomukseen, että Walshin silmät olivat muljahdelleet, kun Ross oli tukah-

duttanut tätä. Reynolds sanoi, että tämä oli tyypillinen viimeinen elonmerkki tukehtumiskuolemas-

sa. Seikka oli tärkeä, sillä se osoitti valamiehistölle, että Walsh todella oli kuollut huoneessa. Samaa

tarkoitusta palveli myös se, että poika kertoi tienneensä, että Walsh oli kuollut, koska hän oli nähnyt

kuolleita aikaisemminkin. Tällä poika viittasi naapurin lapsiin, joiden ruumiit hän oli nähnyt.

Goodman’s Yard No 7:stä oli tehty luonnos (Liite 2) ja kellarista vieläpä kaunis pienoismalli. Pie-

noismallilla osoitettiin valamiehistölle, että vähäinen auringonvalo ei olisi heti paljastanut Walshin

ruumista pimeän kellarin portaiden alla, mutta mikäli joku olisi ollut kellarissa pidempään, tämän

silmät olisivat ehtineet tottua pimeyteen. Tämä toi uskottavuutta pojan väitteelle, että hän oli pysty-

nyt erottamaan pimeässä jopa ruumiin hiusten värin.346

Kun kaikki todistajat olivat osansa toimittaneet, syytettyjä pyydettiin esittämään omat kirjalliset

puolustuksensa ja mahdolliset valattomat puolustuspuheensa. Elizabeth Ross puolusti itseään kirjal-

lisesti seuraavasti:

I am innocent of the dreadful offence with which I am charged; I trust you will excuse
me, and not think me wanting in parental regard and affection towards the principal ev-
idence in this melancholy circumstance and case, but I cannot help repeating that my
son's statement is false throughout, but I leave my unfortunate case in your hands, and
most earnestly pray that God will pardon my child, and that he may ere long be brought
to confess that I am innocent of the charge – I calmly resign my case to your hands. 347

Kirjoituksessa näkyy selvästi asianajajan kädenjälki, ja olikin tyypillistä, että asianajajat tekivät

syytettyjen puolesta näiden kirjoitetut puolustukset, jotta ne olisivat mahdollisimman vakuuttavat ja

oikeaoppiset.348 Kun Ross oli jättänyt paperin, hän alkoi puhua valamiehistölle:

346 The Times 7.1.1832; The Morning Chronicle 7.1.1832; The Globe and Traveller 6.1.1832, 7.1.1832; OBSP Second
Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
347 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
348 Bentley 1998, s. 150.
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I left her [Walsh] at the fire-side, smoking her pipe; this woman [Buton] knows she was
dirty, and the colour of a Portuguese – she had nothing on but rags: I told this woman
[Buton] of it – she said if she gave her a shift she would go and sell it for tobacco; she
never would let her sleep in her house without throwing her things down in the cellar: I
know a gentleman sent to my child in prison, and told him to lay the blame on me, to
clear himself; I blame the school-master for corrupting my child, and nobody else. 349

Lisäksi Ross totesi, että Ann Buton oli antanut hänelle ne Walshin vaatekappaleet, jotka hän oli

myynyt Rag-fairillä ja jotka nyt olivat todisteina häntä vastaan. Nainen syytti Butonia vielä väärästä

valasta ja jopa Walshin murhaamisesta. Ross vannoi, että hän oli jättänyt vanhuksen polttelemaan

piippuaan Cookin kanssa ja että hän ei ollut enää tätä nähnyt tämän jälkeen.350

Tämän Rossin syytöksiä viljelevän tunteikkaan purkauksen jälkeen Edward Cookin asianajaja J. T.

Barry totesi tuomari Parkille, että vaikka Cookia vastaan olikin jotain näyttöä, se ei silti olisi tar-

peeksi langettavaa, jotta Cookin syyllisyyskysymyksen tulisi mennä edes valamiehistön pohditta-

vaksi. Tuomari vastasi tähän hieman ivallisesti, että hän oli tyytyväinen, että edustaja myönsi, että

näyttöä todella oli. Park ei siis myöntynyt Barryn ehdotukseen vaan jyrähti päinvastoin, että hän ei

tekisi lain hänelle asettamaa velvollisuutta, ellei hän antaisi nimenomaan valamiehistölle valtuutta

päättää asiasta. Cookin oli siis puolustauduttava.351 Myös Edward Cookin esittämä kirjallinen puo-

lustus oli alentuvasta ja kunnioittavasta tyylistään päätellen selvästi tämän asianajajan käsialaa:

I can only repeat what I have before stated at the Police-office, Lambeth-street, that I
am entirely innocent of the horrible crime laid to my charge; I again repeat also that
my son's statement is one tissue of falsehood and lies – I shall throw myself upon the at-
tention and discrimination of an intelligent Jury and merciful Judge, and patiently and
calmly resign myself to their decision.

Tämän jälkeen oli Cookin vuoro puhua valamiehistölle. Mies oli omassa puolustuspuheessaan tyy-

lilleen uskollisesti selvästi avovaimoaan niukkasanaisempi eikä esittänyt syytteitä ketään vastaan.

Cook totesi vain kylmänrauhallisesti jo vakiintuneen puolustuksensa:

The boy left the room and went to school, leaving the old woman and me in the room;
she swept the room up, smoked her pipe, put some matches into her basket, and said she
should go out, but not stop long; that is all I know of her, so help me God.352

Tuomari Parke aloitti nyt loppupuheenvuoronsa ja kertasi suurella tarkkuudella valamiehistölle ko-

ko oikeudenkäynnin sisällön. Tuomareilla oli oikeussalissa suurta auktoriteettia ja kyky epäsuorasti

349 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
350 The Morning Advertiser 7.1.1832.
351 The Morning Advertiser 7.1.1832.
352 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
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vaikuttaa valamiehistön päätöksiin, joten Parken huomioilla oli paljon painoarvoa.353 Tuomari

muistutti, että Elizabeth Rossia syytettiin Caroline Walshin murhasta ja Edward Cookia avunannos-

ta. Rangaistus molemmista olisi kuolema. Lisäksi, koska vaimon tuli olla kuuliainen miehelleen,

pienemmissä rikoksissa lieventävänä asianhaarana olisi voinut pitää sitä, että aviomies oli pakotta-

nut vaimonsa tekoon. Tuomari katsoikin, että Cook ja Ross olivat eläneet avioliitonkaltaisessa suh-

teessa mutta muistutti, että murhaa tämä lievennys ei koskenut. Parke pyrkikin selvästi sitomaan

myös Edward Cookia murhatapahtumiin. Tuomari torui kuitenkin samalla syyttäjä Adolphusta siitä,

että tämä oli avauksessaan selkeästi yrittänyt iskostaa ennakkoluuloja valamiehistön mieliin ja tote-

si, että tämä olisi ainoastaan tuomarin itsensä tehtävä. Syyttäjä oli siis loukannut oikeussalin valta-

hierarkiaa. Parke pyysikin valamiehistöä unohtamaan kaiken, minkä he olivat etukäteen tapauksesta

sanomalehdistä lukeneet sekä myös Adolphuksen toteamukset ja keskittymään ainoastaan oikeu-

denkäynnissä ilmenneisiin seikkoihin.354 Täten tuomari tunnisti oikeudenkäynnin suurimman on-

gelman, sillä valamiehistö tuskin olisi pystynyt etäännyttämään itseään juoruista ja uutisista. Bur-

king oli nimittäin koleran ohella vuodenvaihteen 1831–32 ykköspuheenaihe, ja yleinen mielipide

olikin vahvasti syytettyjä vastaan. Kolme vuotta aikaisemmin Edinburghissa asiat oli hoidettu vii-

saammin, sillä siellä lehdistöä oli kielletty uutisoimasta Burken ja Haren tapauksesta ennen kuin

oikeudenkäynti oli saatu päätökseen.355

Kun tuomari oli saanut tunnin ja 25 minuuttia kestäneen puheensa päätökseen, valamiehistö vetäy-

tyi pohtimaan ratkaisuaan. Tämä saatiinkin aikaan yllättävän nopeasti, sillä valamiehistö oli valmis

jo varttitunnissa. Se totesi odotetusti Elizabeth Rossin syylliseksi murhaan. Koko ääriään myöten

täynnä oleva oikeussali hiljeni täysin, ja The Morning Postin toimittajan mukaan molemmat syyte-

tyt ottivat tuomion vastaan uskomattomalla apatialla. Ross kuitenkin ryhdistäytyi ja vakuutti tuoma-

reille vielä kerran syyttömyyttään huutamalla äänekkäästi: ”I never touched her, so help me God!”.

Yleisö vastasi tälle viheltäen ja mylvien halveksuvasti. Suuri pettymys syyttäjille ja tuomareille oli

se, että valamiehistö oli kaikesta johdattelusta huolimatta päättänyt vapauttaa Edward Cookin syyt-

teistä koskien Caroline Walshin murhaa. Tuomari Parke käski Cookin kuitenkin uudelleen vangitta-

vaksi, sillä oli odotettavissa, että toinen syyte saataisiin nostettua tätä vastaan hetkenä minä hyvän-

sä.356 Tällä viitattiin luonnollisesti Sarah Veazeyn tapaukseen, jonka tutkiminen oli jäänyt kesken,

kun syyte Walshin murhasta haluttiin valmiiksi ennen Old Baileyn tammikuun istuntoja. Edward

Cookin pidätystä päätettiinkin jatkaa toistaiseksi, josko läpimurto Veazeyn tapauksessa ehtisi tapah-

353 Bentley 1998, s. 275.
354 The Morning Advertiser 7.1.1832; The Times 7.1.1832.
355 Rosner 2010, s. 110.
356 The Morning Advertiser 7.1.1832; The Morning Post 7.1.1832.
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tua ennen istuntojen päättymistä seuraavalla viikolla. Syytteelle ei kuitenkaan lopulta löydetty tar-

peeksi perusteita,357 joten Cook pääsi lähtemään vapaana miehenä tammikuun 10. päivä 1832.358

Avovaimonsa hirttäjäisiin Edward Cook ei siis kuitenkaan päässyt osallistumaan.

Yhdeksän ja puoli tuntia kestänyt oikeudenkäynti (joka oli huomattavan pitkä aika, sillä keskimää-

rin Old Baileyn oikeudenkäynnit 1830-luvulla kestivät vain kahdeksan ja puoli minuuttia)359 oli

päättynyt, ja Elizabeth Ross tuomittiin hirtettäväksi ja dissektoitavaksi. Rangaistus herätti suurta

hyväksyntää ja hilpeyttä yleisössä. Leikkely olikin ironinen ja osuva kohtalo burkiitille, sillä tämä

joutui näin itse kokemaan uhrinsa kohtalon. Nainen olikin teloituksensa koittaessa ollut tästä hyvin

hädissään.360 Kansan mielessä eli yleisenä uskomus, jonka mukaan leikkely (uskonnon näkökulmas-

ta erheellisesti) esti ruumiin ylösnousun tuomiopäivänä ja tuhosi samalla henkilön identiteetin. Käy-

tännössä rangaistus tarkoitti sitä, että julkisen hirttämisen jälkeen ruumiin annettiin ensin roikkua

köyden päässä tunnin ajan. Tämän jälkeen se kuljetettiin Royal College of Surgeonsin tiloihin, jossa

museonhoitaja William Clift teki seremonialliset viillot tuomitun vartaloon (ja piirsi ruumiin). Lo-

pulta ruumis toimitettiin dissektoitavaksi johonkin kaupungin anatomiakouluista. Vanhan lain mu-

kaan tuomitut murhaajat oli teloitettava viimeistään kahden päivän sisällä tuomiosta. Koska tuomio-

ta ei olisi voitu toimeenpanna pyhäpäivänä sunnuntaina, määrättiin Rossin teloituspäiväksi maanan-

tai 9.1.1832.361 Ross ei pyytänyt tuomion lykkäystä, eikä kukaan hänen puolestaan myöskään ano-

nut tuomioon muutosta. Kun Lontoon Cityn kaupungintuomari (recorder) julisti tuomion, hän to-

tesikin, ettei nainen voinut odottaa armoa enää tässä maailmassa, koska ei ollut sitä uhrillensakaan

suonut.362 Vaikka iso osa kuolemantuomioista lievenikin joko tuomarien suosituksesta tai omaisten

kuninkaalle tekemien anomusten johdosta, murhatuomioissa niillä ei olisi ollut juurikaan merkitys-

tä. Katsottiin, että murha oli kuoleman arvoinen rikos.363

Yhtään ystävää tai sukulaista ei käynyt vankilassa katsomassa Rossia tämän teloitusta edeltäneinä

päivinä. Nainen olisi halunnut vielä viimeisen kerran jutella miehensä ja poikansa kanssa, jotta nä-

mä olisivat voineet osoittaa hänet syyttömäksi, mutta vankilan johto oli kieltäytynyt pyynnöstä.

Uskottiin, että Ross olisi vain järjestänyt epämiellyttävän kohtauksen. The Courier kertoi kuitenkin,

että Ross oli tuomionsa jälkeen alkanut osoittaa jälleen myös ”äidillisiä tunteita” poikaansa kohtaan.

Onkin mahdollista, että nyt kuolemansa kynnyksellä, Ross olisi halunnut vielä sopia asiat poikansa

357 The Globe and Traveller 10.1.1832.
358 Newgate Prisoner Registers 22.12.1831, PCOM 2/201, TNA.
359 Bentley 1998, s. 76.
360 The Morning Post 7.1.1832; Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton 9.1.1832, MS14, NLA.
361 MacDonald 2006, s. 13; Richardson 2000, s. 35–37, 76.
362 Elizabeth Ross/Cook nimellä ei ole vetoomuksia vuoden 1832 vetoomusluettelossa, ks. Registers of Criminal Peti-
tions 1832, HO 19/5, TNA; The Times 7.1.1832; The Morning Advertiser 7.1.1832.
363 Gatrell 1996, s. 200–208.
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kanssa ja hyvästellä tämän. Hän totesi useaan kertaan: ”I know, he got his lesson what to say, but he

might as well have fixed it upon any body else as upon his mother”.364 Bishop ja Williams olivatkin

saaneet tavata vaimojaan teloituksensa aattona,365 mutta Ross ei enää koskaan nähnyt lastaan tai

miestään. Suuria barrikadeja oli pystytetty teloitusta edeltävänä yönä hirttolavan edustalle estämään

väkijoukon tungeksintaa. Bishopin ja Williamsin teloituksessa kuukautta aikaisemmin olikin louk-

kaantunut useita katsojia, kun liian heikko barrikadi oli pettänyt ja ihmiset olivat tallautuneet tois-

tensa jalkoihin. Hirttopäivä oli valjennut erityisen kylmänä ja sumuisena. Matkallaan hirttolavalle

Ross oli vielä epätoivoisesti yrittänyt vedota saattajiinsa, että josko nämä sittenkin voisivat lukita

hänet vain tyrmään loppuiäksi tai vaikka karkottaa Australiaan. Newgaten vankilapappi Cotton tote-

si naiselle kuitenkin tylysti, että tämä olisi kohta kohtaava luojansa ja nyt olisi vihonviimeinen

mahdollisuus tunnustaa ne lukuisat synnit, joihin tämä oli syyllistynyt. Ross vannoi kuitenkin edel-

leen vankkumattomasti syyttömyyttään eikä osoittanut minkäänlaista pelkoa tai pienintäkään alis-

tumisen merkkiä kohtalonsa edessä. The Morning Advertiserin toimittaja kuvasi Rossin ylpeää ole-

musta yleisön edessä seuraavasti:

She seemed to entertain no fear – was perfectly firm and collected throughout the whole
of the awful ceremonies, and seemed to evince the utmost fortitude.366

Elizabeth Ross hirtettiin tammikuun 9. päivän aamuna 1832 tasan kello kahdeksalta kymmenien

tuhansien ihmisten edessä Newgaten torilla. Onnekseen Ross ei luultavasti ollut tietoinen siitä, että

Lontoon Cityn pyöveli William Calcraft oli pahamaineisen tunnettu siitä, että hän käytti liian lyhyt-

tä pudotusta hirttäessään. Olikin täysin pyövelin ammattitaidosta kiinni, että tämä osasi mitoittaa

hirttoköyden tuomitun painoon nähden oikean mittaiseksi, jotta lavan luukun avautuessa teloitetta-

van niskat katkeaisivat saman tien. Liian pitkä köysi johti koko pään irtoamiseen, joka olisi tieten-

kin ollut hirvittävä näky odottavalle yleisölle (tosin osalle ehkä jopa toivottava). Liian lyhyt köysi

taas ei tappanut uhria pudotuksessa, vaan tämä jäi vaistonvaraisesti rimpuilemaan voimiensa rip-

peillä, kunnes lopulta koki tuskaisan tukehtumiskuoleman. Tämä rimpuilu oli toki yleisölle mitä

parasta viihdettä, mutta Rossin tapauksessa yleisön joukosta kuului varmasti myös tilaisuuteen so-

pivia ”Don’t hang her! Burke her!”-toivomuksia. Enemmän jänisten kasvattamisesta kuin hirttämi-

sestä kiinnostunut Calcraft pelasikin nyt varman päälle ja käytti tavaramerkkiään, lyhyttä köyttä.

Calcraft oli useamman kerran urallaan joutunut jopa roikkumaan teloitettavien jaloissa, jotta nämä

olisivat tukehtuneet nopeammin, kun oli alkanut näyttää pahasti siltä, etteivät hirtetyt olleet mei-

364 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton 8.1.1832, MS14, NLA; The Globe and Traveller
9.1.1832; The Courier 9.1.1832.
365 Bishop ja Williams olivat olleet selvästi katuvaisempia ja alistuneempia kuin Ross, joten heille vierailu oli päätetty
suoda. Lapsiaan Bishopkaan ei ollut kuitenkaan saanut tavata, ks. Wise 2005, s. 221.
366 The Morning Advertiser 10.1.1832; Wise 2005, s. 233.



116

nanneet kuolla laisinkaan.367 Yleisön suureksi riemuksi Elizabeth Ross rimpuilikin ankarasti köyden

päässä useamman minuutin ajan ennen kuin kuolema lopulta armahti naisen.368

Rossin ruumis otettiin alas kello yhdeksältä, jonka jälkeen se kuljetettiin Royal College of Surgeon-

sin varta vasten vuokraamiin tiloihin Hosier Lanelle, Newgaten vankilan lähettyville. Vastaanotta-

massa olivat William Cliftin lisäksi muun muassa Royal College of Surgeonsin entinen presidentti

ja museon johtokunnan puheenjohtaja 88-vuotias Sir William Blizard (London Hospitalin entinen

kirurgi) sekä Lontoon Cityn sheriffit. Blizard ohjeisti Cliftiä tekemään ruumiiseen pitkittäissuuntai-

sen viillon rintalastan yläosasta aina häpyluuhun saakka. Tämän jälkeen tehtiin vielä kaksi vinot-

taissuuntaista leikkausta, toinen vinojen vatsalihasten ylitse ja toinen rintalihasten suuntaisesti. Ohje

oli nimenomaan tehdä vain pinnalliset, peitteisiin ulottuvat viillot eikä siis avata koko vatsaonteloa.

Kun seremonia oli suoritettu, leikkaukset ommeltiin jälleen umpeen ja ruumis valmisteltiin annetta-

vaksi sitä kovasti odottaville anatomeille. Elizabeth Rossin ruumis olikin luvattu murhatutkimuk-

sessa aktiivisesti mukana olleelle London Hospitalin anatomiakoululle ja tohtori James Lukelle.

Cliftin assistentti Richard Owen pyysi vielä ennen ruumiin poisvientiä lupaa tutkia Rossin silmää.

Naisen oikea silmä poistettiinkin tätä tarkoitusta varten. Lopulta ruumis kuljetettiin Whitechapeliin

kello kuudeksi illalla.369 Rossin vaatteet annettiin vanhan tavan mukaisesti pyöveli William Calcraf-

tille, jotta tämä voisi esitellä niitä maksua vastaan yhdessä hirttoköyden kanssa tai myydä ne esi-

merkiksi kaupungin vahakabinetteihin, jotka mielellään lisäsivät burkiitit kokoelmiinsa.370 Kun

William Clift oli piirtänyt Rossia, hän oli jostain syystä asettanut lakanan peittämään tämän rinnat

ja sulkenut naisen silmät.371 Tämä on sinänsä outo yksityiskohta, sillä Clift ei yleensä toiminut tällä

tavoin. Hänen päiväkirjaansa ikuistamillaan naisilla oli yleensä rinnat paljaana ja lähes kaikilla

ruumiilla yleensäkin suu ja silmät auki. Oliko museonhoitaja kenties tuntenut syystä tai toisesta

sympatiaa pienikokoista, pelotonta naista kohtaan? Jos näin oli, hän olisi ollut lähes ainoa aikalai-

nen, joka tunsi mitään sääliä tätä pahamaineista naisburkiittia kohtaan.

Rossin jo tummunut ruumis oli hämmästelyn ja luennoinnin kohteena seuraavana päivänä London

Hospitalin anatomiakoulussa. Kirurgioppilaat ja arvovaltaiset vieraat olivat tulleet katsomaan mur-

haajan ruumista niin suurella joukolla, ettei dissektiota saatettu suorittaa rauhassa ennen kuin vasta

367 Bleackley 1929, s. 207–228; Block ea. 1997, s. 38.
368 The Morning Advertiser 10.1.1832.
369 Diary of William Clift 9.1.1832, MS0007/1/4/23, RCS.
370 Block ea. 1997, s. 38.
371 Sketches of the heads of murderers, Elizabeth Ross 1832, MS0007/1/6, RCS.
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päivää myöhemmin. 1800-luvun alku oli frenologian372 kulta-aikaa, ja kuulu frenologi J. D. Holm

olikin tullut paikalle ottamaan Rossin kasvonpiirteistä ja kallosta kipsimuotit vahakabinetteja sekä

frenologialuentojaan varten. Holmin mukaan Rossin kallossa oli selvä pullistuma turmiollisuuden

alueella, kun taas hyväntahtoisuuden alue oli puolestaan poikkeuksellisen pieni.373 Havainnot kävi-

vätkin yksiin kuukautta aikaisemmin Bishopin ja Williamsin kalloista tehtyihin vastaaviin. Wil-

liamsilla oli turmiollisuuden alue ollut ”erittäin suuri” ja hyväntahtoisuuden alue puolestaan ”erit-

täin pieni”. Bishopilla vastaavat määreet olivat lievemmät: ”turmiollisuus – suuri” ja ”hyväntahtoi-

suus – pieni”. Tästä miesten kallot tutkinut frenologi oli päätellyt, että Williams oli kaksikosta bur-

kingia ensin ehdottanut. Myös William Burkella oli turmiollisuuden alue ollut erittäin suuri, mutta

miehen kallossa oli myös ollut selviä viitteitä hyväntahtoisuudesta ja älykkyydestä.374 Frenologien

havaintoihin vaikuttivat kuitenkin selvästi tutkimuskohteista jo tiedetyt faktat, joten Burken char-

mantti olemus oli varmasti tuonut tälle tätä frenologin havainnoimaa ”hyväntahtoisuutta”, kun taas

Rossin epämiellyttävä, kärkäs ja etenkin naiselle epäsovinnaisen kiivas käytös oli varmasti edesaut-

tanut sitä, että tästä havaittiin lähinnä vain turmiollisuutta.

Rossin ruumista oli saapunut tutkimaan myös Thomas Williamsinkin ruumiin leikellyt anatomi

Edward Tuson, joka kiinnitti huomiota pienikokoisen Rossin harvinaisen hyvin kehittyneisiin ja

suurikokoisiin lihaksiin. Tässä havainnoinnissaan Tuson ehkä tarkoituksellisesti etsi perusteita väit-

teille, jonka mukaan Ross olisi yksin kantanut Walshin London Hospitaliin tai johonkin toiseen

vielä kauempana sijainneeseen anatomiakouluun. Se, miten vain 152-senttimetriä pitkä nainen saat-

toi kuitenkin olla riuska kuin raavain mies, oli jo aikanaan mietityttänyt poliisituomari Nortoniakin.

Oli siis kaikin keinoin yritettävä selittää tällaisia niin sanottuja ratkaisemattomia outouksia tapauk-

sessa, vaikkakaan tätä havaintoa lihasten suuresta koosta ei tue laisinkaan Cliftin piirtämä kuva

Rossin laihasta käsivarresta (Kuva 4). Kun yleisö oli lopulta poistunut, London Hospitalin kirur-

gioppilaat kävivät opettajansa James Luken johdolla vihdoin tositoimiin.375 Dissektiossa ruumis

leikeltiin yleensä vaiheittain pieniin osasiin siten, ettei haudattavaa jäänyt käytännössä lainkaan.

Tosin murhaajien tapauksessa hauta evättiinkin aivan tarkoituksella osana itse rangaistusta. Tär-

keimmät elimet sekä ruumiinosat saatettiin säilöä alkoholiin tai kuivattaa, ja jokainen hermo, ve-

risuoni sekä lihas käytiin yksityiskohtaisesti lävitse. Sen verran vähän ruumiita oli tarjolla, että mi-

tään ei saanut mennä hukkaan. Lopuksi Rossin lihat erotettiin lopullisesti luista maseraation avulla

372 Frenologia on näennäistiedeoppi, jonka mukaan ihmisen persoonallisuuspiirteet kyetään näkemään tämän kallon-
muodosta. 1830-luvulla tämä oppi oli vielä varteenotettava, vaikkakin mielipiteitä jakava, selittämään esimerkiksi rikol-
lista käyttäytymistä.
373 The Morning Advertiser 13.1.1832.
374 Wise 2005, s. 238–239; Rosner 2010, s. 180.
375 The Morning Advertiser 13.1.1832; The Standard 4.11.1831; Sketches of the heads of murderers, Elizabeth Ross
1832, MS0007/1/6, RCS.
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eli liuottamalla tämän ruumista viikkoja lämpimässä vedessä. Jäljelle jäänyt luuranko päätettiin säi-

löä kokonaisena, kuten kuuluisien murhaajien tapauksessa tavattiin tehdä.376 Toisin kuin Edin-

burghin yliopiston museossa edelleen näytillä oleva William Burken luuranko, Rossin luuranko ei

ole kuitenkaan säilynyt jälkipolville.

5.2 KYSYMYS SYYLLISYYDESTÄ

Caroline Walshin tapaus eroaa eräällä merkittävällä tavalla muista burking-murhista. Sekä John

Bishop ja Thomas Williams että William Burke olivat nimittäin lopulta tunnustaneet rikoksensa.

Molemmissa tapauksissa omatunto oli alkanut kolkuttaa vasta tuomion jälkeen, kun miehet olivat

odottaneet sen toimeenpanoa.377 Tunnustukset olivat kuitenkin tuoneet tiettyä lopullisuutta tapauk-

siin ja valottaneet aiemmin täysin pimentoon jääneitä murhia ja niiden yksityiskohtia. Bishop kertoi

yhdestä murhasta, jonka olemassaoloa oli muuten voitu vain arvailla. Burke puolestaan tunnusti

tällaisia tuntemattomia murhia yli kymmenen kappaletta. Odotukset olivatkin samankaltaiset myös

Rossin kohdalla, ja jännittyneesti odotettiin Cookien todellista uhrilukua. Oikeudenkäynnin jälkeen

Elizabeth Ross palautettiin takaisin Newgateen odottamaan teloitustaan. Täällä hänen luonaan vie-

raili useamman kerran päivässä Newgaten vankilapappi Horace Samuel Cotton. Cottonin virallinen

tehtävä oli helpottaa tuomittujen henkistä ahdistusta ja ohjeistaa näitä rukoilemaan, mutta tämän

lisäksi hänellä oli myös maallisempi tehtävä. Tehtävä, johon nimenomaan hänellä oli yksinoikeus.

Cotton nimittäin yritti saada tuomitut tunnustamaan tekonsa ja vieläpä mahdollisimman yksityis-

kohtaisesti. Toki synnintunnustuksella oli uskonnollisetkin perusteet, mutta Cotton tienasi myös

hyvät rahat myymällä teloitusten jälkeen nämä tunnustukset lehdistölle. Cotton olikin onnistunut

saamaan tunnustukset John Bishopilta ja Thomas Williamsilta joulukuussa 1831. Nyt hän yritti sa-

maa myös Elizabeth Rossin kanssa. Papin lukuisat yritykset valuivat kuitenkin hukkaan, sillä Ross

ei vain millään suostunut tunnustamaan murhaa. Nainen vannoi päinvastoin loppuun asti, että hän

oli syytön ja että hänen poikansa todistus oli valheellinen.378

Ross oli puolustuspuheessaan oikeudenkäyntinsä lopussa syyttänyt Aldgaten seurakuntakoulun joh-

tajaa poikansa lahjomisesta ja tämän houkuttelemisesta väärään valaan. Ross oli saanut tietää poi-

kansa saamista rahoista, sillä poika oli lähettänyt leipää, juustoa ja tupakkaa omasta vankilastaan

Coldbath Fieldsiltä vanhemmilleen Clerkenwellin New Prison-vankilaan. Toisin kuin Ross kuvitte-

li, poika ei ollut kuitenkaan saanut näitä koulun johtajalta vaan niiltä lukuisilta kanssaihmisiltä, joita

376 Guthrie 1829, s. 14–15; The Morning Advertiser 13.1.1832.
377 Wise 2005, s. 223–228; Bailey 2002, s. 173–189.
378 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton Dec. 1831–Jan. 1832, MS14, NLA; Wise 2005, s. 217.
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poika Cookin tarina oli koskettanut.379 Osa Cookien tarinaa seuranneista piti poikaa varmasti sanka-

rina, sillä tämä oli tuonut rikoksen päivänvaloon oman äitinsä hengen uhallakin. Pääosa Rossin syy-

töksistä oli kuitenkin varattu Ann Butonille, jota nainen syytti paitsi itsensä lavastamisesta, niin

myös isoäitinsä murhasta. Rossin periksiantamaton käytös aikaansai pienen epäilyn jopa itsensä

Cottonin mielessä. Lopulta pappi myöntyi toteamaan, että vaikka nainen puhuisikin totta Walshin

kohtalosta, tällä olisi silti lukuisia muita syntejä sovitettavanaan. Ross vastasikin, että hän oli toki

syyllinen moneen rikokseen mutta ei kuitenkaan murhaan. Nainen oli hokenut vielä matkallaan hirt-

tolavalle: ”They have persecuted my poor boy to forswear himself, and give false evidence against

me” ja ”Oh my child, my deluded child, thus to hang her who suffered for you”.380

Rossin tapaus oli siis ongelmallinen, sillä Walshin ruumista ei ollut löydetty ja tuomittu oli kuollut

vakuuttaen syyttömyyttään. Ei ollut siis varmaa todistetta edes rikoksen olemassaolosta saati sitten

tekijän tunnustusta. The Morning Advertiserin mukaan aihe oli herättänyt tiivistä keskustelua jokai-

sessa yhteiskuntaluokassa.381 Tilanne olikin kiusallinen, mutta se hienoinen epäilys, joka ehkä vielä

vallitsi Rossin syyllisyyttä kohtaan, tukahdutettiin lopullisesti, kun luotiin tämän jälkimainetta. Ri-

kostutkintaan osallistuneille Rossin syyllisyys tuntui olleen ilmeinen. Jutun syyttäjät pitivät toki

myös Edward Cookia yhtä lailla syyllisenä, mutta todisteiden puuttuessa he olivat olleet voimatto-

mia ajamaan asiaa eteenpäin. Niinpä media tarttuikin lähinnä Rossin luonteeseen ja tämän elinta-

poihin selittäessään sitä, mitä tunnustuksella ei ollut saatu selville, eli murhan taustasyitä.  Se, että

Ross ei tunnustanut, käännettiinkin syyttömyyden osoituksen sijaan katumattomuudeksi, kylmäve-

risyydeksi sekä Jumalan pelon puutteeksi.

Hyväksi esimerkiksi median manipuloinnista nousevat broadsidet. Nämä kaduilla myytävät yleensä

yksisivuiset lehtiset saavuttivat halvan hintansa ja kuvituksensa vuoksi huomattavasti laajemman

lukijakunnan kuin sanomalehdet. Siinä missä sanomalehtiä ostivat yleensä ylä- ja keskiluokan jäse-

net, olivat lehtisten lukijat pääosin köyhää alaluokkaa. Eniten lehtisiä meni kaupaksi juuri ennen

teloituksia, ja ne olivat pääosin huolimattomasti kokoon kyhättyjä juorukokoelmia. Eräs broadside-

valmistaja oli esimerkiksi ennen Bishopin ja Williamsin teloitusta painattanut kilpailijansa päihit-

tääkseen hirttäjäispainoksensa jo ennen kuin James Mayn armahdus oli edes tiedossa. Näin kyseisen

valmistajan lehtisten kuvitusta komisti teloitusaamuna, The Morning Advertiser-sanomalehden suu-

reksi huvitukseksi, kahden hirttosilmukan sijaan kolme.382 Lehtisten myötä iskostettiin kansan mie-

379 The Morning Advertiser 13.1.1832.
380 Original Diary or Visiting Book of the Reverend H. S. Cotton Jan. 1832, MS14, NLA; The Courier 9.1.1832; The
Morning Post 10.1.1832; The Morning Advertiser 10.1.1832.
381 The Morning Advertiser 13.1.1832.
382 Gatrell 1996, s. 158–160, 171; The Morning Advertiser 6.12.1831.



120

leen haluttu kuva murhaajasta ja murhan syistä. Yksi lehtisistä julkaisi myös Rossin kirjeen sisarel-

leen, jossa tämä syvästi katuen muka tunnusti rikoksen ja pyysi anteeksiantoa (Kuva 6). Kirje on jo

moralisointinsakin takia selvästi tekaistu eikä Ross muutenkaan ollut missään vaiheessa paljastanut

perheestään mitään, saati sitten tunnustanut tai osoittanut katumusta. Usein lehtiset julkaisivatkin

murhaajien tunnustukset, jos niitä oli saatavilla, mutta tässä tapauksessa oli tyydyttävä keksittyyn

versioon. Olivathan tällaiset lisät aina kilpailuvaltteja lehtismyynnissä, ja tämä kyseinen tarina tar-

josikin yleisölle juuri sitä, mitä he halusivat kuulla, tunnustuksen.

Kuva 6: Elizabeth Rossin kirje ”sisarelleen”.383

Suuria kilpailuvaltteja olivat myös niin kutsutut broadside-balladit. Kun broadside-myyjät huuteli-

vat ja lauloivat näitä balladeita kaduilla ja kapakoissa, he kiinnittivät paitsi asiakkaidensa huomiota,

niin myös loivat samalla sellaista tietoisuutta rikoksista, johon sanomalehdet eivät kyenneet korkean

hintansa ja kuvituksen puutteensa vuoksi. Samalla ne iskostivat omaa asenteellisuuttaan lukijoiden-

sa ja kuulijoidensa mieliin. Elizabeth Rossista luodut murhaballadit noudattivat pitkälti samaa yhte-

näistä muottia, josta seuraava ote on kuvaava esimerkki:

Behold a wretched woman base,
That now is confined in Newgate cell,
The feelings of her guilty heart,
No person with a tongue can tell,

On Friday at the bar she stood,
It would make your very blood run cold,
To see her child against her swear,
A little boy scarce twelve years old.

He swore his mother did commit
Before his eyes, that cruel deed;
To hear him give his evidence
Caused eyes to weep, and hearts to blead.

The Judge declared she guilty was,
And for her crimes was doomed to die
On Monday next, to public gaze
Exposed, upon the gallous high.

383 Trial & execution, of Eliza Ross, aged 38 years, who suffered this morning at Newgate 1832, Bside 34.20, GL.
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She is tried and cast, her sentence past,
And she may weep in grief and pain,
In this world below, her time is short,
And she will never Burke again.

A poor old aged woman dear,
This wretch to Murder did engage,
And on her bed did strangle her,
Full 84 years was her age.

Now Justice has her overtook,
In Newgate cells she weeps forlorn,
Her crimes has brought her to the tree,
And she must die a death of scorn.384

Ihmiset saattoivat seurata lehtisten välityksellä murhaan liittyviä tapahtumia jo esitutkintavaiheista

lähtien, joten huudot kuten ”ANOTHER DISCOVERY RELATING TO THE MURDER OF A GIRL

ONLY 14 YEARS OF AGE BY EDWARD COOK AND ELIZA ROSS!” ja “READ ALL ABOUT THE

ATROUCIOS LIFE OF ELIZA ROSS!” raikuivat kaduilla vuodenvaihteessa 1831–1832. Samalla

näillä oli eittämättä vaikutusta siihen kuvaan, mikä Elizabeth Rossista jäi elämään.385

Kun etsittiin motiiveja rikokseen, tartuttiin varsinkin Rossin alkoholismiin ja etenkin naisen suureen

mieltymykseen, ginin juontiin. Rossin mieltymys giniin esiintyy lähteissä esimerkiksi Walshin ka-

toamista seuranneena päivänä. Sillä kun Ann Buton oli yrittänyt tivata Rossilta tietoja isoäidistään,

hän oli myös tarjoutunut ostamaan naiselle pintin olutta. Ross oli kuitenkin kieltäytynyt ja vastannut

tylysti, ettei kyennyt moista litkua juomaan, mutta voisi mielellään ottaa lasillisen giniä.386 Gini

olikin makeutettuna ja maustettuna juoma erityisesti naisten makuun, ja se oli jo 1700-luvulla tun-

nettu tähän viittaavalla lempinimellä Mother Gin. Alkoholin kulutus oli nousussa 1800-luvun alus-

sa, ja Rossin kaltaiset tapaukset olivat hyvää mainosta vuonna 1828 perustetulle raittiusliikkeelle.

Naisten juopuneisuuteen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, ja Mother Gin alettiin tuntea yhä

enemmissä määrin kriittisemmällä nimellä Mother’s Ruin.387 Etenkin juuri perheenäitien juomista

paheksuttiin. Juopuneisuuden vaikutuksista huolissaan olleelle parlamentin komitealle esitettiinkin

vuonna 1834 lukuisia todisteluja siitä, miten äidin juominen vaikutti perheeseen tuhoisammin kuin

isän ja kuinka äidit sen seurauksena laiminlöivät sekä kotiaan että lapsiaan. Esimerkiksi Clerken-

wellin New Prison-vankilan vankilapappi David Ruell, jolla oli työnsä puolesta varmasti hyvät pe-

rusteet kommentoida juopuneisuuden seurauksia perheissä, totesi komitean edessä seuraavasti:

[…] especially in cases of mothers of families, (of which there are daily instances,) by
whom, under its influence, the wages of the husband, even if he happen to be of a better
character, is improperly spent, clothes and furniture pawned, and the children are al-

384 Trials and Sentences of Eliza Ross and Edward Cook for the Murder of Elizabeth Walsh 1832, Broadside, HLSL.
385 Another discovery relating to the murder of a girl only 14 yrs of ags by Edw. Cook, & Eliza Ross for the murder of
Caroline Walsh, aged 84 years 1831, Broadside, HLSL; Horrible details of the trial, sentence, and execution of Eliza
Ross, for the murder of C. Walsh 1832, Broadside, HLSL.
386 OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
387 Burnett 1999, s. 162–168.
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lowed to grow up in ignorance, and, encouraged by the evil example of the parent, the
daughters at very early age become prostitutes, and the sons from eight years upwards
thieves.388

Sinänsä tämä Ruellin todistuslausunto on mielenkiintoinen, sillä olihan Elizabeth Rossistakin ker-

rottu, että tämä oli myynyt miehensä kotiin tuomia elintarvikkeita ja jopa poikansa kouluvaatteita

saadakseen giniä.389 Ross ja Cook olivat olleet nimenomaan Clerkenwellin New Prison-vankilassa

tutkintavankeudessa, joten Ruell oli varmasti tietoinen Cookien kohtalosta. Hän oli myös jutellut

ainakin Edward Cookin kanssa, kun tämä oli ollut vankina vankilassa, sillä The Morning Post uuti-

soi joulukuussa 1831 seuraavasti:

While in Clerkenwell prison she [Ross] behaved with her usual reckless levity; Cook, on
the contrary, was very thoughtful, read the Bible frequently, and paid great attention to
the instructions of the Chaplain [Ruell] who visited him.390

Cook olikin mahdollisesti avautunut papille avovaimonsa juomisesta, joten Ruellin näkemykset

vuonna 1834 voisivat siis perustua osaksi myös Elizabeth Rossin tapaukseen.

Äitinä Ross olikin raittiusaktiiveille varmasti esimerkkitapaus, ja eräs lehtinen luki kuin raittiusliik-

keen propagandajuliste kertoessaan ”Eliza Rossin hirvittävästä elämästä”. Toteamukset ”GIN

DRINKER and a THIEF”,  ”[…] spent everything in GIN!”  ja  ”[…] her propensity to DRUN-

KENNESS kept them constantly in in a miserable condition” kyseisine alkuperäisine painotuksi-

neen eivät jättäneen arvailujen varaan sitä, mitä lehtisen julkaisijat ajattelivat rikoksen taustateki-

jöistä.391 The History of the London Burkersin suorapuheiseen anonyymiin kirjoittajaan lehtisten

propaganda oli ainakin iskenyt, kun tämä totesi:

Were we to select any of the most atrocious cases which are recorded in the Newgate
Calendar, we could not perhaps select one more appropriate to warn the juvenile of-
fender from the horrid vice of drunkenness, than the case which is now before us of
Mrs. Cook. To her inordinate love of spirits may be traced almost all the crimes which
she committed. […] How many happy families does it [juopuneisuus] daily reduce to
beggary and indigence!392

Huoli juopuneisuuden lisääntymisestä nuorison ja perheiden keskuudessa eli vahvassa 1820–30-

lukujen vaihteen Lontoossa, ja Elizabeth Rossin tapaus alistettiinkin lehdistössä ja aikalaiskirjalli-

suudessa palvelemaan vastikään perustetun raittiusliikkeen näkökulmia juopuneisuudesta rikolli-

388 Evidence on Drunkenness Presented to the House of Commons 1834, s. 398.
389 The Observer 8.1.1832; The Morning Advertiser 13.1.1832.
390 The Morning Post 26.12.1831.
391 Horrible details of the trial, sentence, and execution of Eliza Ross, for the murder of C. Walsh 1832, Broadside,
HLSL. Lihavointi Antti Paavola, tekstin kapiteelit alkuperäiset.
392 Newgate Calendar oli erittäin suosittu rikoskertomuskokoelma 1800-luvulla. The History of the London Burkers
1832, s. 348. Lihavointi Antti Paavola.
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suuden lähteenä. Koska Ross oli nainen ja vieläpä äiti, tämä teki tapauksesta vieläkin herkullisem-

man. Ross päätyi lopulta esimerkkitapaukseksi siitä, miten alkoholistinen äiti saattoi ajaa oman per-

heensä tuhon tielle.

Kuva 7: Populaari tulkinta Elizabeth Rossin ulkomuodosta.393

Jotta tämä käsitys hirviöäidistä sinetöityisi mielikuvissa, myös Elizabeth Rossin olemus ja luonne

joutui median kynsiin. Naisesta luotiin kuva väkivaltaisena, vahvana ja kookkaana ihmispetona.

Kerrottiin, että hän pystyi suurella koollaan ja ylivoimaisella voimallaan täysin alistamaan miehensä

ja ajamaan perheensä epätoivoon.394 Rossista tuli mielikuvissa rujopiirteinen ihmishirviö, jonka

olemus erosi huomattavasti Cliftin piirtämästä pienikokoisesta, hauraasta naisesta (Kuva 4). Myös

Rossin kissannylkemistausta otettiin esille korostamaan naisen julmaa murhaajan luonnetta. Koska

kissannylkijät olivatkin erittäin halveksittuja, on luultavaa, että Rossista kerrotut äärimmäisen jul-

mat ja jopa karikatyyrimäiset nyljentätarinat koskien Sampson and Lionin pubinisäntää ja viimeisil-

lään raskaana olevan naisen ennenaikaista synnytystä olivat liioiteltua mielikuvituksen tuotetta kek-

sitty tyydyttämään yleisön odotuksia tästä naishirviöstä enemmänkin kuin kertomaan Rossin todel-

lisesta menneisyydestä turkisten myyjänä Rag-fairillä. Tätä olettamusta tukee myös se, että kyseiset

tarinat tulivat julkisuuteen vasta Rossin tuomion jälkeen. Tarina, jonka mukaan nainen oli myynyt

poikansa kouluvaatteita, jotta voisi ostaa giniä, on myös kyseenalainen samoin perustein. Osa näistä

juoruista olikin selviä valheita, kuten Cookin keksitty uhrin asema avovaimonsa väkivallan alla.

Todellisuudessahan Ross oli kuitenkin huomattavasti miestään pienempi, ja sehän oli Cook, joka oli

vaimoaan lyönyt, ei toki päinvastoin. Mielikuva väkivaltaisesta, kookkaasta naisesta jäi kuitenkin

elämään muun muassa lehtisten kuvituksessa (Kuva 2 ja Kuva 7).

393 Trial & execution, of Eliza Ross, aged 38 years, who suffered this morning at Newgate 1832, Bside 34.20, GL.
394 Execution of Elizabeth Ross for burking Caroline Walsh 1832, Broadside, HLSL; Horrible details of the trial, sen-
tence, and execution of Eliza Ross, for the murder of C. Walsh 1832, Broadside, HLSL.
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The History of London Burkers meni suoranaisen valheellisissa väitteissään vieläkin pidemmälle.

Se otti kuvauksessaan Rossista huomioon lehtien ja lehtisten pahimmat juorut mutta keksi vielä

omiaan kuorruttamaan omaa näkemystään naisesta. Kirjan kirjoittaja sijoitti Rossin 12-vuotiaana

erääseen lontoolaiseen bordelliin. Täällä Ross oli toiminut (ainakin) palvelijana. Bordellissa oli sit-

temmin murhattu eräs asiakas, ja Ross oli ollut tapauksessa todistajana Old Baileyssakin. Bordellin

isäntä ja emäntä oli lopulta tuomittu kuolemaan ja hirtetty, mutta Rossinkin osallisuudesta murhaan

oli ollut viitteitä. Kyseinen vuosi oli 1806. The History of the London Burkersin kirjoittajan mukaan

tämä tapaus oli osoitus Rossin väkivaltaisuudesta jo varhaisella iällä. Myöhemmin elämässään Ros-

sista tuli kirjan kirjoittajan mukaan murhanhimoinen juoppo, joka metsästi kaduilla kissoja, van-

huksia ja lapsia. Hän houkutteli uhrejaan huoneeseensa esittämällä ystävää, ja kukaan ei koskaan

uskaltanut ilmoittaa kadonneista, koska kaikki pelkäsivät Rossin hirmuista kostoa. Tämän anonyy-

min kirjoittajan antaman kuvan Rossista tiivistää tyhjentävästi seuraava lainaus:

She would vent her anger in the most abusive language – threatening to scalp the object
of her rage, and brandishing a knife in her hand, swear to skin him like a sheep – or to
pull his skin over his ears – or to open him like an oyster – or to take his heart and
lights out.395

Rossin tekoa pyrittiin siis selittämään mitä erikoisimmilla tarinoilla. Usein näillä tarinoilla ei kui-

tenkaan ollut minkäänlaista totuuspohjaa. Esimerkiksi kyseistä bordellisurmaa ei löydy lainkaan

Old Baileyn oikeudenkäyntilähteistä, ja Edward Cookin kertoman mukaan hänen avovaimonsa oli-

kin saapunut Englantiin vasta vuonna 1816.396 Koska tunnustusta ei ollut saatu valaisemaan teon

taustoja, Rossille päätettiin keksiä sellainen tausta, joka burkingin kaltaiseen rikokseen hyvin sopisi.

Hirveän rikoksen tekijän oli oltava hirviö. Kun Ross oli vielä nainen, teko tuntui aikalaisista entis-

täkin pahemmalta. Tätä mieltä oli ainakin The History of the London Burkers, joka totesi: ”As a

female, Mrs. Cook may be considered as one of the most atrocious murderers of the age in which

she lived, or of any preceding one”397. Kohu-uutisoinnin tyylille uskollisesti vedottiin enemmän

ihmisten tunteisiin kuin järkeen. Rossin väitetty murhanhimoinen luonne nousikin yleisön silmissä

murhan suurimmaksi selittäväksi tekijäksi jättäen taaemmalle tapauksen yhteiskunnalliset implikaa-

tiot (alkoholismia lukuun ottamatta), kuten köyhyyden, välinpitämättömyyden, anatomian riippu-

vuuden ruumiinryöstöstä ja ruumiin valtavan suuren rahallisen arvon. Median toimesta Elizabeth

Ross jäikin elämään kansan tietoisuudessa lähinnä ihmishirviönä.

395 The History of the London Burkers 1832, s. 304–314.
396 OBSP Dec. 1805–Nov. 1807, PCOM 1/3–4, TNA; The Globe and Traveller 19.1.1831.
397 The History of the London Burkers 1832, s. 347. Lihavointi Antti Paavola.
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Tämän median yksinkertaistetun henkilökuvan on niellyt sitä lainkaan syventämättä tai kritisoimatta

myös aikaisemmat, Cecil Howard Turnerin ja Martin Fidon, otokset aiheesta.398 Turnerin teoksen

Rossia koskevan luvun otsikko ”The Cat-skinner Pounces” kertoo kirjoittajan asenteellisuudesta jo

paljon, ja itse teksti jatkaa samalla linjalla. Turner ei lähteitään mainitse ja kirjoittaa aiheestaan lä-

hinnä kauhutarinalle ominaisella tyylillä keksien vuorosanoja henkilöilleen sitä mukaa kuin tarina

etenee. Turnerin Ross ja Cook ovat pahuuden karikatyyrejä ilman historiaa, eivät todellisia ihmisiä

käyttäytymismotiiveineen. Hän kuvaa Rossia dramaattisesti ”mustasydämiseksi murhaajaksi, jonka

tieltä eläimetkin juoksivat karkuun” ja Cookia erheellisesti alkoholistiseksi ruumiinryöstäjäksi. Fi-

don näkemys Rossista ei ole juuri tätä Turnerin vastaavaa imartelevampi. Myöskään hän ei pyri

etsimään murhalle minkäänlaisia uskottavia taustatekijöitä vaan painottaa vahvasti Rossin ja Cookin

epäinhimillisyyttä murhan motiivina. Fido ei sentään Turnerin lailla suoranaisesti keksi asioita

paikkaamaan tarinansa aukkoja, mutta hänen tulkintansa pinnallisuus ja toisaalta myös faktavirheet

juontuvat riittämättömästä lähdeaineistosta. Fido esittelee tapauksen nimittäin vain ja ainoastaan

The Timesin (ja ilmeisesti lehtisten) pitkälti puutteellisen uutisoinnin kautta. Näin ollen Fidonkin

Ross on edelleen se lehtisten luoma pitkä, raivoisa juoppo. Tämä burkiittien kauhutarinanomainen

demonisointi juontaa juurensa jo The History of the London Burkersista eikä Fido, Turnerista pu-

humattakaan, kykene ottamaan historiantutkijalle ominaista etäisyyttä rikoksen kammottavuuteen.

Ehkä mielenkiintoisinta aikalaismedian suhtautumisessa tapaukseen oli kuitenkin se, että vapautettu

Edward Cook jätettiin täysin sivurooliin tai jopa tietynlaisen uhrin asemaan. Cookin rooli murhassa

olikin aikalaisille ongelmallinen, sillä poika Cookin vankkumattomat todistuslausunnot olivat vapa-

uttaneet isän täysin osallisuudesta. Lisäksi Edward Cook pitäytyi itsepäisesti alkuperäisessä tarinas-

saan murhayön tapahtumista ja vaikeni muuten poliisitutkinnan aikana kuin muuri. Silti Cookin

tausta, Elizabeth Rossin vihjaavat lausunnot miehestään ja pelkkä terve järki näyttävät olevan Coo-

kia vastaan. Ross vihjasi useasti Cookin osallisuudesta ja puhui, että mies olisi pystynyt halutessaan

puhdistamaan hänen nimensä. Oikeudenkäynnin jälkeen Cook ja Ross oli sijoitettu vierekkäisiin

selleihin Newgatessa, ja Ross olikin alkanut välittömästi valittamaan puolisolleen tuomiostaan.

Cook tyytyi vastaamaan takaisin tylysti, että naisen tulisi vain kestää tuomionsa nyt kaikella mah-

dollisella kärsivällisyydellä. Ross suuttui tästä Cookin tunteettomuudesta ja alkoi haukkua mies-

tään. Tunnelma kiristyi lopulta niin paljon, että vartijat näkivät viisaimmaksi erottaa pariskunnan

toisistaan. Kun vartijat olivat olleet siirtämässä Rossia toiseen selliin, tämä oli vielä huutanut Coo-

398 Turner 1932, s. 163–176; Fido 1988, s. 159–168.
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kille kovaan ääneen: ”You know that I am innocent, and that you could have cleared me if you plea-

sed!”.399

Kun Lontoon Cityn sheriffit olivat myöhemmin vierailleet Rossin luona vankilassa, nainen oli to-

dennut näille, että jos hänet hirtettäisiin, niin myös muut ansaitsivat tulla yhtä lailla hirtetyiksi. She-

riffit kiinnostuivat tästä huomiosta kovasti ja tiedustelivat, että mitä nainen oli tällä tarkoittanut.

Ross vastasi miehille katkeraan sävyyn: ”I don’t say that any one deserved it, but if I am to be

hanged, Cook ought to be hanged”.400 Jo elokuussa Ross oli todennut Ann Butonille, että Cook oli

Euroopan pahin murhamies. Hän myös varoitti Butonia, että tämän ei kannattanut oman terveytensä

vuoksi udella enempää, sillä: ”You little know what a fellow he is, he is the greatest madman in the

country”.401 Elizabeth Ross ei kuitenkaan koskaan asettunut tosissaan miestään vastaan tai syyttänyt

tätä suoraan Walshin murhasta. Cookin taustan huomioon ottaen on kuitenkin todennäköistä, että

hän oli mukana teossa, ehkäpä jopa koko murhan suunnittelijana. Hänellähän ne yhteydet ruumiin

myymiseksi olisivat olleet. Vaikeneminen kuulusteluissa toimi kuitenkin Cookin eduksi, sillä kii-

vastuessaan Elizabeth Ross teki itsestään koko ajan vain syyllisemmän oloisen.

Kirurgi Charles Edward Jenkins oli jo aikanaan marraskuussa pitänyt erittäin kyseenalaisena sitä,

että Cook saattoi täysin tietämättömänä katsella ulos ikkunasta, kun kanssaihmistä murhattiin vain

parin metrin päässä tämän selän takana. Samaa mieltä oli myös syyttäjä John Adolphus, kun tämä

oli puhutellut valamiehistöä Cookin roolista murhatyössä seuraavasti:

The jury would, however, have to determine whether he, being present, could be uncon-
scious of what was passing, and whether he did not, in fact, so sanction the murder as to
make himself a principal in aiding and abetting.

Myös tuomareilla tuntui olevan selvä Cookin syyllisyyttä puoltanut näkemys.402 Edward Cookia

vastaan ei kuitenkaan huhuista huolimatta ollut pienintäkään langettavaa todistetta, ja valamiehistöl-

lä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa mies. Jatkamalla Cookin pidätystä tuomari Park yritti

vielä pelata aikaa sille, että Lea saisi kerättyä tarpeeksi todisteita, jotta syyte Sarah Veazeyn mur-

hasta olisi voitu nostaa miestä vastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja Park joutui lopulta pitkin

hampain vapauttamaan Cookin.403 Rossin tuomio oli ollut täysin pojan kertomuksen varassa, ja kun

poika ei isäänsä ollut syyllistänyt mitenkään, tätä vastaan ei myöskään ollut lainkaan näyttöä, ol-

koonkin, että järki olisi ehkä puhunut miehen syyllisyyden puolesta.

399 The Morning Advertiser 10.1.1832.
400 The Times 9.1.1832.
401 The Times 4.11.1831; The Sun 28.10.1831.
402 The Times 7.1.1832.
403 The Globe and Traveller 9.1.1832; The Times 10.1.1832.
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Edward Cook oli vapauduttuaan julistanut kaikkialla paitsi omaansa, niin myös Rossin syyttömyyt-

tä ja pyytänyt lupaa saada jututtaa poikaansa tämän esittämistä väitteistä. Koska Ross oli niin päät-

täväisesti vannonut olevansa syytön ja vielä kun Cookin ”kunniallinen” lanko oli myös vedonnut

seurakuntaan, että Cook saisi tavata poikaansa asian tiimoilta, St. Botolph Aldgaten seurakunnan

luottohenkilöt päättivät lopulta suoda valvotun tapaamisen kaksikon välille. Tapaaminen pidettiin

perjantaina 13. tammikuuta 1832 Whitechapelin köyhäintalossa, jonne poika Cook oli sijoitettu

vanhempiensa oikeudenkäynnin jälkeen. Tämän isä-poika tapaamisen yksityiskohdat kerrottiin sit-

ten sanomalehdistössä lähes vuorosanan tarkkuudella. Kun Cook oli saapunut köyhäintalolle, tämä

oli ensi töikseen mennyt polvilleen seurakunnan johdon eteen ja vannonut syyttömyyttään. Kun

poika tuotiin huoneeseen, Cook alkoi heti painostaa tätä perumaan väitteitään. Ensin hän kysyi po-

jalta, että eikö kaikki tämän aikaisemmin sanoma ollutkin ollut vain pelkkää valhetta. Poika vastasi

kuitenkin vakaalla äänellä: ”No, it is not, father, and you know it is not”. Sitten isä Cook alkoi kuu-

lustella poikaa siitä, että kuka häntä oli painostanut sanomaan kaiken ja kysyi, että oliko se kenties

ollut Aldgaten seurakuntakoulun johtaja Nicholls vai tutkija Lea. Poika ei kuitenkaan murtunut

vaan totesi, ettei kukaan ollut häntä painostanut, vaan kaikki olivat vain pyytäneet häntä kertomaan

totuuden. Lisäksi poika sanoi, että hän oli voinut pahoin eikä saanut lainkaan nukuttua ennen kuin

oli päässyt puhumaan jollekin murhayön tapahtumista.404

Isä muutti nyt taktiikkaansa ja alkoi vedota pojan tunteisiin. Hän otti taskustaan paperikäärön, josta

paljastui tukko Elizabeth Rossin hiuksia ja osa tämän pukua. Cook ojensi nämä poikansa käteen ja

pauhasi dramaattisin elkein:

There, there is some of your poor mother’s hair; – your poor mother that you didn’t
hang – but murdered – your poor murdered, murdered mother.

Poika alkoi nyt täristä ja puhkesi valtoimenaan itkemään. Seurakunnan johto oli jo hieman huolis-

saan siitä, että poika ehkä muuttaisikin lausuntoaan ja myöntäisi valehdelleensa. Poika katsoi kui-

tenkin isäänsä suoraan silmiin ja totesi tälle itkuisella äänellä: ”Father, you know as well as I do

that it is all true”. Sitten poika sanoi jotain yllättävää, mikä syystä tai toisesta ei kuitenkaan herättä-

nyt suurta hämmästystä seurakunnan johdossa. Poika muistutti isäänsä siitä, missä tämä seisoi

Walshin murhan aikana ja painotti eritoten sitä, että Cook seurasi Rossia alakertaan murhayönä ja

ettei kumpikaan heistä ollut palannut kotiin ennen aamua. Huomatessaan, ettei suuttumus purrut

poikaan, isä Cook otti käyttöönsä hieman ystävällisemmän sävyn:

Ah! Ned, if you don’t say I’m innocent, I shan’t be able to get a living; but if you say
I’m innocent, I shall get work and money to buy victuals and clothes, and you may live
comfortably with me again.

404 The Morning Advertiser 19.1.1832.
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Poika kuitenkin vastasi, että kaikki mitä hän oli sanonut, oli ollut totta. Tämä riittikin seurakunnan

johdolle, ja poika vietiin pois huoneesta.405

Cookilta oli jo aiemmin kysytty myös, että miksi hän tai Ross oli aina saattanut pojan kouluun ja

sieltä takasin Caroline Walshin katoamisen jälkeen, mikäli heillä ei olisi ollut asiassa mitään salat-

tavaa. Cook totesi kuitenkin, että poika oli ollut kova pinnaamaan koulusta, joten kyseessä oli ollut

vain normaali vanhemman välittävä valvonta. Eräs St. Botolph Aldgaten seurakunnan luottohenki-

löistä, John James Harris (sama mies, jonka pojan Ross oli ryöstänyt kaksi vuotta aiemmin), oli

kuitenkin tiedustellut asiaa seurakuntansa koulusta ja saanut selville, ettei poika Cook ollut koskaan

ollut luvatta poissa koulusta. The Morning Advertiser totesikin Cookista tämän havainnon pohjalta

nasevasti: ”[…] whatever this fellow may not be he is a most deliberate blasphemous liar”. Seura-

kunnan johto oli ollut erittäin tyytyväinen pojan käytökseen isänsä painostuksen alla, ja kun tapaa-

misesta kerrottiin seuraavana maanantaina Lambeth Streetin poliisituomareille, tuomari John Hard-

wick totesi, että hän olikin aina luottanut poikaan todistajana ja pitänyt Rossia syyllisenä. Nortonin

ja Hardwickin kannalta asia olisi nyt vihdoin syyllisyyskysymyksen osalta loppuun käsitelty.406

Poliisituomaritkaan eivät kuitenkaan tuntuneet noteeraavan erästä merkittävää muutosta pojan ker-

tomuksessa. Pojan toteamus, että Cook oli seurannut Rossia ulos huoneesta Walshin murhayönä, on

mielenkiintoinen, sillä se eroaa kaikesta tämän aikaisemmin sanomasta. Poikahan oli nimenomaan

painottanut, ettei isä ollut lainkaan tekemisissä murhan kanssa.407 Tämä uusi kertomus antaakin

aihetta olettaa, että kaikista väittämistään omatunnontuskista huolimatta, poika Cook oli tarkoituk-

sellisesti valehdellut poliisituomareille sekä valamiehistölle ja pelastanut näin isänsä hengen. Ehkä

12-vuotias poika ei toisaalta vain ymmärtänyt, miten langettavaa tieto Cookin poistumisesta Rossin

perään murhayönä olisi ollut, ja poika ehkä kuitenkin uskoi tuolloin, ettei äidin perään lähteminen

tarkoittanut isän osallisuutta itse murhaan, jonka fyysiseen puoleen tämä ei joka tapauksessa ollut

osallistunut. Poika oli siis ehkä miettinyt asiaa tarkemmin vasta oikeudenkäynnin jälkeen ja sai

epäilynsä kakistettua ulos vasta, kun isä painosti tätä muuttamaan kertomustaan. Toisaalta pojalla ja

isällä oli ollut ilmeisen vahva side, joten on toki mahdollista, että poika oli myös tieten tahtoen suo-

jellut isäänsä. Tämä muutettu kertomus on kuitenkin uskottava, sillä se selittäisi vihdoin myös Coo-

kien 14-vuotiaan naapurin John Shieldsin havainnot murhayöltä 19. elokuuta.

Shieldshän oli kertonut, että Ross oli tullut ensin alas portaita ja palannut sitten takaisin yläkertaan.

Tämän jälkeen puolestaan Cook oli ollut astelemassa alaspäin, mutta hän ei kuitenkaan ollut ehtinyt

405 The Morning Advertiser 19.1.1832.
406 The Morning Advertiser 13.1.1832; 19.1.1832.
407 The Globe and Traveller 3.11.1831; OBSP Second Session 1832, s. 146–154, PCOM 1/28, TNA.
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Shieldsin kohdalle, ennen kuin poika oli poistunut huoneeseensa.408 Tämän valossa näyttäisi siis

siltä, että Elizabeth Ross oli ehkä murhan jälkeen kantanut Walshin ruumiin vain huoneensa oven

taakse ja laskeutunut sitten portaat alas kohti kellaria tiedustelemaan, oliko reitti mahdollisesti tur-

vallinen ruumiin kuljettamiseksi alakertaan. Nainen törmäsi kuitenkin kakkoskerroksen kohdalla

portailla istuvaan poika Shieldsiin ja jäi ulos odottamaan noin puoleksi tunniksi, että josko poika

ehtisi tällä välin palata huoneeseensa. Tämän jälkeen Ross kipusi takaisin ylös ullakolle huomaa-

matta, että Shields oli vain piiloutunut portaiden pimeään nurkkaukseen. Ross antoi sitten merkin

Cookille, joka lähti huoneestaan, otti luultavasti Walshin kantoonsa ja suuntasi alaspäin kohti talon

kellaria. Poika kuulikin, että Edward Cook oli tulossa alas portaita. Juuri samalla hetkellä isä

Shields käski kuitenkin poikansa takaisin huoneeseensa. Tämä yllättävä metelöinti portaikossa säi-

käytti Rossin, joka puolestaan käski miehensä takaisin ylös ennen kuin tämä ehti Shieldsien kerrok-

seen asti. Tämä teoria antaisi Edward Cookille aktiivisen roolin murhassa, johon valamiehistö totesi

hänet puutteellisen näytön takia syyttömäksi. Vaikka Cook, toisin kuin puolisonsa, saikin pitää hen-

kensä, ympäröivä maailma ei kuitenkaan epäiltyä burkiittia unohtanut saati sitten armahtanut. Bur-

king, kauhistuttavana rikoksena, nostattikin ihmisten tunteet pintaan, ja tekijöistä sekä heidän taus-

toistaan oltiin hyvin kiinnostuneita.

5.3 BURKOFOBIAA JA SAIRAALLOISTA UTELIAISUUTTA

[Burking] has terrified the young, alarmed the hitherto bold and strong person, and
frightened the aged men and women almost out of their senses: in truth, it has operated
like a panic upon all ranks of society, from one end of the kingdom to another.409

Näin kuvaili lontoolaisten tuntoja toimittaja Pierce Egan joulukuussa 1831. Lontoon burking-

tapausten paljastuminen synnytti burkofobiaksi kutsutun ilmiön. Yhtäkkiä jokaisesta kadoksissa

olevasta henkilöstä tuli todennäköinen murhan uhri. Caroline Walshin tapauksen yhteydessähän

tämä oli näkynyt siten, että useiden kadonneiden omaiset olivat saapuneet Lambeth Streetille syyt-

tämään Elizabeth Rossia ja Edward Cookia osallisuudesta läheistensä katoamiseen, lähes poikkeuk-

setta ilman minkäänlaisia todisteita. Vaikka viranomaiset eivät yleensä nähneetkään mitään yhteyttä

burkingin ja lukuisten epämääräisten katoamisilmoitusten välillä, lehdistö tarttui silti kaikkeen ilmi-

öön vähänkin liittyvään. Sanomalehtien burking-uutiset alkoivatkin lietsoa paniikkia ympäri kau-

punkia. Iso osa lehdistön burkingiksi julistamista tapauksista osoittautui kuitenkin vääriksi hälytyk-

siksi. Erään Lontoon Somers Townissa marraskuun puolessa välissä kadonneen 20-vuotiaan naisen

408 The Morning Advertiser 4.11.1831.
409 Egan 1831. Painotus alkuperäinen.
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tapaus oli tästä ominainen esimerkki. Nainen oli lähtenyt kirkkoon sunnuntai-iltana eikä ollut enää

palannut kotiinsa. Burkofobian ilmapiirissä katoaminen uutisoitiin empimättä burkingina (esimer-

kiksi The Standard:  ”SUSPECTED BURKING”). Mitään viitteitä rikoksesta ei kuitenkaan ollut il-

mennyt. Naista ei vain ollut tavoitettu muutamaan päivään.410 Pian kävikin ilmi, että nainen oli vain

ilmoittamatta kenellekään matkustanut pois kotoaan ja palannut myöhemmin takaisin hyvissä voi-

missa. Naisen kotiinpaluusta raportoinut The Morning Heraldin kirjeenvaihtaja tiedosti kaupungissa

vellovan paniikin todetessaan:

As the public mind is so alarmed upon this subject [burking], I think that it is the duty of
every person who can prove such a suspicion to be unfounded to do so without delay.411

Sanomalehdet kertoivatkin erinäisistä burkingiksi leimatuista tapauksista ja katoamisista lähes päi-

vittäin marraskuun alusta aina tammikuun 1832 lopulle asti. Lehdet myös lähes poikkeuksetta pai-

nottivat pääkirjoituksissaan, että tämä murhaliiketoimi tulisi väistämättä jatkumaan nykyisissä

oloissa, kun ihmisen arvo oli kuolleena niin käsittämättömän suuri. Esimerkiksi tällaiset The Exa-

minerin joulukuisen kannanoton kaltaiset lausunnot olivat varmasti omiaan ylläpitämään mieliku-

vaa siitä, että kuka tahansa saattoi joutua näiden ihmismetsästäjien kynsiin liikkuessaan metropolin

pimeillä, syrjäisillä kujilla ja kaduilla:

There can be no doubt that a trade in murder has been driven, for the supply of the
anatomist’s tables, and there can be as little doubt that it will be continued, unless the
legislature enables surgeons to supply themselves with subjects [ruumiita] without the
aid of the resurrection-ruffian.412

Burkofobia sai vielä lisäpontta, kun osa Lontoon lääketieteen eliitistä yhtyi vallalla olevaan näke-

mykseen, jonka mukaan uhreja ja tekijöitä täytyi olla enemmän kuin oli paljastunut. Yleisesti ajatel-

tiin, että nämä täydessä hiljaisuudessa toimineet murhaajat olivat olleet vain kiinni jääneitä kollego-

jaan taitavampia.413 Kirurgien kattojärjestön Royal College of Surgeonsin kollektiivinen ja myös

sanomalehdistössä julkaistu avoin kirje sisäministerille, Melbournen varakreiville joulukuussa 1831

julistikin pahaenteisesti, että burking tulisi vain jatkumaan, jos lainsäädännöllä ei saataisi taattua

anatomiakoulutukseen riittävää ruumismäärää:

More Criminals will undoubtedly arise; new Victims will be added to the list. […] The
very Individuals [Bishop ja Williams] who have lately suffered on the scaffold would

410 The Standard 17.11.1831; The Examiner 20.11.1831.
411 The Morning Herald 22.11.1831.
412 The Examiner 4.12.1831.
413 Richardson 2000, s. 197–198.
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probably have escaped detection if they had been more circumspect and wary in their
conduct.414

Sinänsä pelot burkingista elivät legendoissa jo kauan ennen Burken ja Haren murhia. Eräs todistaja

kertoi vuonna 1828 anatomian tilaa tutkineelle parlamentin komitealle Irlannissa liikkuvista huhuis-

ta, joiden mukaan pikkulapsia kidnapattiin säännöllisesti dissektioita varten.415 Tällaisen huhun

taustalla saattoi kyllä piillä enemmänkin Jean Waldien ja Helen Torrencen suorittama kidnappaus ja

lapsenmurha 1750-luvun Skotlannissa kuin mitkään oikeat kidnappaustapaukset Irlannissa. Nämä

pelot osoittavat kuitenkin sen, että anatomian ja murhan välinen yhteys oli olemassa ihmisten mie-

lissä jo ennen burkingia. Pelosta tuli kuitenkin jokapäiväistä Caroline Walshin, Carlo Ferrarin, Fan-

ny Pigburnin, Margaret Duffeyn, Cunninghamin ja Sarah Veazeyn murhien paljastuttua vuoron

perään loka-joulukuussa 1831. Burking yhdistettiin nyt lähes kaikkeen mahdolliseen väkivaltarikol-

lisuuteen, ja uutiset pahamaineisista burkiiteista levisivät jokaiseen yhteiskuntaluokkaan. Se oli en-

simmäisten puheenaiheiden joukossa joulukuisilla valtiopäivillä, ja burkofobia vaikuttikin olennai-

sesti anatomialain nopeahkoon läpimenoon parlamentissa.416 Burkingista tuli myös osa tavallisten

ihmisten jokapäiväisiä keskusteluja, kuten käy ilmi seuraavasta aikalaiskirjeestä marraskuulta 1831:

Have you heard of the horrible system of Burking that has been detected here? Two
cases [Walsh ja Ferrari] we have seen detailed and judged of in the Newspapers: this
morning, it is said, there are more; probably too the system has been going on in pri-
vate for a long while. Horrible, most Horrible! – I close now; for you have enough. I
will take this to the Post-office forthwith, tho' tomorrow would equally do. Again fare-
well my Dear Brother! Write to us soon, and always love us.417

Burkofobialle oli ominaista, että kaikenlainen pahoinpitely ja päälle käyminen tulkittiin burkingiksi.

Katsottiin, että kuka tahansa saattoi joutua pitch-plasteria418 heiluttelevan burkiitin kynsiin, jos liik-

kui yksin hämärillä kaduilla. Ensimmäinen ja samalla erityisen tyypillinen tällainen burking-

yritykseksi käännetty päälle käyminen ajoittui heti Carlo Ferrarin murhan uutisointia seuranneelle

päivälle, 7. marraskuuta 1831. Eräs nuori nainen oli ollut kävelemässä iltahämärissä pellon poikki

kotiinsa Somers Townissa (paikka tuntui olleen oikea burking-huhujen pesä), kun kaksi miestä oli

yllättäen hyökännyt naisen kimppuun ja kaatanut tämän selälleen maahan. Toinen miehistä oli tullut

naisen päälle ja yrittänyt tukkia tämän suun. Nainen oli kuitenkin rimpuillut itsensä vapaaksi ja

414 Letter from the Council of the Royal College of Surgeons to the Viscount Melbourne 10.12.1831, HO 44/24, TNA;
The Times 30.12.1831.
415 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 107.
416 Esim. 12. joulukuuta parlamentin alahuone keskusteli siitä, olivatko Bishop ja Williams sittenkin murhanneet
enemmän kuin kolme ihmistä, ks. The Parliamentary Debates 12.12.1831, s. 154–155; Richardson 2000, s. 197.
417 Kirjailija Thomas Carlylen kirje veljelleen Johnille päivätty Lontoossa 13.11.1831. Letters of Thomas Carlyle,
1826–1836 1889, s. 266–268.
418 Pitch-plasterista, ks. aikaisempi viite 55, s. 22.
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juossut karkuun. Miehet eivät olleet luovuttaneet, vaan he olivat sännänneet naisen perään, saaneet

tämän kiinni ja kaataneet uudelleen maahan. Kamppailun lomassa nainen oli kuitenkin huutanut

niin vimmatusti, että miehet olivat säikähtäneet ja paenneet. Hysteerinen nainen oli ottanut jalat

alleen ja juossut läheiseen taloon, jossa vasta lasillinen brandyä oli rauhoittanut tämän. Tapaus oli

näistä yksityiskohdista päätellen lähes varmasti ”vain” raiskausyritys, sillä se oli liian suunnittele-

maton ja julkinen ollakseen burkingia, mutta burkofobian ilmapiirissä sekin leimattiin burkingiksi.

The Morning Advertiser uutisoikin aiheesta otsikolla ”Desperate Attempt at Burking” ja vetosi luki-

jakuntaansa, että ihmiset sukupuolesta riippumatta välttäisivät öistä liikkumista syrjäisillä alueilla:

[…] the narrow, nay miraculous, escape of this young woman will be a warning to both
sexes, to avoid at night the lonely parts of the suburbs of the town. […] We again cau-
tion the public to be on their guard.

Lehti lietsoi paniikkia jatkamalla vielä, että kun ruumiiden hinta oli niin suuri ja niiden saanti puo-

lestaan niin vaikeaa, saattoi kaupungissa vaania satoja, ellei peräti tuhansia potentiaalisia burkiitte-

ja.419

Italialaispojan kohtalo synnytti sinänsä aivan aiheellisen uskomuksen, että lapset olivat kaikkein

alttiimpia jäämään burkiittien uhreiksi. Näin ollen burkingiksi julistettiin niin lapsenmurha-

tapauksia kuin pedofiliaakin. Vastasyntyneiden lasten murhat olivatkin yksi tyypillisimmistä väki-

valtarikoksista 1800-luvun alun Englannissa, ja yksi viimeisimmistä teloitetuista naisista Lontoossa

ennen Elizabeth Rossia olikin ollut nimenomaan lapsenmurhasta tuomittu Catherine Welch (vuonna

1828).420 Ei olekaan siis yllättävää, että burking yhdistettiin myös tähän henkirikostyyppiin. Eräs

”L. L. W.”-nimimerkillä esiintynyt kirjeenvaihtaja totesikin The Morning Herald-sanomalehdelle

marraskuussa 1831, että lapsestaan eroon haluavat vastasynnyttäneet äidit myivät usein lapsensa

yhdestä shillingistä ruumiinryöstäjille. Nämä puolestaan tappoivat vauvat ja myivät ne hyvällä voi-

tolla anatomeille. Kirjeenvaihtaja kertoi myös, että pystyisi tarvittaessa todistamaan kyseiset väit-

teensä.421 Vaikka tämä olisikin kieltämättä ollut erittäin ovela keino päästä eroon ei-toivotusta lap-

sesta eikä väitteen ainakaan osittaista todenmukaisuutta voidakaan täysin sulkea pois, vastasynty-

neet eivät kuitenkaan olleet kovin houkutteleva kohde ruumiinryöstäjille, sillä näistä saatava hinta

419 The Morning Advertiser 10.11.1831.
420 Sauer 1978, s. 81–84; MacDonald 2005, s. 20–21. On tietyllä tapaa ironista, että naisen nimi on sama kuin olennai-
sesti Rossin tapaukseen liittyvällä vanhuksella. Toinen tällainen samanlainen ironinen yhteensattuma oli, että yksi lu-
kuisista kadonneista lapsista ja epäillyistä burking-uhreista oli 8-vuotias Edward Cook, joka oli isoäitinsä käskemänä
lähtenyt yksin ostoksille ja hänet oli viimeksi nähty herrasmiehen näköisen miehen kanssa St. Anne Limehousen kirkon
luona marraskuun 3. päivä 1831. Sanomalehdet eivät unohtaneet tuoda esiin tätä nimien ja asiayhteyden outoa yhteen-
sattumaa, ks. The Morning Herald 23.11.1831.
421 The Morning Herald 17.11.1831.
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olisi jäänyt vaivaan nähden liian alhaiseksi. Kirjeenvaihtajan kertomus lieneekin näin burkofobia-

paniikkia puhtaimmillaan.

Sanomalehtien rikosuutisoinnista käy selvästi ilmi se, että burkingin pelko teki kaikkein pahimmis-

takin ”jokapäiväisistä” rikoksista, kuten seksuaalirikoksista, burkingia. Eräässä tapauksessa 8-

vuotias pikkutyttö oli seisoskellut asuntonsa portailla, kun pitkä mies oli tullut puhuttelemaan tyt-

töä. Mies oli tarjonnut tytölle pennin ja karamelleja siitä hyvästä, että tämä olisi kävellyt hänen

kanssaan vähän matkaa. Kaksikko oli päätynyt lopulta pimeälle kujalle, jossa mies oli tarttunut tyt-

töön ja alkanut sitoa tämän käsiä ja jalkoja. Tyttö oli kuitenkin alkanut huutaa, ja huuto olikin hou-

kutellut paikalle ohikulkijoita. Mies oli säikähtänyt ja paennut paikalta.422 Toisessa tapauksessa 9-

vuotias tyttö oli ollut leikkimässä kotitalonsa kivijalassa sijainneessa vihanneskaupassa, kun kaup-

paan oli tullut ”työläisen” näköinen mies. Mies oli pyytänyt, että tyttö auttaisi häntä kantamaan pe-

runasäkkiä miehen asunnolle, joka nyt sattui sijaitsemaan aivan kaupan lähistöllä. Hän oli luvannut

tytölle tästä palveluksesta kolikon. Mies oli kuitenkin johdattanut tytön erään asumattoman talon

eteen ja pyytänyt tätä tulemaan sisälle. Tyttöä oli kuitenkin alkanut pelottamaan, ja tämä kieltäytyi

kutsusta. Tällöin mies oli napannut kiinni tytön kädestä ja raahannut tämän ”suurella väkivallalla”

sisälle huoneistoon. Tytön huudot kantautuivat kuitenkin erään ohikulkijan korviin, ja tämä tuli pai-

kalle lukuisten muiden naapuruston asukkaiden kera ja keskeytti miehen toimet. Väkijoukko alkoi

ajaa takaa karkuun lähtenyttä miestä, mutta lopulta mies oli kadonnut pikkukujien labyrinttiin.423

Tapauksia olisi normaaliaikoina pidetty raiskausyrityksinä, mutta nyt ihmiset näkivät ympärillään

vain burkingia ja niin raiskaajat kuin pedofiilitkin saivat ylleen burkiitin leiman. Toisaalta tästä voi-

daan tehdä mielenkiintoisia johtopäätöksiä eri rikosten arvotuksiin kyseisenä ajanjaksona. Burking

oli aikalaisten mielissä ilmeisesti kohahduttavampi ja kammottavampi rikos kuin raiskaus tai edes

lapsiin kohdistuva haureus. Se, että ruumis murhan jälkeen vielä julkisesti häpäistäisiin anatomien

ja näiden oppilaiden toimesta, oli erityisen kauhistuttavaa ja nimenomaan burkingille ainutlaatuista.

Burkingin saama huomio nosti sen jopa osaksi pikkulasten leikkejä, eräässä tapauksessa hyvin va-

kavin seurauksin. Viisi- ja kahdeksanvuotiaat pikkupojat olivat kuulleet burkingista vanhemmiltaan

ja olivat sitten päättäneet leikkiä burkiittia. He houkuttelivat 3-vuotiaan naapurin pojan eräälle pel-

lolle, riisuivat tämän burkiittien tapaan alasti ja alkoivat piestä tätä kepeillä (ei enää niin burkiittien

tapaan). Poika oli lopulta jäänyt makaamaan pellolle liikkumattomana, ja isommat pojat olivat pa-

lanneet koteihinsa. Toinen pojista oli häpeilemättä sanonut vanhemmilleen, että hän oli ollut ”burk-

kaamassa pikku Carruthersia”. Poika löydettiin pellolta henkitoreissaan, mutta kerrottiin, että tämä

422 The Morning Chronicle 15.11.1831.
423 The Morning Herald 17.11.1831.



134

oli lopulta kuitenkin toipunut pahoinpitelystään. Sitä, miten kävi pikkuburkiiteille, tarina ei kerro.424

Sanomalehtien burking-uutisten joukossa oli toisaalta huvittaviakin esimerkkejä siitä, miten bur-

king-kohua oli mahdollista käyttää hyväksi. Erään kotoaan myöhässä olleen lontoolaisen pikkupo-

jan neronleimaus oli seuraavanlainen. Poika tiesi, että häntä olisi kotona odottamassa selkäsauna ja

ainoastaan uskottava tekosyy myöhästymiselle voisi pelastaa hänet. Poika oli kuullut burkingista ja

päättikin väittää, että hän oli joutunut burkiittien hyökkäyksen kohteeksi. Mikäs sen uskottavampaa,

koska burking oli kaupungin ykköspuheenaihe. Pojan isä uskoikin tarinan ja ilmoitti tästä poliisille.

Tarkemmissa kuulusteluissa poika kuitenkin murtui ja totuus paljastui.425

Toisaalta ihmisten hysteria myös huvitti osaa aikalaisista, ja burkingin kustannuksella tehtiinkin

kaikenlaisia käytännön piloja pelosta täriseville kanssaihmisille. Eräs nuorukainen olikin joulukuus-

sa 1831 päättänyt tehdä tällaisen burking-kepposen kadulla hänen edellään kävelleelle pojalle. Nuo-

rella miehellä oli ollut mukanaan pahaenteisyydestään jo kuuluisaksi tullut pitch-plaster, ja tämä

olikin lähestynyt uhriaan kaikessa hiljaisuudessa ja läimäyttänyt plasterin päin tämän naamaa. Sat-

tumalta paikalle tullut poliisi oli kuitenkin pidättänyt pojan ja vienyt tämän poliisituomarin juttusil-

le. Marlborough Streetin poliisitoimiston poliisituomarin Henry Moreton Dyerin huumorintaju ei

kuitenkaan moista vitsiä sulattanut, ja The Morning Post kertoi siihen syyn:

Mr. Dyer observed that it was extremely improper conduct, particularly at a time when
the public fears were so much excited by the late atrocities [burking]. Such practical
jokes should not be encouraged, and he must pay to the King a fine of five shillings, or
be committed for seven days.426

Samantyylisestä pilahyökkäyksestä ja ihmisten pelkojen lietsonnasta oli jo aiemmin sakotettu kahta

miestä Marylebonen poliisitoimistossa Etelä-Lontoossa.427 Näistä koomisista sattumuksista huoli-

matta ihmiset silti pelkäsivät toden teolla sitä, että he tulisivat murhatuiksi ja joutuisivat siten ana-

tomisen leikkelyn uhreiksi. Kyseiset pilailijat olivat myös onnekkaita, sillä osa ihmisistä oli nyt

burkofobian ilmapiirissä niin varuillaan, että kulki kaduilla ase turvanaan. Joulukuun lopulla eräs

Richardson-niminen mies olikin tuotu Lambeth Streetille poliisituomari John Hardwickin eteen sen

jälkeen, kun tämä oli juovuspäissään uhannut ampua Whitechapel Roadilla eräältä ohikulkijalta

”aivot pellolle”. Kun häneltä oli kysytty, miksi tämä oli kantanut ladattua asetta mukanaan, mies oli

kertonut syyksi burking-pelkonsa:

[…] hearing so much said about Burking, and different individuals being attacked, he
had carried the pistol about him for his personal safety, and was determined, should

424 The Morning Advertiser 13.12.1831.
425 The Morning Chronicle 1.12.1831.
426 The Morning Post 8.12.1831.
427 The Morning Advertiser 28.11.1831.
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any attempt be made to Burke him, that the Burkites should have something for their
trouble.428

Sattumalta burkingin kanssa samaan aikaan Englannissa riehui myös ensimmäinen Euroopan saa-

vuttanut kolerapandemia. Koleran pelko eli kolerafobia oli leimahtanut ilmiliekkeihin Brittein saa-

rilla jo kesällä 1831, ja tauti oli iskenyt maahan lopulta Sunderlandissa saman vuoden lokakuussa

(vain päiviä ennen Cookien pidätystä). Lontoossa tauti alkoi vaikuttaa helmikuusta 1832 lähtien.

Burkofobian ehkä vakavin ilmentymä liittyykin olennaisesti koleran saapumiseen. Ruumiinryöstö ja

burking-murhat olivat pahasti heikentäneet köyhälistön luottamusta lääkäreihin ja sairaaloihin. Jo

ennen burkingiakin sairaalaan joutumisen oli katsottu tarkoittavan lähes varmaa kuolemaa, ja köy-

hät pelkäsivät (osin syystäkin, kuten London Hospitalin toimet osoittavat) joutuvansa anatomien

leikkauspöydälle, mikäli he sattuivat kuolemaan sairaalassa. Koleran myötä Lontooseen perustettiin

lukuisia kolerasairaaloita, joihin sijoitettiin lähes pelkästään köyhiä potilaita. Tämä johtui pitkälti

siitä, että tautia esiintyi pääosin epäpuhtaissa oloissa elävien köyhien keskuudessa. Pian alkoikin

liikkua huhuja, että lääkärit murhasivat potilaita, jotta he saisivat leikellä ja tutkia näiden koleranrii-

vaamia ruumiita. Puhuttiinpa villeimmissä tarinoissa jopa elävältä leikkelystä ja -hautaamisesta.429

Pääsyy peloille oli se, että hoitavat kirurgit toimivat erittäin ajattelemattomasti kohdellessaan tautiin

menehtyneiden potilaidensa ruumiita. Kolerasairaaloissa tehtiin nimittäin jatkuvalla syötöllä luvat-

tomia ja hätäisiä ruumiinavauksia vastikään kuolleille. Kolera oli tautina uusi, joten myös lääketie-

teen siihen kohdistuva tiedonnälkä oli valtava. Osa kirurgeista jopa palkkasi ruumiinryöstäjiä, jotta

nämä tyhjentäisivät varta vasten perustetuille kolerahautausmaille haudattujen taudin uhrien arkut ja

myisivät ruumiit sitten anatomeille. Pelkoa lisäsi myös se, että tavaksi vakiintui haudata koleraan

kuolleet vain 12 tunnin kuluessa ja usein nämä haudattiin siunaamattomille hautausmaille, monesti

vielä ilman omaisten läsnäoloa. Pikahautaukset herättivätkin inhoa ja epäluuloja sekä lisäsivät hu-

huja mahdollisista elävältä430 hautaamisista. Kun tämänkaltaisia ajattelemattomia toimia paljastui

jatkuvasti, ympäri maata puhkesi vastalauseena lukuisia koleramellakoita, joissa pahimmillaan tu-

hottiin sairaaloita ja koleravaunuja (aikansa ambulansseja), uhkailtiin kirurgeja sekä ”vapautettiin”

potilaita sairaaloista. Esimerkiksi Lontoon Marylebonessa, Thames-joen eteläpuolella 6 000 ihmi-

sen väkijoukko kerääntyi pelastamaan sairaalaan kuljetettavaa miestä ”burkiitti-lääkäreiden” kynsis-

tä ja kantoi tämän lähes alastomana pitkin öisiä katuja takaisin kotiinsa (kuolemaan).431 Keväällä

1832 burkofobia-ilmiö sulautuikin hiljakseltaan osaksi laajempaa kolerafobiaa. Tiedettiin, että lää-

428 The Standard 30.12.1831.
429 Morris 1976, s. 103–104, 108–114; Durey 1979, s. 170–184.
430 Koleran uhrin ruumis saattoi kouristella vielä kuoleman jälkeenkin. Seikka, joka edesauttoi myytin rakentumista.
431 Morris 1976, s. 103–104, 108–114; Durey 1979, s. 170–184.
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kärit tunsivat suurta mielenkiintoa tautia kohtaan, ja mielikuva potilaiden murhaamisesta enemmän

tai vähemmän suljetuissa kolerasairaaloissa eli vahvana köyhien keskuudessa. Taudin merkittävä

kuolleisuusprosentti lietsoi vain entisestään näitä vääristyneitä mielikuvia. Koleran myötä köyhälis-

tö alkoi yhdistää yhä enemmissä määrin kirurgit ja burkiitit yhdeksi yhteiseksi pahaksi, jos burking

ei sitä aikaisemmin ollut jo tehnyt.

Vaikka burkingin uhriksi joutumista pelättiin kovasti, ihmiset tunsivat silti suurta, elleivät jopa sai-

raalloista mielenkiintoa rikoksia ja etenkin niiden tekijöitä kohtaan. Tämä ilmiö oli ollut havaitta-

vissa jo William Burken ja William Haren tapauksessa. Teloituksen ja ruumiinavauksen jälkeen

Burken ruumis oli asetettu julkisesti näytteille, ja arviolta 25 000 ihmistä oli jonottanut katsomaan

sitä. Lopulta Burken luuranko päätyi museoon ja hänen ihostaan tehtiin lompakko.432 Sama makaa-

beri kiinnostus jatkui myöhemmin myös Lontoossa, kun italialaispojan murhaajat pidätettiin. John

Bishopin ja Thomas Williamsin teloitukseen oli kokoontunut valtava ihmismäärä, arviolta noin

30 000–40 000 uteliasta silmäparia.433 Newgaten vankilapappi Horace Samuel Cotton muistelikin,

ettei ollut koskaan nähnyt teloituksessa moista väenpaljoutta.434 Moni talloutuikin sairaalakuntoon

syntyneessä tungoksessa.435 Myös Bishopin avattua ruumista sisäelimineen tuli King’s Collegen

yliopistolle katsomaan valtaisa joukko uteliaita ihmisiä. Ultraradikaali köyhien äänenkannattaja The

Poor Man’s Guardian kommentoikin otsikolla ”A King and A Burkite” sarkastisesti, ettei samaan

aikaan kansalaisilleen esittäytynyttä kuningas Vilhelm IV:ttä käynyt katsomassa juuri kukaan, sillä

King’s Collegella oli tarjolla paljon suurempi ”nähtävyys”. The Poor Man’s Guardian jatkoi vielä:

[…] – and, indeed, we find that “his Majesty,” in this respect, somewhat suffers by
comparison, for could he, at any time, draw together so great a company as that which
attended the last moments of the “Burkite?”436

Myös murhaajien asunnoista tuli suosittuja nähtävyyksiä. Ihmiset jonottivat sisään suurin joukoin ja

ottivat mukaansa matkamuistoiksi mitä ikinä keksivät, jopa lattialautoja. Eräs ”elegantisti pukeutu-

nut” nainen oli jopa kumartunut Bishopin talon kaivolle maistamaan vettä, jossa uhrit oli hukutettu,

ja huhujen mukaan kaivon sisältö aiottiin myydä kiinnostuneille guinea litralta. Talon pihan puista

ja pensaista oli jäänyt jäljelle vain tyngät, kun ihmiset olivat käytännössä repineet ne maan tasalle.

Rahastaminen yleisön suurella burking-uteliaisuudella oli myös hyvää liiketoimintaa. Bishopin ja

Williamsin taloon (”House of Murder”, kuten sitä kutsuttiin) sisään päästäkseen täytyi maksaa vii-

432 Bailey 2002, s. 117–118.
433 Wise 2005, s. 229.
434 Vankilapappina Cottonin velvollisuus oli osallistua kaikkiin kaupungin teloituksiin. Original Diary or Visiting Book
of the Reverend H. S. Cotton 5.12.1831, MS14, NLA.
435 Wise 2005, s. 233.
436 The Poor Man’s Guardian 17.12.1831. Painotus alkuperäinen.
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den shillingin pääsymaksu, ja kaupustelijoita oli kerääntynyt lähistölle myymään mitä moninaisim-

pia rikoksiin liittyviä tuotteita aina broadsideista burkiittikaramelleihin. Lehdissä mainostettiin

myös, että halukkaat pääsisivät katselemaan murhaajien vaatteita erittäin huokeaa pennin pääsy-

maksua vastaan. Myös burking-uutisia sisältävät sanomalehdet ja broadsidet ylittivät normaali-

myyntinsä monin kerroin.437 Burking-murhien kaltaisten kohahduttavien rikosten yhteydessä halpo-

ja broadsideja saatettiin myydä maan laajuisesti jopa miljoonia kappaleita, ja Caroline Walshin

murhaa seurasivat lehdet, vaikkakin lähes puolen vuoden viiveellä, aina Australiassa asti.438

Sanomalehdet eivät kerro sitä, kävivätkö ihmiset myös Goodman’s Yardilla katsomassa rouva

Walshin murhapaikkaa. Asuntohan ei enää ollut Cookien käytössä näiden pidätyksen aikaan, joten

sisään uteliailla tuskin oli asiaa, ellei talon vuokranantajapariskunta ollut sittenkin päättänyt kääntää

taloonsa kohdistuneen suuren huomion voitokseen. Mielenkiintoa toki Walshinkin tapaus herätti,

sillä ihmisjoukot olivat tungeksineet Lambeth Streetin poliisitoimiston ympärillä ja sen läheisillä

kujilla jo esitutkintakuulustelujen aikaan. Uteliaat ihmiset olivat kaikin keinoin halunneet nähdä

edes vilauksen pahamaineisista burkiiteista.439 Rossin ja Cookin oikeudenkäyntiäkin seuraamaan oli

pyrkinyt niin paljon ihmisiä, että heitä oli Old Baileyn oikeustalon ulkopuolella estettävä voimakei-

noin tungeksimasta sisään.440 The Morning Postin toimittaja kuvasi näkyä seuraavasti:

Such was the interest excited on the occasion, that every spot within the Court, not ex-
cepting the space behind the dock, was crowded to excess, as were the passages leading
to the Court, which, although guarded by an extra number of constables, could not be
kept clear enough to admit ingress and egress without the greatest difficulty. The crowd
without the Court was unprecedented.441

Bishopin ja Williamsin ruumiiden julkisen näyttelyn seurauksena suuri joukko ihmisiä oli keräänty-

nyt teloituspäivänä 9. tammikuuta odottamaan myös London Hospitalin eteen päästäkseen näke-

mään Elizabeth Rossin ruumiin. Yleisön suureksi pettymykseksi vain osa pääsi tällä kertaa häm-

mästelemään kuollutta burkiittia.442 Tämä oli ehkä pakollinen turvatoimi, sillä kun väkijoukko oli

kuukautta aikaisemmin jonottanut päästäkseen katsomaan Thomas Williamsin ruumista, se oli saa-

nut aikaan sellaisen kaaoksen, että poliisikin oli jouduttu kutsumaan paikalle rauhoittamaan tilan-

netta.443 Ne, jotka eivät päässeet näkemään burkiittien ruumiita paikan päällä, saattoivat vierailla

Lontoon lukuisissa vahakabineteissa. Eräs Madame Tussaudin kilpailija olikin ikuistanut Bishopin,

437 Wise 2005, s. 142–143, 235, 247.
438 Gatrell 1996, s. 159; Esim. The Sydney Monitor 23.5.1832, 20.6.1832.
439 The Sun 9.12.1831.
440 The Globe and Traveller 6.1.1832.
441 The Morning Post 7.1.1832.
442 The Morning Chronicle 12.1.1832.
443 Wise 2005, s. 236.
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Williamsin ja Rossin kasvot osaksi kokoelmaansa ja mainosti niitä kadulla ”ainoina oikeina näköis-

kopiona”. The Morning Advertiser muisti vielä paheksuen kommentoida, että kuinka paljon nämä

erittäin taidokkaasti tehdyt murhaajien vahamuotokuvat tuntuivat kiinnostavan etenkin naisväkeä.444

Makaaberina yksityiskohtana eräs ”keräilijä” oli pyytänyt London Hospitalin anatomeja leikkaa-

maan talteen sen osan Rossin ihoa, jossa tämän ”E. R.” tatuointi sijaitsi. Kyseinen keräilijä oli teh-

nyt valmisteluja, jotta voisi kehystää tämän ihonpalasen seinälleen.445

Luonnollisesti Elizabeth Rossin teloitukseen oli myös odotettu valtavaa ihmisjoukkoa, ja vaikka

Rossin kuolemaa olikin seuraamassa arviolta noin 20 000 ihmistä, väkimäärä oli kuitenkin vain

puolet Bishopin ja Williamsin teloituksen vastaavasta.446 Caroline Walshin murha jäikin saamas-

saan julkisuudessa selvästi italialaispojan murhan varjoon. Tähän vaikutti varmasti se, että Walshin

ruumista ei ollut koskaan löydetty eikä tunnustusta ollut myöskään onnistuttu saamaan Rossilta tai

Cookilta. Näin Walshin tapauksessa ei ollut samankaltaista dramatiikkaa kuin Carlo Ferrarin kohta-

lossa. Ferrarin ruumis olikin ollut selvä todiste burkingin kauheuksista. Walshin murhassa tätä lan-

gettavaa todistetta ei ollut olemassa. Siinä missä Bishop ja Williams kertoivat omaehtoisesti ja erit-

täin yksityiskohtaisesti Ferrarin, Pigburnin ja Cunninghamin murhiin johtaneista tapahtumista, Ed-

ward Cook ja Elizabeth Ross vaikenivat täysin Caroline Walshin kohtalosta. Lontoo olikin rakastu-

nut kuolleeseen italialaispoikaansa,447 ja hän jäi elämään ruumiinryöstönvastaisen taistelun marttyy-

rinä. Walsh irlantilaisena vanhuksena ei ollut yhtä eksoottinen tai sääliä herättävä kuin pieni ulko-

maalainen poika, eikä edes nainen ja äiti burkiittina pystynyt kääntämään huomiota Caroline

Walshin kohtaloon. Lapsen murha oli vain jotain todella kauhistuttavaa, ja mitä kauhistuttavampi

rikos oli kyseessä, sitä enemmän lehdet uhrasivat asialle palstatilaansa.

5.4 VIHATUT BURKIITIT

Uteliaisuuden ja pelon ohella burking herätti ihmisissä myös suunnatonta vihaa. Burkiittiviha liit-

tyykin olennaisesti kaikkiin burking-tapauksiin, ja sen kohteeksi joutuivat burkiittien itsensä ja näi-

den sukulaisten lisäksi koko burking-ilmiön aikaansaanut instituutio kirurgeineen ja ruumiinryöstä-

jineen. Kolerafobia aikaansai väkivaltaisiakin mellakoita kirurgeja vastaan keväällä ja kesällä 1832,

mutta kirurgit joutuivat paineen alle jo loppuvuodesta 1831. Vaikka italialaispojan surma olikin

444 Mr. Simmons, of no. 167, High Holborn, having the only true models of the notorious Burkers – Bishop, Williams,
Eliza Ross…  1832, Waxworks 1 (35), BodL; The Morning Advertiser 9.1.1832.
445 The Morning Advertiser 19.1.1832.
446 Sää oli toisaalta ollut erittäin huono teloituspäivän aamuna, mikä saattaisi osaltaan selittää pienemmän väkimäärän
Rossin teloituksessa. The Observer 9.1.1832; The Morning Post 10.1.1832.
447 Toteamus Sarah Wiselta, ks. Wise 2005, s. 240.
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paljastunut nimenomaan kirurgin tarkkaavaisuuden ansiosta, yleisö piti anatomeja silti tietyllä tapaa

osallisena murhatekoihin. Sinänsä tätä ei voida pitää vääränä ajattelutapana, sillä luonnollisesti il-

man anatomian harjoittamista ei myöskään olisi ollut koko burking-ilmiötä. Royal College of Sur-

geons olikin erittäin huolissaan burkingin vaikutuksista anatomien maineelle joulukuisessa kirjees-

sään sisäministeriölle:

If the Council of the College continue to require that those who present themselves for
examination shall have studied practical Anatomy […] the medical Profession will be,
necessarily, degraded from the high station which it ought to hold […] in this Country,
where the study of Anatomy is barely tolerated, and where not only the Procurers of
dead bodies [ruumiinryöstäjät, burkiitit] but the anatomical Teachers and Students are
alike engaged in illegal pursuits [laittomien ruumiiden hallussapito].448

Korostaakseen sitä, että he eivät olleet rikollisten kanssa veljeilijöitä, anatomit päättivät yhdessä

keskeyttää kaikki anatomialuentonsa joulukuussa 1831. Seisauksen oli määrä kestää siihen asti,

kunnes valtio saisi lailla taattua kouluille riittävän ruumismäärän. Eleen tavoite oli, että kysynnän

loppuminen lopettaisi myös anatomiamurhat. Tätä idealistista periaatetta ei kuitenkaan noudatettu,

sillä anatomialaki tuli lainvoimaiseksi vasta loppukesällä 1832 ja pysyäkseen kilpailukykyisinä ana-

tomiakoulut tarvitsivat jatkuvasti uusia ruumiita. Ainakin yksityisten anatomien johtohahmo

Richard Dugard Grainger osti todistettavasti ruumiinryöstäjiltä ruumiita jo heti joulukuussa 1831.449

Vaikka Lontoon anatomit säästyivätkin burkofobiassa väkijoukon väkivallalta ja suoranaiselta mel-

lakoinnilta muutamia koleraan liittyneitä sattumuksia lukuun ottamatta, pelko väkivallasta ei ollut

täysin turha. Vakavin burkiittivihaan liittynyt tapahtumasarja kohdistuikin nimittäin juuri anatomiin

ja tämän omaisuuteen. Tapahtumat saivat alkunsa joulukuun 1831 lopulla Skotlannin Aberdeenissa.

Aberdeenissa oli jo marraskuussa liikkunut huhuja burkiiteista, ja Lontoon burkiittien paljastuminen

vain lisäsi näitä pelkoja. Tilanne kärjistyi lopullisesti joulukuun 19. päivänä, kun eräs koira oli ollut

penkomassa maata anatomi Andrew Moirin anatomiakoulun takana. Koiran haukunta oli kiinnittä-

nyt naapuruston asukkaiden huomion, ja lopulta mullan seasta paljastuikin ihmisruumiin jäännök-

siä. Tuohtunut väkijoukko murtautui Moirin anatomiakoulun tiloihin, alkoi hajottaa paikkoja ja hä-

tisti kirurgin oppilaineen karkumatkalle. Anatomiakoulusta löytyikin kolme osittain leikeltyä ruu-

mista, jotka otettiin mukaan ja joita kannettiin avoimesti pitkin Aberdeenin katuja. Väkijoukko kas-

voi käsittämään yli 10 000 henkeä, ja huudot ”Burn the hoose, down with the Burkin’ Shop!” rai-

kuivat Moirin koulun edustalla. Pian väkeä olikin tuhoamassa koulun perustuksia, ja kohta myös

koko rakennus oli ilmiliekeissä. Joku väkijoukosta tunnisti lähellä kulkeneen miehen anatomiaoppi-

laaksi ja huusi: ”Here’s ane o’ the Burkin’ rascals, lat’s do for him next!”. Mies lähti karkuun, ja

448 Letter from the Council of the Royal College of Surgeons to the Viscount Melbourne 10.12.1831, HO 44/24, TNA.
449 The Globe and Traveller 6.12.1831; The Morning Post 6.12.1831.
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samassa valtava väkijoukko lähti seuraamaan tätä huutaen kovaäänisesti: ”A Burker! A Burker!”.

Vasta sotilaiden väliintulo ja mellakkalain (Riot Act) lukeminen hillitsi lopulta väkijoukon. Anato-

miakoulu paloi maan tasalle.450

Aberdeenin tapahtumiin nähden Lontoon anatomit pääsivät siis suhteellisen helpolla, sillä väkival-

lan uhka metropolissa kohdistuikin pääasiassa näiden yhteistyökumppaneihin, ruumiinryöstäjiin.

The Timesin pääkirjoitus 26. marraskuuta 1831 ei jättänytkään arvailujen varaan sitä, ketkä kantoi-

vat ilmiöstä päävastuun ja siten myös suurimman osan sen aikaansaamasta vihasta:

That those who engage in the trade of resurrection-men will not always confine their
operations to the plunder of churchyard, has been proved by a terrible series of facts
[murhat], and might have been anticipated by reasonable suspicion. Under the existing
temptations the practised resurrection-man is an assassin ready-made. He is already a
criminal, – he is engaged in a trade which is generally esteemed robbery and sacrilege,
– he is excommunicated from the rest of the society with disgust and horror, – he feels
no restraint from any regard to a character irretrievably lost, or from feelings of hu-
manity which are utterly extinguished; and whether he adds one more crime to his list –
one additional title to execration to a name already abhorred – whether, in short, he
makes a subject of the living, instead of digging one from the earth, if he can do the
former with equal safety as the latter, – can be to him a matter of little consequence.451

Aikaisemminkin siis jo kovin vihatut ruumiinryöstäjät saivat nyt taakakseen vielä burkiitin leiman.

Marraskuusta 1831 eteenpäin kiinnijääminen Lontoon kaduilta ruumiin kanssa olisi ollut hyvin vaa-

rallista. Toimeaan jatkaneet ruumiinryöstäjät saivat pelätä henkensä puolesta, ja osa turvautuikin

muihin tulonlähteisiin, kuten seuraava esimerkki valaisee. Eräs panttilainaamon työntekijä huomasi

jouluisena aamuna suuren korin kapealla kujalla työpaikkansa lähellä Long Lanella, Smithfieldillä.

Mies epäili, että korissa oli ruumis, joka oli matkalla läheisen St. Bartholomewin sairaalan anato-

miakoululle. Hetken päästä koria tulikin noutamaan neljä miestä, jotka panttilainaaja tunnisti tunne-

tuiksi ruumiinryöstäjiksi, olihan näiden kantapaikka Fortune of War aivan lähistöllä. Hän kysyi

miehiltä suoraan, oliko korissa ruumis. Ruumiinryöstäjät vastasivat tälle kieltävästi. Paikalle saapui

kuitenkin myös poliisikonstaapeli, ja kun miehet huomasivat tämän, he ottivat jalat alleen ja katosi-

vat torin vilskeeseen. Kun konstaapeli avasi korin, hän huomasi, että se sisälsikin ruumiin sijasta

vastikään Smithfieldin karjamarkkinoilta varastettua tavaraa. The Standard kommentoi tästä nokke-

lasti, että ruumiinryöstäjät pelkäsivät nykyään kiinnijäämistä niin paljon, että joutuivat ryhtymään

”aivan tavallisiksi varkaiksi” elättääkseen itsensä.452 Ruumiinryöstäjien kokemasta pelosta kertoo

myös toinen esimerkki joulukuulta 1831. Kun Bridget Culkin pidätettiin tällöin Margaret Duffeyn

450 Adams 1972, s. 120–127.
451 The Times 26.11.1831. Lihavointi Antti Paavola.
452 The Standard 9.12.1831.
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burking-murhasta, tämän kanssa oli otettu kiinni myös kolme ruumiinryöstäjää. Nämä vapautettiin

kuitenkin syyttöminä, mutta kun he olivat poistumassa Worship Streetin poliisitoimistosta, eräs

miehistä, William Dunkley, oli vedonnut pidättäjiinsä oman turvallisuutensa puolesta seuraavasti:

Before I go, I just wish to say that Mr. Hanley [miehet pidättänyt tutkija] ought not to
mention my profession in this open manner. Why, the people would tear us to pieces just
now, if they are put up to it in this way.453

The Times oli pääkirjoituksessaan tietyllä tavalla kuitenkin väärässä. Kaikki ruumiinryöstäjät eivät

nimittäin suinkaan olleet murhaajia. On olemassa jopa selviä viitteitä siitä, että osa tunsi tietynlaista

ammattiylpeyttäkin toimiessaan anatomian palvelijoina. He tiesivät olevansa korvaamattomia ajan

lääketieteelle ja toisaalta tunnistivat sen, että muutamat epäammattimaisesti toimivat yksilöt tahra-

sivat pahasti ammattikunnan mainetta. Kun Patrick Murphy oli kertonut ammattikunnastaan vuoden

1828 anatomian tilaa tutkineelle komitealle, hän olikin jakanut ruumiinryöstäjät kahteen ryhmään:

todellisiin ammattimaisiin ruumiinryöstäjiin ja osa-aikarikollisiin. Hän kertoi, ettei koskaan itse

luottaisi jälkimmäiseen ryhmään ja kuvasi suhtautumistaan näihin seuraavasti:

[…] they are all thieves, and they never supplied the schools [anatomiakouluja] in their
lives; they get a subject [ruumis] or two, and call themselves resurrection-men.454

Todelliset ruumiinryöstäjät halusivatkin tehdä selväksi sen, että he eivät kuuluneet murhamiesten

joukkoon. Jopa ruumiinryöstön ammattietiikka nostettiin esille. Ruumiinryöstäjät Joseph Crouch ja

David Baker oli tammikuussa 1832 tuotu Union Hallin poliisitoimistolle syytettynä tikkaiden, säk-

kien ja köysien varastamisesta kollegaltaan William Dunkleyltä (sama Dunkley, joka oli ollut ai-

emmin pidätettynä yhteydestään Margaret Duffeyn murhaan). Poliisituomari piti tällaista ruumiin-

ryöstäjien välienselvittelyä häpeällisenä etenkin nyt, kun burkofobia velloi kaupungissa, ja totesi,

että näiden toimia valvottaisiin nyt erityisen tarkasti. Crouch totesi puolustuksekseen, että hän oli

”kunniallinen” ruumiinryöstäjä. Hän kertoi tehneensä aina kaiken vain niin kuin hänen ammatti-

kunnalleen oli oikein ja työskennellyt vain toisten ”kunniallisten” kollegoiden kanssa. Crouch lisäsi

vielä, ettei hän ollut lainkaan ”burking-systeemin ystävä” ja voisi vaikka julistaa sen koko maail-

malle, jos tarve näin vaatisi.455

Burking toikin lisää vaikeuksia ”rehellisellä” ruumiinryöstöllä itseään elättäville, joten oli luonnol-

lista, että haluttiin osoittaa, ettei kuuluttu samaan kastiin murhaajien kanssa. Tästä huolimatta tällai-

set selitykset eivät kuitenkaan lepyttäneet burkofobian ilmapiirin keskellä eläviä lontoolaisia. Vuo-

den 1832 huhtikuussa, eli jo monta kuukautta Elizabeth Rossin teloituksen jälkeen, usean tuhannen

453 The Examiner 11.12.1831.
454 Report and Evidence of the Select Committee on Anatomy 1828, s. 70–73.
455 The Morning Advertiser 2.1.1832.
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henkilön vahvuinen väkijoukko kokoontui Metropolin poliisin Greenwichin poliisiaseman ympäril-

le. Kolme tunnettua ruumiinryöstäjää, Cornelius Bryant (Patrick Murphyn entinen kumppani), Ro-

bert Self (puujalkainen entinen sotilas) ja George Betts, oli pidätetty ja näiden hevoskärryistä oli

löytynyt kahden vankilaiva Justitialla kuolleen vanhuksen ruumiit. Nopeasti levisikin huhu, että

vanhukset olivat joutuneet burkiittien uhreiksi. Väkijoukko vaati ruumiinryöstäjiä kadulle, jossa

näille olisi voitu jakaa ”nopeaa oikeutta”. Kun tähän ei ollut suostuttu, väkijoukko oli uhannut repiä

poliisiaseman maan tasalle ja lopulta oli tarvittu 40 poliisikonstaapelia saattamaan ruumiinryöstäjät

poliisituomarin juttusille Deptfordiin. Yleisön viha oli ollut kaikkivaltaista, ja jopa burkiitteja suoje-

leva poliisi oli saanut tästä osansa:

[…] the mob commenced an attack upon them [ruumiinryöstäjiä kohtaan] with stones,
bricks, and missiles of every description, several of which struck them and the police in
divers places; and the hootings, execrations, and yellings of the mob, might have been
heard nearly half a mile off.456

Jos viha tavallisia ruumiinryöstäjiä kohtaan oli suurta, se oli vielä suurempaa niitä ihmisiä kohtaan,

jotka liittyivät tavalla tai toisella todistettaviin burking-murhiin. Kuninkaantodistuksen ansioista

vapautunut William Hare joutui Skotlannissa pakenemaan henkensä edestä murhanhimoista väki-

joukkoa missä ikinä liikkuikaan, ja huhujen mukaan eräs hänet tunnistanut työtoveri oli heittänyt

kalkkia tämän silmiin niin, että mies oli sokeutunut ja kuollut myöhemmin köyhänä kerjäläisenä

Lontoossa.457 Burken vapautettu naisystävä Helen M’Dougal koki lähes saman kohtalon, kun tämä

joutui väkijoukon ajamana jättämään taakseen kotikaupunkinsa Edinburghin ja eräiden huhujen

mukaan asettumaan asumaan kauas Australiaan.458 Ruumiinryöstäjä James May, joka oli tuomittu

elinikäiseen pakkotyöhön italialaispojan murhaan osallistumisesta, jäi burkiittivihan uhriksi, kun

hän odotti vankilaivalla karkotustaan Australian rangaistussiirtolaan. Kanssavangit nimittäin pa-

hoinpitelivät muutenkin heikossa kunnossa ollutta Maytä niin, että tämä lopulta kuoli näkemättä

koskaan määränpäätään.459 Myös epäilty burkiitti Bridget Culkin joutui vankitoveriensa pahoinpite-

lyn kohteeksi. The Globe and Traveller uutisoi asiasta ironisesti otsikolla ”An Attempt to Burke a

Supposed Burkite”. Kaksi juopunutta prostituoitua oli laitettu samaan selliin Culkinin kanssa, ja kun

naiset olivat tunnistaneet tämän burkiitiksi, he olivat alkaneet repiä Culkinin vaatteita ja käyneet

kiinni tämän kurkkuun. Kun vanginvartija oli puuttunut pahoinpitelyyn, hän oli kuullut naisten huu-

tavan Culkinille: ”You – Burker, we will have your life, you –, for murdering the child!”. Culkin oli

ollut tapauksen jälkeen hyvin itkuinen ja peloissaan mutta muuten vahingoittumaton. Worship

456 The Times 19.4.1832.
457 Bailey 2002, s. 127–128.
458 Ball 1928, s. 93.
459 Wise 2005, s. 273.
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Streetin poliisitoimiston poliisituomari Samuel Twyford antoi naisille kuuden viikon lisätuomion,

mutta nämä silti vannoivat etsivänsä Culkinin uudelleen käsiinsä, kun vapautuisivat. Toinen naisista

totesikin kylmästi tuomarille: ”Damn my eyes, I’ll serve her out when I come out. I’ll Burke her, she

may depend upon it”. Poliisituomari ei tällaisia uhkailuja kuunnellut vaan lisäsi naisten tuomiota

vielä kahdella kuukaudella.460

Elizabeth Rossia ja Edward Cookia ei tiettävästi ollut ahdisteltu vankeusaikana, mutta varsinkin

Ross oli pelännyt väkijoukon kynsiin joutumista toden teolla. Vihainen väkijoukko olikin ollut

odottamassa Lambeth Streetin poliisitoimiston ulkopuolella, kun Rossia ja Cookia oltiin siirtämässä

Newgaten vankilaan joulukuun lopulla. Ross oli huomannut suuren väkijoukon ja todennut tästä

Nortonille seuraavasti hyvästellessään tuomaria:

We are very much obliged to you for your kindness, Sir, and God bless you. I am glad
we have not to come up again, for we run the risk of being torn to pieces by the mob and
gang brought to the office by some of the witnesses.

Norton oli vakuuttanut, ettei mitään pahaa pääsisi tapahtumaan, ja nainen oli rauhoittunut. Jo tätä

aiemmin Ross oli kertonut poliisituomarille, että oikeuden tuomiosta riippumatta, hän ei enää voisi

burkiittileiman vuoksi koskaan näyttää naamaansa kenellekään, joka ”hänet tässä maassa tuntisi”.461

Ross oli ollut peloissaan yleisön eteen astumisesta myös teloitusaamunaan, vaikka olikin lopulta

ollut täysin tyyni itse hirttolavalla. Matka vankilan ovista lavalle tuhansien huutavien ihmisten eteen

oli kuitenkin kuolemaantuomitulle varmasti kauhistuttava kokemus. Teloitusyleisö saattoi pienem-

pien rikosten yhteydessä olla jopa tuomitun puolella ja buuata pyövelille, mutta burkingin ollessa

kyseessä tilanne oli päinvastainen. Murhaajat saivat päällensä yleensä valtavan huutomyrskyn, ja

näin kävi myös Elizabeth Rossille.462 Burkiittiviha kohtasi myös sinänsä viattomia burkiittien omai-

sia. Tämän saivat kokea muun muassa Bishopin ja Williamsin vaimot, sillä kun naapurit olivat

kuulleet, että naiset olivat muuttaneet lähistölle, he eivät olleet antaneet enää lastensa leikkiä ul-

kosalla.463 Ei haluttu ottaa sitä riskiä, että lapset olisivat kaveeranneet burkiitti Bishopin lasten

kanssa. Marraskuussa 1831 oli puolestaan eräs täysin viaton nainen hakattu tajuttomaksi Spitalfield-

sin tienoilla, kun tätä oli luultu Bishopin vaimoksi.464

Se, että väkijoukko yritti jakaa tällä tavoin oman käden oikeutta, oli tyypillinen reaktio burkingiin.

Se oli vastaisku järjestelmälle, joka oli burkingin tuottanut. Väliä ei ollut sillä, olivatko vihan koh-

teet todistettavasti murhaajia vai vain anatomiatieteen etuja palvelleita ruumiinryöstäjiä tai anato-

460 The Globe and Traveller 22.12.1831.
461 The Times 23.12.1831; The Morning Herald 9.12.1831.
462 The Observer 9.1.1832; Gatrell 1996, s. 67–70.
463 Wise 2005, s. 276–277.
464 The Morning Herald 30.11.1831.
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meja. Koko anatomiatieteen ja ruumiinryöstön suhde kaikkine osasineen nähtiin syypäänä murhaa-

miseen. Kyseisten väkijoukkojen sosiaalisesta koostumuksesta ei ole juurikaan viitteitä, mutta ruu-

miinryöstö ja burking kohdistui käytännössä yksinomaan köyhiin. Nimenomaan heidän ruumiitaan

käytettiin anatomian ja kirurgian edistämiseen. Ruumiinryöstö koettiin jälleen yhtenä keinona, jolla

köyhät kuolemansakin jälkeen joutuisivat palvelemaan rikkaiden isäntiensä, tässä tapauksessa ki-

rurgien, etuja,465 joten tällainen raju vihareaktio, kun siirryttiin ruumiinryöstöstä anatomiamurhaan,

oli vain luonnollinen jatko jo aiemmin tulehtuneelle ilmapiirille. Toki suurimman vihan saivat nis-

kaansa itse burkiitit ja etenkin he, jotka viralliset tuomioistuimet päättivät vapauttaa eli Helen

M’Dougal, William Hare, James May ja Bridget Culkin. Vapauttava tuomio ei siis todellakaan tar-

koittanut vapautusta väkijoukon vihalta, ja tämän saivat kokea myös molemmat Edward Cookit,

sillä myös he joutuivat oman elinyhteisönsä vainoamaksi Elizabeth Rossin teloituksen jälkeen.

Kun Edward Cook oli vapautunut Newgaten vankilasta, burkiitin maine oli tehnyt tämän elämästä

Lontoossa lähes mahdotonta. Hän oli kaikkialla yrittänyt vakuuttaa ihmisiä itsensä ja avovaimonsa

syyttömyydestä, mutta turhaan. St. Katharinen satama ei ollut suostunut enää palkkaamaan miestä

eikä hän ollut saanut työtä mistään muualtakaan. Cook sai suostuteltua Aldgaten seurakunnan joh-

don järjestämään tapaamisen hänen ja hänen poikansa välille Whitechapelin köyhäintalossa. Tällä

Cook yritti paitsi saada poikansa kumoamaan todistuksensa, niin myös saada tätä takaisin luokseen

asumaan. Mies yritti vedota polvillaan poikaansa, että jos tämä vain sanoisi valehdelleensa, pystyisi

hän jälleen saamaan työtä ja elättämään poikaa. Cook jatkoi, että nämä väitteet koituisivat hänen

kohtalokseen, ellei poika peruisi todistustaan. Vaikka poika olikin ollut tästä murheissaan, hän ei

ollut kuitenkaan taipunut, ja näin isä ja poika oli erotettu jälleen, tällä kertaa ehkä viimeisen kerran.

Cook kertoi paikalla olleelle seurakunnan johdolle sydäntä raastavasti, kuinka häneen iskostettu

burkiittileima oli estänyt kaiken mahdollisuuden saada työtä metropolissa ja kuinka hänet oli näin

pakotettu muuttamaan johonkin osaan maata, missä kukaan ei häntä tuntisi. Cook kerjäsi paikalla

olleilta miehiltä vielä muutaman shillingin matkarahaa ja poistui.466 Tämän jälkeen Edward Cookin

elämänvaiheista ei ole säilynyt minkäänlaisia jäljitettävissä olevia lähteitä. Hän oli luultavasti vaih-

tanut nimensä ja muuttanut muualle. Elämä burkiittileiman kanssa tuhosi Cookin elinmahdollisuu-

det Lontoossa, kuten se oli tehnyt William Harelle ja Helen M’Dougalille Edinburghissa. Elämä oli

aloitettava alusta jossain muualla, ilman poikaa ja mielellään pitäen hyvin matalaa profiilia.

Aldgaten seurakunnan johto ja Lambeth Streetin poliisituomarit eivät olleet nähneet viisaaksi antaa

poikaa enää Cookin huostaan eikä poika tätä itsekään vaatinut. Miehet neuvottelivat yhdessä Coo-

465 Smith 1829, s. 128.
466 The Morning Advertiser 19.1.1832; The Globe and Traveller 19.1.1832.
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kin langon kanssa pojan tulevaisuudesta, ja hyväksi paikaksi tälle ajateltiin kodittomille lapsille

tarkoitettua Lontoon Cityn Bridewellin sairaalaa, jossa poika olisi koulutettu oppipoikana johonkin

käsityöläisammattiin. Myös vankien lapsia majoittavaa ja kouluttavaa Philanthropic Societyä ehdo-

tettiin. Poika itse halusi kuitenkin päästä merille.467 Hän oli ehkä saanut kipinän tähän, kun hän oli

kuunnellut isänsä tarinoita meritaisteluista sekä seikkailuista ja halusi näin seurata tämän jalanjäl-

kiä. Eräs hyväntekeväisyysjärjestö Lontoossa kouluttikin vuosittain yli 400 köyhää poikaa meripal-

velukseen paitsi kuninkaalle ja amiraliteetille, niin myös Itä-Intian kauppakomppanialle ja yksityi-

sille kauppalaivoille. Tämä järjestö oli nimeltään Marine Society, ja se omisti opetustarkoitusta ja

poikien majoitusta varten vanhan sotalaivan, joka oli ankkuroitu Greenwichiin, Thames-joen ran-

nalle. Poliisituomarit Norton ja Hardwick olivatkin suopeita pojan toivomuksille ja lupasivat edistää

tämän pyrkimyksiä päästä merille. Oppipojat Marine Societyyn valittiinkin yleensä suositusten pe-

rusteella, sillä hakijoita oli huomattavasti enemmän kuin laivalla oli mahdollista majoittaa. Usein

suositukset tulivatkin juuri poliisituomareilta, joten on hyvin todennäköistä, että Norton ja Hard-

wick käyttivät vaikutusvaltaansa hyväkseen ja saivat pojan Marine Societyn huostaan. Poika olisi-

kin ollut juuri sopivassa iässä tullakseen valituksi. Koulutukseen kuului merimies- ja merisotataito-

jen lisäksi normaalia koulunkäyntiä lukemisineen ja laskemisineen, ja laivalla noudatettiin ankaraa

laivaston kuria ruoskimisineen. Laiva oli sisäoppilaitoikseen verrattava täyshoitola, joten minkään-

laisista kuluista oppipoikien ei tarvinnut huolehtia. Koulutusjakso kesti pojasta riippuen yhdestä

kuukaudesta aina vuoteen, jonka jälkeen merikapteenit valitsivat sitten näistä sopivimmat töihin

laivoilleen, joissa lopullinen koulutus merimieheksi tapahtui.468

Poliisituomari Norton päätyi suosittelemaan Cookin langolle myös, että pojan nimi tulisi vaihtaa,

sillä tämän asema vanhempiensa oikeudenkäynnin päätodistajana saattaisi olla tälle taakkana myö-

hemmin elämässä. Norton pelkäsikin, etteivät ihmiset ehkä katsoisi suopeasti vanhempiaan vastaan

kääntynyttä lasta.469 Tälle huolelle olikin syytä, sillä pojan teko tuntui todella kauhistuttavan osaa

aikalaisista. Tämä kaikki siitäkin huolimatta, että poika oli käytännössä yksin taannut tuomion muu-

ten yhteisön suuresti halveksimalle burkiitille. Esimerkki tällaisesta kylmäkiskoisesta suhtautumi-

sesta pojan ”sankaruuteen” löytyykin vuoden 1832 tammikuun lopun sanomalehdistä. Martha

Hampton, lehdistön mukaan ”aviorikoksessa elänyt” nainen, oli tuotu 23. tammikuuta yhdessä 12-

vuotiaan tyttärensä Sarahin kanssa Itä-Lontoon Wappingissa sijainneeseen Thamesin poliisitoimis-

ton poliisituomareiden eteen varkaudesta syytettynä. Naisten vuokraisäntä James Driver kertoi, että

467 The Morning Advertiser 13.1.1832, 19.1.1832.
468 Report and Evidence of the Select Committee into the Cause of the Increase in the Number of Commitments and
Convictions in London and Middlesex and into the State of Police of the Metropolis and of the Districts adjoining there-
to 1828, s. 118–122; The Globe and Traveller 19.1.1832.
469 The Globe and Traveller 19.1.1832.
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nämä olivat jatkuvasti varastaneet hänen omaisuuttaan. Sarah olikin poliisikuulusteluissa murtunut,

alkanut itkemään ja tunnustanut, että hän oli varastanut tavarat äitinsä pakottamana. Tähän äiti oli

vastannut The Morning Chroniclen rikostoimittajan mukaan seuraavasti:

The mother at once denied this, and said that her daughter wanted to hang her as the
boy (Cook) had hanged his mother for burking.470

Caroline Walshin tapaus oli siis yllättäen taakkana molemmille Cookeille, mutta hyvin eri tavoin.

Isä Cook joutui muuttamaan pois kaupungista, kun hänen syyttömyyteensä ei uskottu. Jos hänen

maineensa ruumiinryöstäjänä oli ollut huono, se oli nyt burkiittina vielä moninkertaisesti huonompi.

Kukaan ei halunnut burkiittia palkata, sillä tämä olisi varmasti tuonut epämiellyttävää huomiota

työnantajalle. Edes Cookin aiempi, täysin moitteeton työhistoria ei auttanut miestä. Pojan kannalta

olisi voinut olettaa, että tätä olisi pidetty jonkinmoisena sankarina, kun hän oli paljastanut murhaa-

jan oman tulevaisuutensakin uhalla. Toisin kuitenkin kävi. Ilmeisesti lapsen vanhempiaan kohtaan

osoittamaa epälojaalisuutta katsottiin niin pahalla, että nimenvaihtoa pidettiin ainoana järkevänä

vaihtoehtona. Ehkäpä tämä lapsen epälojaalisuus oli pojan elinyhteisössä jopa suurempi tabu kuin

ruumiinryöstö ja burking. Cookit (ja myös vapautettu Culkin) pääsivät kuitenkin jatkamaan elä-

määnsä vähemmällä jälkihuomiolla kuin muut burkiitit. Toisin kuin Burke ja Hare tai Lontoon bur-

kiitit (Bishop, Williams ja May), Elizabeth Ross ja Edward Cook katosivat lähes tuntemattomuu-

teen. Sen jälkeen, kun lehdistö uutisoi isän ja pojan tapaamisesta Whitechapelin köyhäintalossa

tammikuun 1832 puolessa välissä, perhe ei tuntunut enää kiinnostavan aikalaisia. Kuvaavaa onkin,

että Caroline Walshin murha pääsi vielä vuoden 1841 rikostarinakokoelmaan, Newgate Calenda-

riin,471 mutta myöhemmistä versioista se oli jo pudotettu pois. Sen kohtalona oli jäädä samaan ai-

kaan tapahtuneen sensaatiomaisemman italialaispojan murhan varjoon. Vain satunnainen hammas-

lääketieteellinen kirjallisuus kaivoi Walshin tapauksen silloin tällöin esille historian hämäristä. Bur-

king jäi kuitenkin elämään kauhutarinoissa ja myös isona osana 1800-luvun rikoshistoriaa. Eliza-

beth Ross oli eittämättä Lontoon burking-ilmiön pioneeri ja toisaalta viimeinen tuomittu burkiitti

koko Britannian historiassa.

470 The Morning Chronicle 24.1.1832.
471 Newgate Calendar oli erittäin suosittu rikostarinakokoelma 1800-luvulla. Kerrottiinpa jopa, että se oli Raamatun
jälkeen toiseksi yleisin kirja ihmisten kodeissa. Elizabeth Rossista, ks. Pelham 1841, s. 305–308.
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6 PÄÄTELMÄT

Caroline Walshin tapauksen yhteydessä ei koskaan täysin varmistunut se, että oliko katoaminen

todella burking-murha, kuten oletettiin. Tähän oletukseenhan uskoivat sekä sanomalehdistö että

lopulta myös tuomioistuin. Vanhuksen kohtalo oli jo aikalaisille suuri mysteeri, ja ainoat faktat ta-

pauksessa olivat ne, että Walsh katosi ja että hänet nähtiin viimeisen kerran Cookien asunnolla.

Kaikki muut tiedot katoamiseen liittyvistä tapahtumista perustuivat 11-vuotiaan pojan todistukseen

ja poliisitutkinnassa esiin tulleisiin aihetodisteisiin. Tästä huolimatta katoaminen uutisoitiin alusta

lähtien burkingina ja siis ennen kuin kaupungin toinen ja täysin varma burking-tapaus, Carlo Ferra-

rin murha, oli paljastunut ja burkofobia alkanut. Burken ja Haren murhista Edinburghissa oli ehtinyt

kulua jo tovi, ja Caroline Walshin katoaminen oli ensimmäinen burkingina uutisoitu tapaus pitkään

aikaan. Jotain poikkeuksellista katoamisessa täytyi siis olla. Näin ollen lähdin tiedostaen tutkimaan

tapausta tuomioistuimen ratkaisusta käsin. Oletukseni olivat siis, että Walsh murhattiin ja että Eli-

zabeth Ross ja Edward Cook olivat burkiitteja, Cook vieläpä ruumiinryöstäjä. Kun selvitin niitä

seikkoja, jotka tekivät katoamisesta burkingia, osoitin mielestäni myös kyseiset oletukset tosiksi.

Toisin kuin italialaispojan tapauksessa, jonka yhteydessä tiedettiin varmasti että poika oli joutunut

burking-murhan uhriksi ja että John Bishop oli burkiitti ja ruumiinryöstäjä, Caroline Walshin kohta-

lossa näistä asioista ei ollut Cookien pojan todistuksen lisäksi muuta konkreettista näyttöä. Vaikka

Elizabeth Ross tuomittiinkin murhasta, hän, toisin kuin Bishop ja Burke, ei koskaan tunnustanut

rikosta. Myöskään Caroline Walshin ruumista ei kyetty koskaan löytämään, toisin kuin Carlo Ferra-

rin tai Margaret Dochertyn vastaavia. Ruumis olikin langettavin mahdollinen todiste murhassa, jo-

ten sen puuttuminen teki tutkimukseni alaisesta burking-murhasta erityisen ongelmallisen. Silti Ca-

roline Walsh lähes varmasti murhattiin, ja murha oli hyvin todennäköisesti nimenomaan burkingia.

Asiaa ei tietenkään voida todeta aukottoman varmaksi, mutta katoamisen yksityiskohdat puhuvat

puolestaan. Caroline Walshin katoaminen nimittäin ilmentää burking-ilmiötä lähes täydellisesti.

Pojan esittämä todistus katoamisviikonlopun tapahtumista oli luonnollisesti tapauksen avain. Poika

kuvaili erittäin tarkasti ja uskottavasti sen, miten Elizabeth Ross oli Walshin surmannut. Kyseisen

kaltainen tukahduttaminen (eli burking) oli hidas ja vaikea tapa surmata ihminen. Menetelmän etu-

na oli nimenomaan se, että se ei jättänyt suurempia merkkejä ruumiiseen. Menetelmän käyttö edel-

lyttikin selvää suunnitelmallisuutta ja poikkeuksellista päättäväisyyttä, ja koska se oli lähes identti-

nen Burken ja Haren keksimän burke-murhatavan kanssa, se edellytti myös burking-murhien ja

näiden menetelmien tuntemista. Edinburghin tapahtumista olikin uutisoitu yksityiskohtaisesti myös

Lontoossa, joten toimen kopiointi uutisraporttien pohjalta olisi ollut hyvin mahdollista.
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Koska Walsh ei ollut kyennyt minkäänlaiseen vastarintaan, on todennäköistä, että hänet oli huumat-

tu. Huumaus oli myös erottamaton osa burking-murhaa. Burke ja Hare käyttivät tarkoitukseen alko-

holia, Bishop ja Williams puolestaan alkoholin ja laudanumin sekoitusta. Koska Walsh ei ollut

käyttänyt lainkaan alkoholia, oli tämä todennäköisesti huumattu kahvin sekaan sekoitetulla lau-

danumilla. Olihan myös kahvia maistanut poika tuntenut itsensä väsyneeksi. Murhaan liittyneet

huumaus ja tukahduttaminen olivat kuin suoraan kopioituja William Burkelta ja William Harelta.

Itse murhatavan ohella myös murhan valmistelu viittaa burkingiin. Toisin kuin yleisesti ajateltiin,

burkiitit eivät vaanineet yksinäisiä kulkijoita pitch-plasterin kanssa kaduilla, vaan he houkuttelivat

uhrinsa ystävällisyydellään ja vieraanvaraisuudellaan koteihinsa, joissa surmatyöt sitten tehtiin.

Näin olivat tehneet sekä Bishop ja Williams että Burke ja Hare. Cookit olivatkin olleet erittäin ystä-

vällisiä vanhukselle ja nimenomaan houkutelleet tämän luokseen asumaan, eivät suinkaan pakotta-

neet. Kun Buton oli varoitellut isoäitiään Cookien maineesta, vanhus olikin todennut tälle, että hän

päinvastoin piti Cookeista. Luottamusta oli siis luotu jo pidemmän aikaa. Walsh oli myös olemuk-

sensa puolesta täydellinen burking-uhri. Tunnetut burkiitit pitäytyivät aina vanhuksissa, sairaissa,

lapsissa tai naisissa, kun he valikoivat uhrejaan. Uhrin tuli olla heikko ja helposti taltutettavissa.

Walsh oli kaikkea tätä.

Se, että Walshin ruumista ei koskaan löydetty on myös itse asiassa burkingia puoltava seikka. Bur-

king-murhaan kuului olennaisesti se, että uhrien ruumiit myytiin anatomeille anatomisiin leikkelyi-

hin. Dissektio hävitti ruumiin täydellisesti ja sen myötä myös murhan tärkeimmän todistusaineiston.

Poika olikin kertonut, että Ross oli kantanut vanhuksen ruumiin sairaalaan. Näiden yhteydessä ol-

leet anatomiakoulut ostivatkin suurimman osan ruumiinryöstäjien saaliista. Pojan todistus kätkee

näin sisäänsä myös burking-murhan ainoan motiivin (joskaan ei ainoan syyn). Tämä motiivi oli

luonnollisesti rahapalkkio. Myös se, että Walshin vaatteet löytyivät lopulta vaatemarkkinoilta, pu-

huu burkingin puolesta. Koska anatomit eivät koskaan ottaneet ruumiita vastaan vaatteineen, niistä

täytyi päästä eroon muuta kautta. Koska Ross oli ollut Rosemary Lanen ”rag-fairin” vakioasiakas jo

kyseenalaisella kissanturkisliiketoiminnallaan, hän pystyi hankkiutumaan myös vaatteista eroon

nimenomaan siellä. Walshin vaatteiden jäljittäminen ”rag-fairille” riitti ainakin tuomioistuimelle

todisteeksi siitä, että Walsh ei ollut Cookeilta elossa lähtenyt.

Poikkeuksellista Walshin tapauksessa oli se, että Cookit eivät jääneet kiinni kaupantekohetkellä tai

ruumiin kanssa, kuten oli lopulta käynyt Bishopille, Williamsille ja Maylle sekä myös Burkelle ja

Harelle. Näin ollen ruumis ehdittiin täydellisesti hävittää sen myyntipaikassa. Toki näinhän oli käy-

nyt myös muiden burkiittien aikaisemmille uhreille. Tämä olikin toimen jatkumisen perusta. Jos

kukaan ei kaivannut kadonnutta ja tämän ruumis ei mistään ilmaantunut häiritsemään kanssaihmis-
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ten elämää, kukaan ei olisi myöskään ymmärtänyt tutkia katoamisia. Anatomien toimita tosin lähen-

teli jopa osallisuutta murhiin, kun nämä eivät kyselleet kysymyksiä harvinaisen tuoreiden, hautaa-

mattomien ruumiiden alkuperästä (King’s Collegea lukuun ottamatta). Cookit olivat kuitenkin epä-

onnisia siinä, että Walshilla oli harvinaisen sinnikkäitä omaisia kaipaamassa vanhusta. Toki paris-

kunta meinasi tästäkin huolimatta selvitä rangaistuksetta, sillä tapauksen poliisitutkinta käynnistyi

todella nihkeästi, ja se aloitettiin vasta kahden kuukauden päästä katoamisesta. Lontoon sekava po-

liisijärjestelmä ja poliisiviranomaisten jopa rasistinen suhtautuminen köyhiin irlantilaisiin edesaut-

toivatkin pitkälti Cookien murhatyön salaamista.

Ruumiiden dissektointi, anatomien sokeus, poliisin tehottomuus ja toisaalta valtavan suurkaupun-

gin, Lontoon (ja miksei myös Edinburghin), välinpitämätön ilmapiiri aikaansaivat sen, että burking

pääsi poikkeuksetta saavuttamaan sarjamurhan mitat. Burke ja Hare surmasivat peräti 16 ihmistä ja

Bishop ja Williams ainakin kolme. Burking olikin poikkeuksetta sarjamurhaan johtava henkirikos-

tyyppi, sillä se aikaansai todella tehokkaasti helpon rahan koukun. Riippuvuus ei syntynyt itse mur-

haamiseen vaan siitä saatuun palkkioon. Murhaamisen lähtökohdat olivat siis pelkästään taloudelli-

set eivätkä yksilön psykologiaan perustuvat. Myös Cookeja epäiltiin sarjamurhasta, sillä heidät yh-

distettiin hyvin uskottavasti myös Sarah Veazeyn katoamiseen. Näin ollen Veazeyn katoaminen

tukee myös olettamusta, että Walsh todella oli burking-murhan uhri, sillä se tekisi Cookeista bur-

kiittien tapaan sarjamurhaajia. Walsh ei siis ollut nimenomainen kohde vaan vain sopiva uhri oike-

assa paikassa. Useampi murha viittaakin juuri helpon rahan koukuttavaan vaikutukseen aikana, jol-

loin jokainen shillinki oli työläisellä kovan työn takana.

Koska Walsh murhattiin huumaamalla ja tukahduttamalla, ja koska hänen ruumiinsa katosi ja to-

dennäköisesti myytiin anatomiakoululle, tapaus täyttää siis burkingin keskeisimmät kriteerit. Se

erosi kuitenkin muista burking-murhista siinä, että tekijät eivät jääneet kiinni itse teosta ja että mur-

haa ei koskaan tunnustettu. Toisin kuin burking-uhreilla yleensä, Walshilla oli välittäviä omaisia, ja

näiden huoli ja periksiantamaton tarve saada isoäitinsä kohtalo selvitetyksi koitui Cookien kohta-

loksi. Toisaalta myös onni oli Walshin omaisten puolella, sillä tapaus päätyi harvinaisen osaaviin

käsiin Lambeth Streetin poliisitoimistolla. Poliisituomari Norton järjesti peräti kaksi kuukautta kes-

täneen kattavan esitutkinnan, jota suoritti yksi aikansa kyvykkäimmistä etsivistä, James Lea. Mies-

ten vaikutusta tapauksen ratkaisemiseen ei voida aliarvioida aikana, jolloin poliisi tunaroi useam-

piakin kuuluisia murhatutkimuksia. Cookit epäonnistuivat uhrivalinnassaan, sillä Lontoo olisi toki

tarjonnut myös paljon sellaisia potentiaalisia uhreja, joita kukaan ei olisi koskaan kaivannut. Tämä

Lontoon eristävä ja välinpitämätön ilmapiiri hämmästytti jo aikalaisia ja onkin yksi tutkimuksen

mielenkiintoisimmista havainnoista. Lontoon köyhäintalojen yksinäisten määrä oli todella suuri.
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Suurkaupunkien välinpitämätön ilmapiiri ei varmasti ole 1800-luvun Lontoolle ainutlaatuinen on-

gelma tai edes historiaan jäänyt ilmiö mutta merkittävä selittämään burkingin kaltaisten sarjamurhi-

en toteutumista ja salassa pysymistä.

Ruumiinryöstön ja anatomian harjoittamisen välinen suhde oli luonnollisesti burkingin aikaansaa-

nut. Siirtymistä ruumiinryöstöstä murhaamiseen ennakoitiin ja pelättiin jo keväällä 1828, kun par-

lamentin alahuoneen komitea tutki anatomian tilaa. Edward Cookin taustahistoria tiivistääkin todel-

la uskottavasti syyt sille, miksi näin tapahtui. Vaikka Cook vapautettiinkin osallisuudesta Walshin

murhaan, pidän häntä silti murhan pääsuunnittelijana. Edward Cook oli salaperäinen mies, joka ei

paljon puhunut, mutta josta kerrottiin huimiakin tarinoita. Milloin mies oli ruumiinryöstäjän arkki-

tyyppi, milloin katumaton valehtelija ja milloin Euroopan suurin murhamies. Toisaalta Cook oli

tunnollinen työmies, sotaveteraani ja luottamushenkilö seurakunnassaan. Edward Cookin elämää ei

siis voida yksinkertaisesti lokeroida ”mustasydäminen hirviö”-kategorian alle, kuten Cecil Howard

Turner oli kärkkäästi tekemässä. Päinvastoin mies oli erittäin yritteliäs köyhyydestään ja koulutuk-

settomuudestaan huolimatta. Mies oli ollut merijalkaväessä, ja hänen maineensa seurakuntansa vah-

tina oli hyvä. Kuitenkin jo ensimmäinen Caroline Walshin tapausta käsittelevä uutinen 28.10.1831

totesi Edward Cookin ruumiinryöstäjäksi. Burking edellyttikin ruumiinryöstöön perehtymistä,

vaikkei toki välttämättä siihen konkreettisesti osallistumista (Burke ja Hare). Päädyin kuitenkin

siihen tulokseen, että näiltä osin huhut pitivät todennäköisesti paikkansa ja että Cook oli ruumiin-

ryöstäjä. Cook toimi yövahtina 1820-luvulla, joka oli aikaa jolloin ruumiin hinta nousi nopeasti 4

guineasta jopa 16 guineaan. Hinnannousu johtui pitkälti hautausmaiden vartioinnin tiukentumisesta

sekä anatomiaoppilaiden määrän kasvusta. Suuremmat riskit ja kohonnut kysyntä mahdollistivat

sen, että ruumiinryöstäjät saattoivat kiristää anatomeilta yhä suurempia palkkioita.

Yövahdit joutuivat ruumiinryöstäjien kanssa tekemisiin jatkuvasti, ja koska ruumiinryöstäjien oli

pakko pitää miehet tyytyväisinä, oli lahjusten jakelu tavallista. Vahdin viikkopalkka käsitti vain

murto-osan ruumiista saatavasta rahasummasta, joten Edward Cookin kaltainen yritteliäs mies olisi

varmasti tarttunut lahjuksiin mielellään. Yövahdit olivat tottuneet näkemään kaikenlaista, ja sotako-

kemuksetkin olivat varmasti Cookia kovettaneet. Näin ollen on luultavaa, että hyvästä maineestaan

huolimatta mies olisi suhtautunut ruumiinryöstöön suurella mielenkiinnolla. Cook tunnettiinkin

ammattikunnan keskuudessa ruumiinryöstäjänä jo 1820-luvun alussa, joten yövahdin työ olisi voi-

nut olla hyvä suojatyö ruumiskaupalle. Tosin vahdin työn luonteesta johtuen Cook todennäköisesti

otti vastaan ensin lahjuksia ja ryhtyi ehkä rosvoamaan hautoja vasta työsuhteensa päättyessä. Vuo-

den 1829 uudistukset kaupungin poliisitoimessa tekivät seurakuntien vahdit tarpeettomiksi. Tästä

alkoi ilmeisesti myös kehitys, joka johti Caroline Walshin murhaan. Cook oli jo lähes 50-vuotias ja
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sairaan oloinen, joten ruumiinryöstö olisi alkanut käydä mahdottomaksi työn vaarojen ja fyysisyy-

den vuoksi. Cook joutuikin turvautumaan kaikenlaiseen sekatyöhön elättääkseen perheensä, joten

mies oli ehkä vähitellen joutunut luopumaan ruumiinryöstöstä. Vuonna 1831 perheen tilanne olikin

ankea ja varallisuus ei enää näkynyt näiden elämässä. Elizabeth Rossin alkoholismi vei perheen

varoista ison osan, ja sekatyöläisen palkka oli pieni.

Silti kokemus siitä, miten palkitsevaa ruumiskauppa saattoi olla, oli jäänyt mieleen. Cookit olivat

tietoisia Edinburghin tapahtumista, sillä niistä oli uutisoitu ahkerasti ja ruumiinryöstäjien ammatti-

kunnassa uudet metodit olisivat varmasti herättäneet suurta mielenkiintoa. Bishophan oli siirtynyt

ruumiinryöstöstä murhaan Burken innoittamana, joten sama pätee luultavasti myös Cookeihin.

Murha oli vaarattomampaa kuin tunkeutuminen vartioita täynnä oleville hautausmaille ja onnistui

myös huomaamattomammin. Jos Veazey oli onnistuneesti surmattu ja tämän ruumis myyty, niin

kynnys toisen murhan suorittamiselle ei välttämättä ollut enää kovin suuri. Yksinäisen vanhuksen

murhaaminen olisi tuonut perheelle sekatyöläisen lähes vuoden palkkaan verrattavat tulot. Suuret

ansiomahdollisuudet, ruumiinryöstön vaikeutuminen, aikaisemman murhan helpon rahan koukku ja

burkingin suhteellinen helppous ja huomaamattomuus olivat koko ilmiön perusta. Nämä seikat il-

menevät erittäin selvästi myös Edward Cookin ja Elizabeth Rossin elämästä.

Isän ja pojan vahva side ja toisaalta Edward Cookin ovela vaikeneminen poliisitutkinnan aikana

vapauttivat miehen, vaikka sekä tuomarit että syyttäjät pitivät miestä syyllisenä. Englannin oikeus-

järjestelmä vaati kuitenkin selvää näyttöä ennen kuin ketään voitiin tuomita murhasta, joten pojan

todistus ja aihetodisteet riittivät tuomitsemaan ainoastaan Elizabeth Rossin. Tuomion jälkeen Ros-

sista tehtiinkin murhan pääsyyllinen ja Cook jätettiin vähemmälle huomiolle. Miehen elinyhteisö ei

kuitenkaan ollut yhtä armelias kuin tuomioistuin, ja Cook joutui muiden vapautettujen burkiittien ja

burkiittien omaisten ohella entisen elinyhteisönsä vainoamaksi. Burkiittiviha oli armoton, ja se koh-

distui jopa syyttömäksi todettuihin. Koska kuitenkin vain Ross tuomittiin, nostettiin nimenomaan

hänen taustahistoriansa esille selittämään tekoa. Rossista tehtiin median toimesta alkoholistinen,

väkivaltainen ihmispeto, joka vaani kaduilla kissoja, vanhuksia ja lapsia. Se, ettei nainen tunnusta-

nut eikä osoittanut lainkaan pelkoa tuomionsa edessä, oli aikalaisille osoitus kylmäverisyydestä, ei

syyttömyydestä. Ross oli kuitenkin todellisuudessa kovia kokenut ja harvinaisen kovapäinen nai-

nen. Lähteet osoittavat kyllä selvästi sen, että hän ei ollut kovin miellyttävä ihminen, mutta niissä

olosuhteissa, joissa Ross oli joutunut Lontoossa itseään elättämään, kiltteydellä ei välttämättä ollut

sijaa. Edward Cookin kautta nainen olikin ajautunut ruumiinryöstön ja väkivallan maailmaan, ellei

hän sitten ollut paennut väkivaltaa jo aikaisemmin Irlannissa.
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Ross ei toki ollut ainoa näissä olosuhteissa alkoholisoitunut aikalainen vaan sinänsä tyypillinen

elinpiirinsä edustaja. Burkiitileima muokkasi hänestä kuitenkin naispaholaisen. Elizabeth Ross jou-

tui burkofobian hampaisiin, ja nainen demonisoitiin sen seurauksena täydellisesti. Burkofobian

voima oli suuri, ja niin katoamiset, pahoinpitelyt kuin seksuaalirikoksetkin muuttuivat sen aikaan-

saamina burkingiksi. Viikkoja kestäneet esitutkintakuulustelut pitivät burking-tapaukset julkisuu-

dessa todella pitkään ja ylläpitivät burkofobiaa. Jo normaalistikin murhauutisia janonneet aikalaiset

saivat burkingista kollektiivisen kiinnostuksen, vihan ja pelon kohteen. Välillä kiinnostus sai jopa

sairaalloiset mittasuhteet, kuten Bishopin ”House of Murder” tai seinälle kehystetty Rossin ihonpala

osoittavat. Toisaalta tapaukset olivat aikansa lööppiuutisointia omimmillaan; pelättiin turhaan, liioi-

teltiin, tehtiin syyttömistäkin syyllisiä ja toisaalta vedettiin kaikki niin yli kuin mahdollista. Osa

aikalaisista toki tunnisti tämän burkofobian teennäisyyden ja käytti sitä hyväkseen, osalle taas pelko

oli aitoa ja jokapäiväistä. Burkofobialla, suurella mielenkiinnolla ja jatkuvalla uutisoinnilla oli kui-

tenkin merkittävä rooli siinä, että anatomialaki saatiin läpi parlamentissa vuonna 1832. Tämän seu-

rauksena burking ja ruumiinryöstö saatiin lopulta pysäytettyä. Caroline Walshin murha oli iso osa

tätä ilmiötä. Sitä voidaan hyvällä syyllä pitää jopa sen lähtölaukauksena, sillä se oli Lontoon bur-

king-tapauksista ensimmäinen. Toisaalta se jäi kuitenkin jo tuolloin, kuten myös myöhemmässä

historiankirjoituksessa, Carlo Ferrarin ja Lontoon burkiittien (Bishop, Williams ja May) varjoon.

Vaikka Walshin murha onkin näin jälkikäteen tutkittuna ja auki avattuna täynnä jännittäviä kääntei-

tä, dramatiikkaa, sattumia ja salapoliisiromaanimaista rikostutkintaa, se ei aikanaan pystynyt vie-

mään huomiota sääliä herättäneeltä 14-vuotiaalta italialaispojalta ja tämän armottomilta murhaajilta.

Ruumiin olemassaolo ja murhaajien yksityiskohtaiset tunnustukset erottivat mielenkiinnossaan Fer-

rarin tapauksen selvästi edukseen. Kuitenkaan John Bishop ja Thomas Williams eivät tarjoa saman-

laista henkilökohtaista johdatusta anatomian, ruumiinryöstön ja burkingin maailmaan kuin Edward

Cook. Vaikka Ross olikin murhan suorittaja, niin nimenomaan Cookin elämässä tiivistyivät ne sei-

kat, jotka johtivat ruumiinryöstön kärjistymiseen murhiksi; toisaalta burkingiin ajauduttiin olosuh-

teiden pakosta, toisaalta puhtaasta opportunismista ja yritteliäisyydestä. Työn loppuminen, iän kart-

tuminen, fyysisen kunnon lasku, Cookin ja Rossin väkivallansekainen henkilöhistoria ja perheen

ankeat elinolosuhteet sekä kertakaikkisen loistava tilaisuus vanhuksen tullessa yöpymään olivat

varmasti suuria tekijöitä siinä, miksi Cookit ajautuivat tilanteeseen, jossa murha oli mahdollinen.

Silti, enemmän kuin ajautumista, burking-murha oli tietynlaisen elinikäisen yritteliäisyyden huipen-

tuma. Cookit pyrkivät aktiivisesti sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin elinolosuhteisiinsa. He eivät

jääneet vain paikalleen odottamaan kohtalon oikkuja vaan käyttivät elinympäristönsä tarjoamia

mahdollisuuksia tehokkasti hyväkseen. Merijalkaväkeen liittyminen oli rahallisesti järkevä ratkaisu
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nuorelle Cookille. Yövahdin asema ja sotilaseläke puolestaan vapauttivat miehen päivätöistä ja sai-

vat pariskunnan pojan hyvään kouluun. Lahjuksien vastaanotto ja ruumiinryöstöön osallistuminen

vahdin työn ohessa olisivat olleet valtavia taloudellisia etuja ja osoituksia uusien mahdollisuuksien

kartoittamisesta. Kun vahdin työ päättyi, mies etsi aktiivisesti erilaisia työsuhteita ja lopulta huipen-

si yritteliäisyytensä Sarah Veazeyn ja Caroline Walshin murhiin. Säännöllisin väliajoin tehdyt hel-

pot burking-murhat olisivat tuoneet perheelle varoja, joita 50-vuotias mies ei enää ruumiinryöstöllä

kyennyt saamaan. Murhaamiseen siirtyminen vaati tietoista harkintaa ja vanhan tiedon soveltamista

uudella tavalla. Elämänkokemukset ja vaikeat olosuhteet tekivät ehkä Cookista ja Rossista mur-

haamiseen kykeneviä ihmisiä, mutta itse murhan käytännön toteuttaminen oli harkittu ja jopa yrittä-

jähenkinen teko. Kyseisenä ajanjaksona, kyseisessä paikassa mikään muu ei nimittäin tuonut Coo-

kien asemassa oleville ihmisille yhtä nopeasti, yhtä helposti ja määrällisesti yhtä paljon varallisuutta

kuin ruumiinryöstö ja lopulta burking-murha. Moni olisi voinut samassa asemassa aivan yhtä hyvin

ottaa Cookien paikan, ja joku saattoi toki ottaakin, jättämättä vain jälkiä itsestään. The History of

the London Burkersin kirjoittajahan oli todennut, että Lontoossa katosi jäljettömiin noin 500 henki-

löä vuosittain. Vaikka vain häviävänkin pieni osa näistä olisi joutunut burkiittien uhreiksi, niin tä-

män pohjalta voidaan esittää arveluttava kysymys; olivatko nämä ihmisparat se todellinen hinta

Britannian modernin kirurgian kehityksestä?
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