David Francis Brom
Εφημερίδα New York Times | 20 Φεβρουαρίου 1988
“Οι αρχές σήμερα συνέλαβαν τον 16χρονο David Brom, για
την δολοφονία με τσεκούρι των γονιών του, της αδερφής του
και του αδερφού του. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα
προσπαθήσουν να δικαστεί ως ενήλικας για τους φόνους.
Τα πτώματα των: Bernard Brom, 41 ετών, της γυναίκας
του Paulette, 40 ετών, και των παιδιών τους Diane, 14 και
Rick, 9 ετών, βρέθηκαν με τα νυχτικά τους ρούχα, Πέμπτη
απόγευμα στην οικία τους στο Cascade Township, κατά τον
Σερίφη Charles Von Wald του Olmsted County.
Οι τέσσερις πιστεύεται ότι σφάχθηκαν νωρίς το πρωί της
Πέμπτης. Ένα αιματοβαμμένο τσεκούρι μήκους σχεδόν
ενός μέτρου βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού.
Η σύλληψη του έγινε όταν ένα τηλεφώνημα στο γραφείο του σερίφη ενημέρωσε για ένα αγόρι που
ταίριαζε με την περιγραφή, σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο κοντά στο ταχυδρομείο της περιοχής.
Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν είπαν πως ήταν πολύ νευρικός και τρομαγμένος. Το αγόρι
ηρέμησε αφότου παραπέμφθηκε.
Ωστόσο, ο έφηβος φάνηκε ήρεμος όταν καταδικάζονταν για 4 φόνους πρώτου βαθμού και 8
κατηγορίες φόνου δευτέρου βαθμού. Οι κατηγορίες περιέχουν διαφορετικούς βαθμούς
προμελέτης ή πρόθεσης. Δεν υπέβαλε ένσταση.
Ο Raymong Schmitz, δικηγόρος του Olmsted County, διέταξε ψυχιατρικές εξετάσεις και
βρισκόταν υπό κράτηση και 24ωρη επίβλεψη.
Αστυνομικοί μίλησαν και με φίλους του
Brom, οι οποίοι με την σειρά τους
μίλησαν με τον θύτη και έδειξε ότι είχε
θέματα με την οικογένεια του. Ένας
συγκεκριμένα
δήλωσε
πως
είχε
προβλήματα με τον πατέρα του, ο οποίος
δεν ενέκρινε μια κασέτα που άκουγε.
Ο David βρισκόταν στο Lourdes Roman
Catholic High School την Τρίτη το πρωί.
Οι φίλοι του στο σχολείο είπαν ότι έβαψε
τα μαλλιά του μαύρα, ξύρισε τις
φαβορίτες του, και έκανε τα μαλλιά
του “καρφάκια” στο πίσω μέρος του
κεφαλιού του.
Σύμφωνα με τις κατηγορίες ο David είπε
σε ένα φίλο την Τετάρτη ότι θα σκότωνε
τους γονείς του εκείνη τη νύχτα, και σε
μια κοπέλα την Πέμπτη, ότι είχε εν τέλη
σκοτώσει τους γονείς του.
Φήμη διαδόθηκε για τις δολοφονίες που
έφτασε στους καθηγητές, οι οποίοι με την
σειρά τους ειδοποίησαν τις τοπικές
αρχές.”

Καταδίκη σε Ισόβια
Εφημερίδα New York Times | 18 Οκτωβρίου 1989
“Η τιμωρία επιβλήθηκε την Δευτέρα για τον David Brom, πλέον
18 ετών, από την Δικαστή Ancy Morse από το Olmsted County,
η οποία δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν μια ακραία'' και''
μνημειώδης τραγωδία που προκλήθηκε από ένα ''αξιοθρήνητα
άρρωστο, καταθλιπτικό μυαλό”. “Ο κ. Μπρομ, ο οποίος είχε
δηλώσει αθώος λόγω ψυχικής ασθένειας, δεν θα είναι δυνατόν
να του δοθεί αναστολή για τα επόμενα 52μιση χρόνια.”

Ancy Morse, Η Δικαστής

Επίλογος
Στις 3 Οκτωβρίου 1989, δόθηκε το δώρο για τα γενέθλια του David Brom, καταδίκη επί 4 για
φόνους πρώτου βαθμού. Μια εβδομάδα μετά η ίδια επιτροπή απέρριψε το αίτημά του, με βάση το
γεγονός ότι ήταν παράφρονας όταν με 56 τσεκουριές αφάνισε όλη την οικογένειά του.
Μετά την καταδίκη του σε τετράκις ισόβια, η δικαστής φέρεται να αποσύρθηκε στους θαλάμους
της και έκλαψε για την τραγωδία των εγκλημάτων και την χαμένη ζωή του David.
Παρότι υπερβολικά βίαιο, το έγκλημα του David δεν είναι πρωτοφανές. Το ενδιαφέρον στην
υπόθεση είναι τα δύο νομικά θέματα που έθιξε:
1. Εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν από 16χρονο δεν μπορούν να δικαστούν σε
δικαστήριο ενηλίκων
2.

Το σύστημα υπεράσπισης των ατόμων με παραφροσύνη είναι εκτός επαφής με την
πραγματικότητα, και άδικο στους κατηγορούμενους οι οποίοι είναι πνευματικά άρρωστοι
κατά την διάπραξη των εγκλημάτων.

Ιατρικοί φάκελοι και καταθέσεις στην δίκη του, έδειξαν ότι ο David έπασχε από βαριά κατάθλιψη
όταν διέπραττε το έγκλημα. ο David είχε προσπαθήσει δύο φορές να αυτοκτονήσει (η
τελευταία απόπειρα ήταν μόλις λίγους μήνες πριν από τις δολοφονίες), και οι φίλοι ανέφεραν ότι
μιλούσε επί έξι μήνες για τη δολοφονία της οικογένειάς του.
Για λόγους ανεξήγητους ως τώρα, η μέρα εκείνη έφτασε την 18η Φεβρουαρίου 1988. Με το
τσεκούρι επιτίθεται πρώτα στους Bernard και Rick και έπειτα στη μάνα και την αδερφή του όταν
κατέβηκαν τις σκάλες να δουν τι έγινε.
Δακτυλικά αποτυπώματα βρίσκονται στο φονικό όπλο, που οδηγούν στην σύλληψή του την
επόμενη μέρα καθώς τηλεφωνούσε σε φίλο του από τηλεφωνικό θάλαμο.

Τα Media για τον Brom.
Με το άλμπουμ τους Escape From Noise(1987) να έχει γίνει μεγαλύτερη επιτυχία από
αυτό που περιμένανε,οι Negativland, μια μπάντα “μουσικού κολάζ”, ακύρωσε το tour και
εξέδωσε ψεύτικο δελτίο τύπου, δηλώνοντας πως η μπάντα ήταν υπό κατ'οίκον
περιορισμό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για το εάν το κομμάτι “Christianity is
Stupid” (στο οποίο ακούγεται το κήρυγμα του Rev. Estus Pirkle, στο οποίο ακούγεται να

επαναλαμβάνει “Christianity is stupid! Communism is good!” ήταν συνυπεύθυνο
στους φόνους του Brom.
Η τρέλα που ακολούθησε από τα media, βγάζοντας την παραπάνω είδηση και
εμπλουτίζοντάς την χωρίς να ελέγξουν την ακρίβεια των γεγονότων, διακωμωδείται στο
ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ τους του 1989, Helter Stupid, το ένθετο του οποίου
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την φάρσα της μπάντας.
Το τραγούδι των Macabre "David Brom Took an Axe," από το album τους, Gloom, του
1989 μιλάει για το φονικό.

Το εξώφυλλο του δίσκου "Helter Stupid" με προφανή αναφορά στο "Helter
Skelter" της υπόθεσης Manson

