Andrea Maria Schenkel: Mordbyn
Storyn:
Hermann Danner är dräng på gården Tannöd i Bayern. Gården ligger ensligt på den öde
landsbygden. Kriget har nyss slutat. Gårdens ägare dör och drängen gifter sig med änkan
Theresia. Hon är en äldre ungmö och deras intima umgänge begränsat. Men de får
dottern Barbara.
Hermann Danner utnyttjar sin Barbara sexuellt sedan hon fyllt tolv år. Hon avskyr det
och hatar honom. Men i skolan hör hon att barnen ska hedra sin fader och moder och
läser i Gamla Testamentet om Lot och hans döttrar som båda födde honom barn. Hon blir
med barn, en dotter, Maria-Anna. En krigsfånge som arbetar på gården Tannöd, Vinzenz
Spangler tar på sig barnet. De gifter sig och strax därefter försvinner Vinzent, enligt
ryktet till Amerika, sedan han kommit på att Hermann Danner själv var far till dotterns
barn och hotat med polisanmälan.
Övergreppen fortsätter och några år senare föder hon åter barn, en pojke Josef.
Grannbonden Georg Hauer, vars fru nyss avlidit, attraheras starkt av den unga Barbara
och han tar på sig faderskapet. Han blir förälskad i henne men hon visar sig alltmer
avvisande och Hermann Danner förbjuder Hauer att träffa henne. Hauer blir alltmer
desperat och när han träffar henne i ladan och hon skrattar åt den äckliga gamla gubben,
griper han en hacka och slår ihjäl henne. Theresia som saknar Barbara går ut i den
mörka ladan där hon möter samma öde. Hauer slår ihjäl hela familjen inklusive de båda
barnen, Maria-Anna och Josef, samt en nyanställd piga, Maria Meiler.
De döda begravs utan att polisen funnit någon gärningsman.
Senare avslöjar Georg Hauer för sin svägerska Anna att det är hans som är mördaren.
Hans avslutningsord är: ”En sak säger jag dig, det finns ingen Gud på denna jord, det finns bara

ett helvete. Och det är här på jorden, i våra huvuden i våra hjärtan. Demonen sitter i var och en av
oss och alla kan när som helst släppa ut sin demon”.
Därefter skjuter han sig.

