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Case no. 45-A6 

 
 



af William Stanton 
 
Otte grave på otte 
dage. Gravsten væltet 
og flere grave gravet 
op. Lig forsvundet, 
kister tømt. Nej, det er 
ikke en gyserfilm, men 
den skindbarlige 
realitet i Lafayette, 
byen der ellers er 
kendt for sin gode 
brandy. De alvorlige 
hændelser har fået 
politichef Brian Wilson 
fra Lafayette 
politiafdeling til at tage 
affære.  
 

En uhyggeligt fund 
Det startede for en 
måned siden. Mandag 
morgen d. 16. august 
ville Eliza Bowden 
besøge sin mands 
gravsted på Jomfru 
Maria Kirkegården i 
Lafayette, men intet 
kunne have forberedt 
hende på det syn som 
ville møde hende. I den 
stille morgen, hvor 

sumptågerne har 
indhyllet den gamle og 
mystiske kirkegård, så 
Eliza Bowden til sin 
rædsel en åben grav, 
hvor hendes mand 
havde hvilet de sidste 
seks dage. Men det var 
ikke en tom grav, for 
halvt blotlagt lå den 
ituslåede kiste, og 
Eliza kunne prise den 
tætte morgentåge for, 
at hun ikke skulle stå 
ansigt til ansigt med 
hendes afdøde kære. 
 
Drengestreger? Fulde 
bøller? Udåden blev af 

byens politi slået hen, 
og graven blev lukket 
til igen.  
 
Tre nætter senere 
skulle det gå ud over 
afdøde Paula Tarwells 
sidste hvilested. Ikke 
alene blev gravstenen 
væltet om, men 
indskriptionen blev 
ændret til hvad 
politimand Herbert 

Truman betegnede 
som ”unødigt obskønt” 
Siden har der hver nat 
været et nyt tilfælde af 
gravskænderi i 
Lafayette. Alle byens 
tre kirkegårde har 
været udsat og både 
nye og gamle grave 
har været udsat.  
 
Politiet oplyser at ingen 
vidner har set noget 
mistænkeligt foregå på 
kirkegårdene, men de 
dødes byer er vel 
heller ikke lige der man 
ønsker at tilbringe 
natten. Men nu lader 
det til at natlige gæster 
skal til at opholde sig 
blandt de døde om 
natten. Tre betjente er 
blevet posteret i byen, 
udtaler Brian Wilson, 
og det er nu meningen 
at de skal gøre den 
sidste hvile sikker i 
Lafayette.    
 
 



af William Stanton 
 
Politiet i Crowley 
gjorde mandag morgen 
et makabert fund. 
Betjent Luke Wilson 
opdagede tidligt på 
morgenen at endnu en 
grav var blevet 
skændet. Da han 
undersøgte den 
nærmere så han ikke 
blot en kiste i graven, 
men et friskt og fuldt 
påklædt lig med en 
spade i hånden og vidt 
åbne øjne. Politichef 
Brian Wilson, som i 
øvrigt er storebror til 
Luke Wilson, udtaler at 
den døde er 

gravskænderen som 
har plaget Lafayette de 
sidste ti dage.  
 
- Den døde blev fundet 
med en spade i 
hånden, i en grav han 
har været i fuld gang 
med at grave op. 
Dødsårsagen skyldes  
Døde gravskænderen 
af naturlige årsager 
eller har noget skræmt 
ham til evig tavshed. 
Denne reporter ved det 
ikke, men håber dog 
på at den person der 
har svaret holder det 
for sig selv.  
 

 



Federal Bureau of Investigation 
1250 Poydras Street 

New Orleans, Louisiana  
 
FBI Louisiana 
Rapport lavet 14. september 1951 af agent Phillip LaMotte 
 
Opsummering af gravskænderi og tyveri af lig   
Lokation: Lafayette, Jomfru Maria Kirkegård og Lafayette Kommunale Kirkgegård 
Type: Mange forskellige typer for ødelæggelse. Fra opgravning af grave til væltede gravsten. Se detaljer. 
Motiv: Intet tydeligt motiv 
Mistænkte: 50 årig hvid mand, fundet død i opgravet grav 
Tilbageholdte: Ingen 
Periode: 09. august – 14. september 
 
Detaljer 
16. august – 05. september. Gravskænderier på den kommunale kirkegård i Lafayette, samt kirkegården 
tilhørende Jomfru Maria Kirken. Statuetter og bronzebogstaver er forsvundet.   
20. august. Liget af Bernard Prosper gravet op og liget forsvundet. Spor efter en gerningsmand. Den 
kommunale kirkegård i Lafayette. 
26. august. Jomfru Maria Kirkegård. Opgravning af Josef Bowdens grav. Opdaget af Eliza Bowden, enke efter 
Josef Bowden. Opgravning fundet sted om natten. Der er gravet ned til kisten og en del af kisten er blotlagt og 
ødelagt af spadestik, så liget af Josef Bowden kunne ses. 
29. august. Liget af Maxwell Peters forsvinder fra Jomfru Maria kirkens kapel. Spor efter indbrud. Agent 
Boulder sørger for at forsvindingen mørkelægges og de pårørende får ikke besked.  
05. september. Liget af Marianne Weller forsvinder fra den kommunale kirkegård. Hun blev begravet 04. 
september i en alder af 92 år. Agent Boulder sørger for at mørkelægge dette, på trods af mine protester.  
 
Medier har skrevet at myndighederne ikke har gjort noget ved sagen, og CO Boulder ønsker at vi lader dem 
blive i den tro, da det er bedre end de ved at vi har efterforsket sagen men ikke er kommet nærmere. FBI kan 
komme til at se inkompentente ud i denne redegørelse og jeg vil i denne sammenhæng selv bede om at fortsætte 
sagen, da jeg ikke mener at CO Boulder har det store engagement i sagen.  
 
Det er muligt at den afdøde er samme person som har skændet gravene i Lafayette, men siden vi ikke har 
fundet afdødes bopæl og fundet beviser derpå, lukkes disse sager ikke. Efter min mening er der stadig en sag 
der bør opklares selv om en mistænkt er død.  
 
 
 

Phillip LaMotte 
 
   
 
 
 
 
 



Federal Bureau of Investigation 
1250 Poydras Street 

New Orleans, Louisiana  
 

FBI Louisiana 
Rapport lavet 21 august 1951 af agent Phillip LaMotte, Case Off. Boulder 
 
Gravskænderi rapport #1 
Lokation: Den kommunale Kirkegård i Lafayette 
Type: Fjernelse af fliser og opgravning af grave. Tyveri af lig.  
Motiv: Ukendt 
Periode: 16 aug. – 20 aug. 1951 
 
Detaljer 
I alt 6 rapporterede tilfælde af gravskænderi og forstyrrelse af gravfreden. I 5 af tilfældene drejer det sig om 
væltede potteplanter og opgravede blomster. Der er malet tegn på gravene med hvid maling. Næppe nok til at 
man kunne tro at nogen havde haft til formål at grave hele graven op.  
 
16, 17, 18, 19, og 20. august er der blevet anmeldt tilfælde af gravskænderi til politiet og disse anmeldelser er 
på vegne af agent Boulder blevet videregivet til FBI, dog uden at der er taget handling før den 20. august hvor 
jeg besøger kirkegården og taler med graveren og gartneren.  

 
Graveren er blevet forhørt og han er en dedikeret gartner. Bob Ballard. Han meddelte politiet om 
forstyrrelserne og har ingen historie af psykisk ustabilitet og er heller ikke i politiets arkiver. Mr. Ballard 
kender ikke til nogen menensker der har lusket omkring. Det hyppigste problem er normalt tyveri af blomster 
og kranse, oftest begået af ældre enlige. 
 
Gartneren, Frank Pelton, mener at han har set en gruppe unge gå rundt på kirkegården i tidsrummet 16. – 
20. august. Han havde ikke set dem før og undrede sig over hvad de lavede der.  
 
Slægtninge 
I 2 af tilfældene har de begravede ikke nulevende familie. Gravstederne er over 75 år gamle og vedligeholdes 
kun  via en fond til samme formål. I andre 2 tilfælde bor nærmeste slægtninge mange 100 miles derfra og har 
hverken motiv eller lejlighed til at gøre den slags. 
 
Det 6. tilfælde 
Havde det ikke været for dette sidste tilfælde, var FBI nok næppe involveret. 19. august 1951 blev Bernard 
Prosper begravet, men natten mellem 19. – 20. august blev graven opgravet og liget taget ud af kisten og ført 
bort. Vi fandt spor af en gerningsmand, men står på bar bund omkring motiv. Ingen i hans omkreds har 
tydelige hævnmotiver og ingen i hans omkreds er psykisk syge.  
Politi i området og hospitaler er blevet notificeret, men der gøres ikke noget i sagen før yderligere viser sig.  
 
Teori 
Jeg tror ikke det er den samme gerningsmand der har gravet liget op som har udøvet gravskænderi. 
Gravskænderiet er forholdsvist uskyldigt, og der er tegn på flere gerningsmænd. I tilfældet med mr. Prosper 
er der tale om en enkelt gerningsmand.  
 

Phillip LaMotte 



Federal Bureau of Investigation 
1250 Poydras Street 

New Orleans, Louisiana  
 
 

 
 
 
Rapport 25. august 1951.  
Agent Charles Baxter 
 
Gravskænderi rapport  
Lokation: Lafayette, kirkegården ved Jomfru Maria Kirken, Washington Street 76 
Type: Opgravning af grav og tyveri af lig, skænding af lig 
Motiv: Intet tydeligt motiv 
Mistænkte: Kirkens graver Joe Bane, men der er intet motiv, ingen vidner og ingen indicier. 
(Ukendt) 
Tilbageholdte: Ukendt 
Periode: 24-25 august 1951 
 
Detaljer 
På kirkegården ved Jomfru Maria kirken findes om morgenen den 15 december af den lokale 
graver Jo Bane en grav som er gravet op men som han ikke har gravet op. Han ved ikke noget 
om denne opgravning men tror i første omgang at den er god nok, men snakker næste dag med 
præst Frederick Stevenson som ved at der ikke er givet tilladelse til nogen opgravning.  
 
Den opgravede grav tilhører købmanden Jack Larsson og han blev begravet 23 august. Jack 
Larsson var død af lungekræft i en alder af 58 og der var intet mistænkeligt ved hans død.  
 
25 august meldes liget savnet og forbrydelsen meldes til politiet, hvor kommisær George Potter 
i samråd med politichef Brian Wilson giver sagen videre til FBI da de ikke umiddelbart ser 
nogen rationel forklaring på forbrydelsen. 
 
Jeg har besøgt graven, talt med Larssons efterladte, snakket med lægefakultet om de har fået 
nogen lig ind og gennemsøgt området. Set i lyset af de andre lignende forbrydelser der er sket i 
området i den sidste tid lukkes sagen ikke, men efterforskningen indstilles indtil noget dukker 
op. Case Closed 
 
Agent 
 

Charles Baxter 
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Synopsis of facts 
 
Sagen drejer sig om person, Adam North der døde 9. august 1951 efter kort tids feberlidelse på Lafayette hospital, 
som forsvinder 9. august fra hospitalets lighus. I sig selv ikke grund til indblanden, men den afdøde rapporteres set 
af beboere i byen flere gange, og byens oplever en markant stigning i gravskænderier og andre lig forsvinder.   
  
Forsvindingen af Adam North, blev officielt set som første forsvundne lig i sagen lige indtil 13. september hvor liget 
af Adam North findes i en opgravet grav, ved siden af en kiste. Liget er officielt uidentificeret. 
 
Politiassistent Luke Wilson identificerede desværre Adam North ved fundet og meddelte dette til agent LaMotte. 
Jeg så helst at dette var blevet holdt hemmeligt. Politiassistenten er blevet overbevist om, at det ikke var Adam 
North han fandt, men en uidentificeret bums.  
 
1. Adam North var ifølge doktor Strange død d. 09. august. 
2. Liget af Adam North forsvinder igen d. 13 september, kremeret ved en fejltagelse. 
3. Liget bar ikke præg af at være to måneder gammelt. 
 
Jeg har ikke nogen bud på hvad der er hændt, ud over at Adam North har været skindød, og er blevet hjerneskadet 
af dette. Da han vågner i kapellet, forlader han det og vandrer sindssyg rundt indtil han findes i graven.  
 
Sagen om gravskænderier og forsvundne lig afsluttes med fundet af John Doe, som bliver udnævnt som en 
sindsforstyrret bums, der har gravet lig op og smidt dem ud i sumpen. Der sker ikke flere alvorlige hændelser efter 
fundet af John Doe, og sagen stilles i bero. 
 
Jeg ser ikke yderligere grund til at spilde agenters arbejde på denne sag, og anbefaler at undertegnede holder øjne 
og øre åbne her i Lafayette. Jeg anbefaler ikke at sætte andre agenter på sagen, og anbefaler at agent Philippe 
LaMotte vender tilbage til New Orleans.  
 
Sagen er uopklaret. 
Sagen er lukket.  
 
Gentager hændelser sig, åbnes sagen og fortsætter under SA Boulder 
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