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Gravskænderier i Lafayette County 
15 september 1951 

 
Handling og Konsekvens 

Af special agent Jacob Boulder, SO Louisiana 
Udarbejdet på grundlag af SA Boulders efterforskning 

 
I den senere tid har Lafayette været plaget af en stigning i alvorlige gravskænderier (Læs 
rapporter for detaljer). Disse hændelser er ved at nå ud i medierne, hvilket får en uheldig 
betydning for byen og dens omdømme, og ligeledes kan for megen omtale give ustabile mennesker 
dårlige ideer.  
 
Borgmesteren i Lafayette kender borgmesteren i New Orleans som er gode venner med Senator Alex 
Boynter, og han har indskærpet vigtigheden af, at denne sag ikke skal blive en skamplet for 
Lafayette eller for hele Louisiana. Staten skal hverken være kendt for dets galninge eller for 
at politiet ikke kan gøre noget ved det.  
 
Vi bør derfor rette vores indsats på: 
 
Prioritet 1 
Holde denne sag ude af medierne og her tænkes især på Lafayette Daily Sun som er en 
venstreorienteret sladderavis der ikke bekymrer sig om konsekvenserne af hvad der skrives. 
Journalist William Stanton har skrevet om denne sag, og vi skal sørge for, at han ikke 
fortsætter med dette, hvis hændelserne ikke er stoppet med den døde mand i graven.  
 
Prioritet 2 
Finde og straffe den skyldige med ubestemt ophold på lukket sanatorium. 
 
Prioritet 3 
Undersøge og belyse hvad der får amerikanere til at begå så syge handlinger så som at grave 
de døde op eller vanhellige samme. Dette bør gøres ved samtale med læger og andre eksperter. 
Undersøge om andre afdelinger har haft lignende problemer. 
 
Det er værd at overveje hvor dårligt vi står over for en forbrydelse som vi ikke har forudset 
med et sikkerhedsnet. Kirkegårde er mørke steder hvor der sjældent kommer mennesker om natten. 
De ligger ofte afsides og træer skygger og skærmer. Et væld af forbrydelser ville kunne 
foregå uopdaget på en kirkegård.  
 
 
 
 
Att. Prioritet 1 og prioritet 2.  
Kode 28-C erstatter begge 
 



af William Stanton 
 
Skandalen begynder 
at rulle inden for 
politiet i Lafayette. 
Hvornår begynder 
der at rulle hoveder?  
 
Politiet i Lafayette har 
tilbageholdt 
oplysninger for 
offentligheden og de 
pårørende til 
gravrøverens ofre. 
Kilder nær politiet 
meddeler at flere friske 
lig er forsvundet fra 
kirkegårde i Lafayette. 
Det drejer sig om 
Jomfru Maria 
Kirkegård, hvor der gik 
over et døgn fra at et 
lig forsvandt fra en 
grav, før politiet 
overhovedet besøgte 
kirkegården. 
 
Problemet har stået på 

lige siden 12. august, 
og intet tyder på at 
politiet ville have fanget 
forbryderen, hvis han 
ikke havde besluttet sig 
for at dø på fersk 
gerning 
 
Dovenskab eller 
inkompetence 
Hvorfor tages 
problemet ikke 
alvorligt. Siden midten 
af august har der ifølge 
kilder hos politiet været 
over 15 tilfælde af 
grove gravskænderier 
og krænkelse af 
gravfreden. Hvor svært 
kan det være at holde 
en kirkegård under 
opsyn, og når en 
mandsperson midt om 
natten med en spade i 
hånden begynder at 
grave en grav op, 
anholde ham og sætte 
en stopper for 

gravskænderbølgen. 
Havde offentligheden 
kendt til dette, ville 
vidner måske have 
trådt frem. Hvorfor blev 
der ikke gjort noget? 
 

Fordi Brian Wilson 
tilsyneladende ikke 
synes at han kunne 
undvære mandskabet, 
før aviserne begyndte 
at skrive om det. 
Åbenbart fandt politiet 
det ikke en forbrydelse 
som var værd at 
beskæftige sig med. 
Ganske vidst er det 
ikke bankrøverier vi har 
at gøre med, men 
mennesker. 
Mennesker der mister 
deres kære ikke bare 
en gang, men to 
gange. Og hvis denne 
sorg ikke er nok, skal 
de også opleve at 
myndighederne ikke 
tager deres sag 
alvorligt.  
 
Hvem kan svare? 
Og hvor er ligene? 
Hvad har den skyldige 
gjort med dem. Han 
kan ikke svare, for 
politiet fangede ham 
ikke før han var blevet 
et af sine egne ofre.  

I stedet bruges der 
seks mand om dagen 
på at sørge for at 
fattige, sultne 
amerikanere ikke sover 
i gamle forladte 
godsvogne. I stedet 

bruges tre mand om 
dagen på at stå vagt 
på rådhuset, så ingen 
af de samme fattige 
ville kunne komme ind 
og fortælle om deres 
problemer.  
 
Det er ikke de fattige 
der har problemer, 
men det er 
myndighederne her i 
Lafayette. Og deres 
problem er at de har en 
presse som ikke bare 
lader sig affærdige 
med pressemøder hvor 
sandheden ikke 
kommer ud. De har en 
presse som ikke finder 
sig i at blive ført bag 
lyset.  
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Personal File:   William Stanton 
 
File made for 

 
Date when made 

16 januar 50 

Office 

 
File made by 

Billings 
 
 
Personal Facts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insert Picture William Stanton er journalist på Lafayette Daily Sun i 
Lafayette. Han har kraftige kommunistiske tendenser. Han 
skriver kritisk om politi, regering og borgmesteren i 
Lafayette uden at kunne underbygge sine påstande. Han er 
en forpulet kommunist! 
 
Han forsøger at gøre borgerne utilfredse med systemet og 
bruger både direkte løgne og modificerede sandheder.   
 
Bopæl: 284 Rodeo Drive, 7051 Lafayette,  
 telefon 555-653 
 
Arbejdsplads: Lafayette Daily Sun, 87 Park Avenue 
Personlig chef: Bill Wishbone (også rød) 
Personlige venner: Martha Cooper, 282 Rodeo Drive 
 
Kæreste: Alicia Parker, 101 Landry Road, 7051 L. 
 
Faste vaner: Drikker ofte en øl på Den Blå Papegøje 
sammen med kollegaen Peter Holland. Her giver de udtryk 
for deres kommunistiske ideer. Den Blå Papegøje er 
tilholdsted for en del niggere der spiller deres bingo-bongo 
musik.  
 
Møder sent på avisen, omkring klokken 10 og tager ofte fri 
klokken 07.  
 
Har en dom for spirituskørsl tilbage fra 1942 og seks 
ubetalte parkeringsbøder, pr. 16. januar. 
 
Har tilsyneladende et godt forhold til sin arbejdsplads, som 
ligeledes ikke har planer om at fyre ham, hvilket må siges 
ikke at tale til deres formål. Avisen stinker af socialisme. 
Flere artikler om fordelene ved fagforeninger.  
 
Vil sandsynlgvis ikke forstå at der er ting som ikke bør 
skrives i avisen, med mindre det bliver forklaret meget 
håndbribeligt for ham.   

Physical description 
 
Højde: 1,85 
Vægt: Middel 
Øjne: brune 
Hår: Brunt 
 
Flyveører 
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OBDUKTIONSRAPPORT 130951 

 
Obduktion udført af ærværdige Doktor Francis Hopetown 
Obduktion udført: lafayette hospital, 13 sep 1951, klokken 10.00 am 

 
Vægt af hele krop: 73 kilo, 400 gram 
Højde: 1 meter, 73 centimeter 
Øjne: Brune 
Hår: 25 centimater langt gråt hår samlet i en hestehale 
Hænder: Lange fingre og korte negle. Hænder bærer præg af hårdt fysisk arbejde.  
Lever: Tegn på overdreven brug af alkohol. Første stadie af skrumpelever, men ikke 
truende på livet.  
Lunger: Ikke undersøgt 
Hjerte: ikke undersøgt  
Maveindhold: ikke undersøgt  
Alkohol i blod: 0 promille 
 
Afdøde er en hvid mand, ca 50 år gammel. Muskuløse overarme og tilsyneladende i 
god fysisk form. Der er ingen operationsar, intet tandarbejde, ingen særlige kropslige 
kendetegn, udover huller i ørene som dog ikke ser ud til at have været brugt i årevis, 
og en enkelt lille tatovering på skulderen som forestiller en sort lilje. Tatoveringen 
er placeret på højre skulder og er 5.4 centimeter høj og 2.8 centimeter bred.  
 
før nogen grundigere obduktion finder sted, bliver liget ved en fejltagelse kremeret. 
denne fejl sker, da liget officielt klassificeres som en hjemløs vagabond, for ikke at 
holde oplysningerne om at liget faktisk er adam north hemmelige.  
 
dette umuliggør enhver forklaring fra min side på, hvordan adam north har fungeret 
i halvanden måned efter at doktor strange erklærede ham død. jeg kan kun gå ud fra 
at han har været skindød 
 
 
 

Hopetown 
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28-A 
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21 august 1951 

Office 

 
File made by 

LaMotte 
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Insert Picture 
 

Intet billede 

 
Pierre Melange er en sort mand med tilknytning til sagen om de forsvundne lig. 
Hans tilknytning er indirekte og ikke påvist. 
 
 Geunden til at Pierre Melange overhovedet skal nævnes er, at hans navn ofte 
dukker op, når man nævner forsvundne lig overfor mulige vidner.  
 
Tilsyneladende er der stor frygt omkring hans gøren og laden. Mange sorte ser 
ham som en religiøs leder og han er tilsyneladende en præst af en slags.  
 
Jeg har forsøgt at komme i kontakt med ham, men det er ikke lykkedes. Han er 
ikke mistænkt i sagen, men jeg ville alligevel gerne tale med ham. 
 
Efter sigende bor han vest for byen ude i sumpen i et lille negersamfund. Han 
har ikke kontakt med Lafayette. 
 
Politichef Brian Wilson anbefalede mig ikke at rode mig ind i noget med Pierre 
Melange. Selv virker han bekymret for ham.  
 
Den fysiske beskrivelse af Pierre Melange er stykket sammen af 
vidnerforklaringer fra folk der har set ham.  
 
 
Note 
Jeg undrer mig over hvorfor Pierre Melange ikke er nævnt i tidligere 
rapporter.  

Physical description 
 
Højde: ca. 2 meter 
Vægt: over 130 kilo 
Øjne: brune 
Hår: skaldet 
Alder: ca 65 år 
 
Usædvanligt stor. Mørklødet 
og med tydelige negroide 
træk. Guldfortand, tatovering 
i ansigtet, otte guldøreringe i 
hvert øre, fire ar i ansigtet. 
Let genkendelig. Snakker med 
fransk accent.  



Lafayette og omegn 


