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Report made by agent Timmy Borden, filed 4. december 1949, ( ACTACON)
Report concerning Martin Stantz
Efter 14 dages overvågning af Martin Stantz, læs field reports #1 - #7, er jeg
overbevist om at Martin Stantz er involveret i en forbryderisk sammensværgelse,
men ikke af hvilken grad.
Den 28. november forlader Stantz klokken 03.30 am Sandwell og sætter retning
mod Phoenix. Jeg eftersætter Stantz på meget lang afstand, og observerer
mistænkte køre ind i Phoenix, hvor jeg fortsætter skygningen på noget kortere
afstand.
Stantz kører til en bar ved navn Blue Hope Lagoon, hvor han mødes med tre
hvide mænd i alderen 30-40 år, alle kortklippede og klædt i hvide skjorter og
jakker. De drikker nogle øl, hvorefter de forlader baren og kører samlet bort i
Stantz bil.
Jeg noterer at en bil med nummerplade 543 PTL 98, tilhørende Claude Portier
bosat i Portland, Oregon, holder foran baren, og en af Stantz bekendte gør en
bevægelse mod bilen, men lader den stå.
Klokken 10.15 kører de ind i Phoenix fattige kvarter hvor de efter ca. et
kvarter standser og begynder at genere to sorte mænd. På dette tidspunkt
opdager de mig og forlader området hurtigt. Jeg taber dem herefter af syne, og
kører tilbage til baren, hvor 543 PTL 98 er væk. Jeg tager tilbage til min
udkigspost i Sandwell.
Den 30 november er Martin Stantz stadig ikke dukket op, og jeg erfarer her fra
Phoenix HQ at han er fundet død i på en forladt byggeplads, banket ihjel med
baseball bats. Ordet forræder er ridset ind i hans bryst med et barberblad.
Min teori er at Stantz venner har slået ham ihjel efter de opdagede at jeg
skyggede dem. De har måske fejlagtigt troet at han havde stukket dem, fordi
han tidligere har været i kontakt med FBI.
Omkring bilen fra Portland, så har bilens ejer Claude Portier meldt bilen
stjålet den 29 november 1949, fra Phoenix Airport, hvor han var på
forretningsrejse. Claude Portier er mistænkt, men har 5 vidner der siger at de
spillede poker med ham hele natten.
FBI agent

Timmy Borden

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
This case originated at Thomasville og Bainbridge, Georgia
Report made at

Date when made

Period for which made

Report made by

Portland FBI HQ

2. nov 1949
Character of case

28. okt – 31. okt

John Collins

Title

Serie mord

Mord / Voldtægt

File no

Case no

11149 – P21A

Synopsis of facts
28. sep 1949 myrdes og voldtages en prostitueret i Bainbridge, Georgia. 28. okt. myrdes og
voldtages Trudy Hawkes i Thomasville, 30 miles fra Bainbridge.. Begge voldtægter finder sted
efter døden er indtruffet. Den skyldige er Ellis Hawke, Trudy Hawkes ægtemand. Ellis Hawke
tilstår d. 30. okt. klokken 08.40 efter få timers forhør af agent Carver og agent Collins.
Mordvåbnet er fundet af agent Sleator. Motivet er jalousi og et sygeligt had til kvinder.
Denne agent mener at Ellis Hawke ville have myrdet igen hvis han ikke var blevet anholdt,
og dermed have begået en serie af mord.
Detaljer vedr. sagen
Under vores undersøgelser havde vi en stærk fornemmelse af at det lokale politi ikke
respekterede den lov vi repræsenterede. Vi mistænker det lokale politi og politiet i
Tallahasee, for at stå sammen i sammensværgelse med grundlag i Ku Klux Klan. Politiet i
Tallahasee forsynede Ellis Hawke med et falsk alibi. En lokal deputy blev genkendt ved et
klanmøde, hvor en sort mand blev forsøgt myrdet.
En lokal deputy Quake bortførte agent Silvestrie, skød en sort mand som var vidne i sagen, og
forsøgte senere at skyde agent Collins. Manden var tilsyneladende gal, men det lokale politi
må have dækket over manden, og i bortførelsen af agent Silvestrie har han haft en makker.
Yderligere detaljer omkring sagen kan findes i agent Collins Field Reports som er vedhæftet
denne fil, samt obduktionsrapport som ligeledes er vedhæftet denne fil.
De implicerede agenter var: CO agent Silvestrie, Portland off, agent Carver, Portland off,
agent Sleator, Portland off, og agent Collins, Portland off.

Johnathan Smith Collins
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Report no 150649 – TB
Report made by agent Timmy Borden, filed 15. november 1949, ( ACTACON)
Report concerning ritual murders in Sandwell, conspiracy against the United States of America
Preliminary report
Mistænkte Martin Stantz forlader følgende datoer byen Sandwell, destination ukendt:
12 juli, 19 juli, 26, juli, 2 august, 8 august, 21 august, 28 august, 5 september, 16 september, 22
september, 29 september, 7 oktober, 14 oktober.
D. 14 oktober beslutter jeg at undersøge hvad det er Martin Stantz foretager sig, da agenter
fra Portland mistænker ham for medvirken til mord og sammensværgelse til at begå mord og
opfordring til at bryde loven. En indianer findes myrdet d. 24 september, og jeg mistænker
Stantz for at fortsætte sine ulovlige aktiviteter. På dispensation fra SO Adam Petrie tager jeg
alene og under dække af at være geolog til Sandwell.
Jeg forventer at Martin Stantz indenfor en rimelig tid vil forlade byen. Min kontakt i byen
har gjort en mindre lejr i udkanten af byen klar. Lejren ligger tæt på indianerreservatet og
jeg håber at kunne få kontakt med de lokale.
Mit formål er:
1. Etablere om Martin Stantz er involveret i statsfjendtlige sammensværgelser og i så fald
hvilken
2. Etablere om Martin Stantz eller andre fortsætter forfølgelsen af indianere i området
3. Etablere om indianerne i området fortsætter deres fjendtlighed over for den hvide
befolkning

