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I denne mappe findes:
- FBI rapport over mord i Sandwell, Arizona, af agent Sleator (1 side)

- Fil på Martin Stantz, af agent Sleator (1 side)
- Brev fra Adam Petrie til SO Berry (1 side)
- Briefing fra SO Berry til ActaCon (1 side)
- Brev fra Sherif Dalton til US Marshall Holbrook (1 side)
- Politirapport over Butch Holdens forsvinden (1 side)
- Politirapport over Michael Johnsons forsvinden (1 side)
- Politirapport over anholdelde af to indianere (1 side)
- Brev fra US Marshall Holbrook til Adam Petrie (1 side)
- Kopi af rapport 108-645, Disappearing Native (1 side)
- Diverse billeder og kort
I alt 10 sider. Denne mappe må ikke udleveres uden tilladelse fra ActaCon agenter.

Anholdelse af Free Crow & High Horse (Bob & Pete)
Sandwell Sheriffs Office

24. juni 1949

Rapport nr. 32, 1949
Klokken 21.30 blev F.C. og H.H. fundet kørende langsomt på Heaven Boulevard i en mørk Dodge
pick up med nummerplade BHB 987. Denne bil var meldt stjålet for otte dage siden i Glendale.
Ved anholdelsen påstod de to indianere at de havde købt bilen for tre dage siden i udkanten
af Sandwell. Mark Trewaine, Bert Kudrow og Martin Stantz er ved at overfalde de to, da jeg
ankommer og sender dem væk. Bob og Pete modsatte sig ikke anholdelse.
Der var ingen spor efter de døde i bilen, men der blev fundet 17 meter snor og to flasker
whisky.

Phoenix Police Department
132 Billings Avenue
Phoenix Arizona

Rapport over fundet lig
Lig fundet mandag 29 november klokken 04.30 af skraldemand
Joe Peterson på byggepladsen ved Beckwith.
Patrulje 21 identificerer liget som værende Martin Stantz,
bilforhandler, bosat Sandwell Ariazona. Hvid mand i 30’erne,
klædt i blåt jakkesæt, sorte sko, hvid skjorte, blå strømper.
Afdøde bærer to guldringe, et guldur og har 241 dollars i
kontanter.
Afdøde er tilsyneladende banket ihjel med et baseballbat,
hvilket retslægen bekræftede her til middag, hvorefter ordet
”TRAITOR” er blevet ridset i hans bryst med en skalpel eller
barberblad. Skjorten er åbentstående.
Der er ingen vidner til forbrydelsen som har fundet sted på
selve byggepladsen og gerningsstedet. Mordbvåbnet er ikke
fundet på gerningsstedet, og fodspor er udviskede af regnen.
Retslægen mener at mordet har fundet sted mellem 12.00 og
02.00.
Alt tyder på at hævndrab. Martin Stantz har været involveret
i en sag i hans hjemby, men FBI tog sig af sagen og det er
umuligt at få fat på nogen af sagsakterne. De holder sagen
hemmelig og dækker vel over deres egne. Uden samarbejde fra
FBI mener jeg ikke at en opklaring er mulig.
Betjent Alan Parker

Sherifs Department
Sandwell, Arizona
25 september 1949
Rapport over mordet paa indianeren Flyvende Hund, fundet doed i orkenen
Den 24 september finder Charlie Rugg, som er paa jagt i orkenen efter en orkenraev
som har generet ham om natten, liget af en indianer. Indianeren er skudt i hovedet
flere gange med en pistol og Charlie tilkalder politiet.
Jeg genkender indianeren som vaerende Bob Helmet, aka Flying Dog, aka Mad Dog, aka
Mad Dog No Money. En smaakriminel indianer, kendt for at spille poker og drikke
daarlig whisky. Han er ogsaa kendt for at spille poker og ikke have pengene til at
betale sin gaeld med. Hvorefter han beskylder medspillerne for at snyde og forsoge
at traekke sig ud.
Min teori er at han har spillet med nogen som ikke gad hore paa hans lortede
undskyldninger, og derfor har slaebt ham ud i oerkenen og skudt hjernen ud paa
ham.
Ingen i Snakepit eller Beer & Liquer har set Flyvende Hund indenfor en uge. Hvis
han er myrdet af pokerspillere, saa har de ikke spillet der.
Sagen bliver naeppe opklaret da laegen ogsaa mener at liget har ligget i oerkenen i
tre-fire dage og det er sandsynligvis liget der har tiltrukket oerkenraevene, og
mange af de pokerspillere der er i byen er gennemrejsende.

Rapport over Michael Johnsons forsvinden (bortføorsel) og mordet påaa ham
Sandwell Sheriffs Office

22-24. juni 1949

Rapport nr. 31, 1949
Den 22. juni. Under urolighederne som Mohaca indianerne skabte i aftes, forsvandt Michael
Johnson. Anmeldelsen blev foretaget af en meget ophidset Marc Trewaine som var sikker paaå
at det var indianere der havde taget ham. (Marc påaastod i sin ophidsede og berusede tilstand
at han havde set en spoøgelse af en ung kvinde lokke ham ud i øorkenen. Marc overnattede i
spjaeældet.
Den 22. juni. Bekymret over at det minder om Butch og sender naeæste morgen Billy-Bob og
Lou ud til hest for at soøge efter ham.
24. Juni. Fandt ham i øorkenen. Offeret var bundet, spæaendt ud mellem fire pæaele i jorden.
Billy-Bob og jeg bedoømte ham til at have vaeæret doød i mindst eén dag, måaaske to.
Læaedersnøoren der var brugt til at binde ham var gamle bison snoør og paeælene var
gammelt træae. (Bevismateriale). Der var tydelige tegn paaå, at offeret var levende, da han
var blevet bundet. Snøorerne havde gnavet sig dybt ind i håaandleddene. Offeret var døod af
toørst og solstik. Skal undersoges af laegen!
Paaå grundlag af det seneste fund af Michael Johnson tilkalder jeg nu hjaeælp fra US
Marshall Timothy Holbrook.
Der er næaeppe tvivl om at de skyldige skal findes blandt indianere. Doødsmetoden er en
klassisk indiansk torturdoød.

Rapport over Butch Holdens forsvinden
Sandwell Sheriffs Office

og senere død

18. juni 1949

Rapport nr. 29, 1949
Den 14. juni klokken 21.00 kontaktes jeg af Mary Holden som melder hendes mand forsvundet.
Billy-Bob Boynton fortæller mig, at han hørte, at han ville på jagt.
15. juni. Butch er ikke vendt tilbage, og jeg rider ud for at se efter ham. Billy-Bob, Sam og Lou rider med. Finder ham
ikke. Møder tre Mohaca’er som ikke har set ham. Udsender efterlysning. Fortsætter eftersøgningen de næste par dage og
udnævner i den forbindelse Billy-Bob og Lou som deputys og giver dem løn for deres arbejde.
18. Juni. Finder selv liget af Butch Holden. Liget er råddent, halvspist og Butch identificeres kun på sit hundetegn fra
krigen. Findes nær en sten med underlige tegn. Bestemmer døden som selvforskyldt ulykke. (Billy-Bob påpegede at han
ikke havde jagtudstyr med, men jeg mener at han må have smidt det, da han har faret vild). Sagen lukket.
21. juni. Michael Johnson forsvinder. Åbner sag nr. 29 igen.

Sheriffs Office, Sandwell, Arizona
25. juni 1949
Til U.S. Marshall Timothy Holbrook, Arizona Department
Hej Tim
Vi har lidt problemer her i Sandwell. D. 14. Juni i aaår forsvandt en ung fyr, Butch
Holden. Han blev fundet døen d. 18 juni ude i øorkenen. Det saaå ud til at vaeære en
ulykke. Han var tilsyneladende gåaaet påaa tur, og havde ikke vaeæret forberedt påaa
strabadserne. Hans svoger, ham mekanikeren Billy-Bob som ordnede din bil da du var
forbi, sagde at Butch havde spurgt ham, om han ville med, men Billy havde sagt nej,
hvilket var heldigt for ham eller uheldigt for Butch. Praeærieulvene havde vaeæret i
ham, og tre dage i øorkensolen havde råaadnet ham hurtigt, såaa det var ikke til at
fastslaaå med 100% procents sikkerhed, at det var en ulykke.
Men havde det bare vaeæret for det, såaa skulle jeg ikke ulejlige dig. Jeg ved at I har
travlt derovre, og det er ikke for at vaeære besvaeærlig. D. 21. juni havde vi lidt
uroligheder. En flok indianere fra den lokale Mahoco stamme, en art navajostamme, kom
ind i byen og lavede ballade som bare fanden. De var oppe at slaas med de lokale
drenge. Samme aften forsvandt endnu en ung mand, Michael Johnson, og han havde ikke
sagt til nogen at han skulle påaa tur. Jeg fandt ham i dag, d. 24., tre dage senere,
spaeændt ud mellem fire paeæle i øøorkensandet. Han var ogsaaå et rod at se paaå, men
det var jo næaeppe selvmord. Billy-Bob blev helt underlig af at se det, og jeg troede at
det skulle til at rable for ham.
Dagen efter Johnson var forsvundet, altsååaa d. 22. juni kom Martin Stantz og klagede
over at tre Mohaca’er havde øodelagt hans bil. Nu er Martin ikke lige kendt for at
staa paa god fod med røodhuderne, og det var Michael Johnson heller ikke, og jeg er
ikke helt sikker paa, at det ikke er nogen af de rode som synes det er deres tur til at
lave rav i den.
Jeg har anholdt to indianere, Free Crow (Bob) og High Horse (Pete). De lavede ballade d.
21. men forsvandt tidligt paaå aftenen. De benaeægter selvføolgelig alt, og jeg har sgu
ikke noget påaa dem. Og for at goøre det hele væaerre, såaa forsvandt Billy-Bob i
aftes, altsaaå d. 24. juni. Tre vidner siger at de såaa ham blive koørt ud af byen af
nogle indianere.
Jeg ville væaere ret taknemmelig hvis du ville kigge ud saaå hurtigt som muligt, for
sagerne er ved at blive ret alvorlige, og hvis der forsvinder flere, saaå tror jeg at vi
har en god gammeldags cowboys-skyder-indianerne historie. Efter jeg har fundet
Johnson er jeg ogsåaa sikker påaa at det er mord og nu er der noget der tyder paa
bortforsel.
Vi ses Tim
Sheriff Simon Dalton, Sandwell, Red Mountain County, Arizona

U.S. Marshall Timothy Holbrook

25. juni 1949

Til FBI office 43a, Section Officer William Berry
765-a6H
Hello Billy
Jeg har fået følgende telefax fra Sheriff Dalton i Sandwell.
Jeg tænkte på om det ikke mere var en sag for jer. Jeg
vedlægger en smule materiale om Sandwell og indianerne i
området. Billederne har sheriffen sendt med. Det er et hul i
jorden, men Sheriffen er en ok fyr, der forstår at bede om
hjælp når det gælder.
Jeg har ikke mulighed for at hjælpe ham lige nu, men hvis der
er ved at blive lagt op til noget større mellem os og de røde,
så tænkte jeg at det var noget for jer føderale gutter. Der må
også være nogen som vil elske at slå kløerne i et par
indfødte som har ordnet et par af vores drenge. Sagen ser jo
ud til at være rimeligt oplagt, det gælder bare om at finde de
skyldige. Det kan selvføgelig godt gå hen og blive et problem,
og hvis det trækker ud, så er jeg klar til at hjælpe om syv
dage.
Sandwell er ikke ligefrem nogen seværdighed, men hvis man er
til den slags, så har jeg engang hørt et par collegebøsser
sige at naturen herude er smuk. Jeg har det nu fint med at
sidde i Glendale, hvor naturen findes i parken. Men hvis du
har nogen drenge der kender lidt til området, vil det nok
ikke være nogen dum ide. Jeg husker du sagde noget om en
Brian Atwell der var halvt indianer??
Jeg har vedlagt de ting som Sheriff Dalton sendte med mig,
samt et par billeder jeg selv har gravet op fra arkivet. Hvis
du vil gøre den her for mig, så skylder jeg dig en omgang.
Okay?
På forhånd tak, Timmy

afd. 43a 25.06.49
Til FBI special afdeling C65, Section Officer Adam Petrie
Kontor 65, Phoenix
snmr 250649/12a54
Fra FBI office 43a, Section Officer William Berry

Vedr. Sandwell tilfældet, bortførsel, rituelt mord, raceuroligheder
Grundet denne sags vigtighed og implikationen af en farlig gruppe af
indianere, anbefaler jeg at jeres afdeling tager jer af denne sag.
Send straks et hold agenter til Sandwell og opklar denne sag til
bunds. Er der en sammensværgelse blandt indianere skal denne
afdækkes. Vi tolererer ikke at de dækker for hinanden.
Att. agent Parkers rapport: Indianere og den trussel de
repræsenterer for den amerikanske sikkerhed og den almindelige hvide
borger i Amerika, pr 12 januar 1947.
S.O. Berry

