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Tiivistelmä

Laura:n pyynnöstä kävimme tutkimassa Kalispell:n kaupun-
gissa Montana:ssa True Nordic Brethen -järjestön toimintaa.
Pidimme heidän hallussaan ollutta maatilaa tarkkailussa ja havait-
simme heidän suorittaneen jonkinlaisen riitin talvipäivänseisauksen
aattona. Emme valitettavasti omanneet riittävästi henkilöstöä rii-
tin keskeyttämiseen joten kutsuimme virallisia apuvoimia. Odinistit
ehtivät kuitenkin pakenemaan ennen apuvoimien saapumista.

Myöhemmin saimme ulkopuolisen okkultistikontaktimme kautta tie-
don mahdollisuudesta paikallistaa Odinistit rituaalin avulla. Suoritimme
tämän rituaalin 8.4.2000 Washington:ssa. Rituaalin seurauksena Odinis-
tejen käskemät Maan Madot tuhosivat koko kultin.
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1 Esitiedot

1.1 True Nordic Brethen
Järjestö tuli esiin operaatiossa FinbulVinter. Ryhmä on ilmeisesti aseellinen
Odinin palvojista koostuva solumuotoinen rikollisjärjestö. Järjestö kertoo itse
omaavansa yli 30 jäsentä.

Vuonna 1997 Kalispellin kaupungissa oli iso Montanan militian kokoontumi-
nen.

Tällä hetkellä Scott Stork ja Thomas Scott johtavat porukkaa. Porukan ydin,
Storkit, Scott, Vega, Sexton tuntuu olevan paljon järjestyneempi kuin muut
jäsenet.

Tunnetut jäsenet

Stork, Scott 47v, nyrkkeilyvalmentaja.. Epäilty joukon johtaja. Asuu Oma-
hassa, Nebraskassa vaimonsa, Margaret Stork, ja lapsensa, Asa Stork,
kanssa. Palvellut 4 vuotta tykkimiehenä Yhdysvaltojen armeijassa. Saannut van-
kilatuomion väkivaltarikoksista ja viharikoksista. On ollut arjalaisen veljeskun-
nan jäsen. NRA:n jäsen.. Taistelulajikouluttaja, ollut hyvä kilpailuissa.

Maatila on ilmeisesti kulkenut Stork:n suvussa.
Ollut useasti syytettynä väkivaltarikoksista, viharikoksista ja uhkailusta.
Viimeisen kahden vuoden aikana ollut johtamassa väkivaltaista mellakkaa

Marthin Luther King:n päivänä.
Huolimatta siitä, että on kovapäinen tappelia niin vaikuttaa kuitenkin ihan

fiksulta tyypiltä. Viimeisimmissä jutuissa läpi paistaa vahva kristillinen tausta.
Käyttää paljon fraaseja jotka viittaavat huoleen valkoisen rodun tuhoutumisesta
ja tarpeesta nousta välittömään kapinaan ja vastarintaan.

Viittaa Barry Ryan, The Order valkoisen vallan organisaation johdosta,
cosmotheistejä. Pitävät Jeesusta valkoisen vallan edustajana. Melko puhdasta
natsimeininkiä ja natsi-okkultismiä.

Stork, Margaret 49v, hevosien kouluttaja. Ollut vankilassa tuomittuna
kiellettyjen tavaroiden salakuljettamisesta miehelleen, Scott Stork:lle hänen
ollessaan vankilassa. Kärsinyt mielenterveysongelmista.

Scott, Thomas 26v, mekaanikko. Asuu Lexington-Faeytte:n, Kentucky,
lähistöllä. Tavannut Scott Stork:n ollessaan vankilassa. On ollut arjalaisen
veljeskunnan jäsen. NRA:n jäsen.

Sexton, Michael 34v, eläintenhoitaja. Asuu Montanassa 60 mailia Kalis-
pell:n ulkopuolella. Naimisissa Florence Sexton:n kanssa. Epäiltynä veron-
kierrosta ja vakuutuspetoksista. NRA:n jäsen.

Muuttanut Lexington-Fayettistä 4 vuota sitten maatilalleen.
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Matheson, Frank 24v, työtön. Asuu Glendale:ssa, Arizonassa. Tavannut
Thomas Scott:n vankilassa. Rikosrekisterissä maininta sotilasaseen hallussa-
pidosta. Asuu kerrostalossa

Harmon, Thomas 26v, ripustaja. Asuu Akron:ssa, Ohiossa. Erotettu Yh-
dysvaltojen armeijasta. On ollut Ku Klux Klanin jäsen.

Epäilly jäsenet

Kemp, Anthony 32v, Omaha, Nebraska.

Robinson, Daniel 22v, Omaha, Nebraska.

Stout, Jesse 26v, Lexington-Fayette, Kentucky. Kuollut

Kinney, Carrie 24v, Lexington-Fayette, Kentucky. Asuintalo tiedossa

Harris, Robert 18v, Lexington-Fayette, Kentucky. Asuintalo tiedossa,
vuokran-antajana iso firma. Samassa talosta löytyy avoin asunto.

Green, Leonard 28v, Lexington-Fayette, Kentucky

Spencer, Gary 16, Kalispell, Montana

2 Tapahtumat Montanassa

2.1 Maanantaina 20.12.
Tiedonhankinta kultin jäsenten liikkeistä tuotti tulosta; Harris, Robert ja Kin-
ney, Carrie ovat varanneet lentoliput Montanaan Kalispelin lentokentälle. Kemp,
Anthony jäännyt kiinni ylinopeustutkaan paikassa Suox Cityssä matkalla Mon-
tanaan. Suuntasimme siis itsekkin kohti Montanaa.

Paikalle saavuttuamme jututimme ensin FBI:n paikallista agenttia Ful-
ler:ia. Hänellä ei ollut tarjota mitään merkittäviä tietoja liittyen kulttiin. Meille
selvisi myös että paikalliset viranomaisresurssit ovat hyvin rajallisia. Hän ker-
toi että Kinley ja Harris toivat mukanaan paljon matkatavaroita ja ainankin
yhden aselaukun. Lentokentältä he jatkoivat taksilla lähimmälle motellille.

Seuraavaksi menimme tutkimaan oletettua kultin tukikohtaa, Sexton:n omis-
tamaa maatilaa. Tähystettynä maatila näyttää siltä, ettei siellä ole viljelty mi-
tään pitkään aikaan. Talojen lähistöllä on pari lampea. Pihassa muutama auto.
Piipusta tulee savua ja pihalle on kasattu puukekoa. Alue on aidattu piikkilan-
galla varustetulla verkkoaidalla. Pihalla muutama vartiokoira.
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Paikallisia jututtamalla meille selvisi että Stork:t ovat paikallisesti varsin
tunnettuja. Pitäneet jotain kokoontumisia paikallisessa baarissa. He ovat myös
viimeaikoina tavanneet jotain Kanadalaista parrakasta viikinkitatuoitua miestä.

Varasimme maatilan läheisen hiihtomajan operaation tukikohdaksi.

2.2 Tiistai 21.12.
Käytimme päivän tarkkailemalla maatilan aluetta. Meille selvisi, että raken-
nuksen vesitornissa on töhystyspiste ja jossain rakennuksessa on myös bunkkeri.
Agentti Pond loukkaantui tarkkailun aikana kultin asettamiin karhunrautoihin.

Kokosimme listan paikalla olleista kultin jäsenistä:

• Sextonit

– Michael

– Florence

• Scott

– Thomas

– Gemma

• Storkit;

– Scott

– Margareth

– Asa

• Harmon, Thomas

• Matheson, Frank

• Green, Leonard

• Alex, musta mies, erikoistapaus, Thomasin kaveri

• Kinney + Harris motellilla

2.3 Keskiviikko 22.12.99
Keskiviikko oli oletettu tapahtuma-aika, sillä kyseessä oli talvipäivänseisauksen
aatto ja uusikuu. Tarkkailumme osoitti, että kulttilaiset rakensivat kokosta päi-
vän aikana yhä isompaa. Alexista ei myöskään saatu yhtään näköhavaintoa koko
päivän aikana.

Iltapäivällä noin kello 17:00 kulttilaiset sytyttivät kokkonsa ja alkoivat sel-
västi nauttimaan alkoholijuomia. Hieman ennen puolta yöitä kuulimme radio-
tarkkailun kautta jotain puhetta ehtoollisesta ja kulttilaiset vetäytyivät sisälle
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maatilan päärakennukseen. Hieman tämän jälkeen selvä ihmishahmo kannettiin
kokkoon.

Ihmisuhrin suorittamisen jälkeen kulttilaiset pyörivät kokkonsa ympärille ja
osa heistä sai jonkinlaisia raivokohtauksia. Esimerkiksi Harmon alkoi taistele-
maan koirien kanssa, mutta koirat kuitenkin tappoivat hänet.

2.4 Torstai 23.12.99
Riitin jälkeen hälytimme virallisia kanavia pitkin apujoukkoja FBI:ltä maja-
talon ratsaamiseen, sillä koimme ettievät omat resurssimme riittäneet tähän.
Jatkoimme myös majatalon tarkkailua apuvoimien saapumista odottaessamme.

Tarkkailumme kuitenkin valitettavasti havaittiin ja saimme kulttilaisten var-
tiokoirat peräämme. Tässä kohtaa ryhmämme valitettavasti hajaantui paon seu-
rauksena ja täten emme pystyneet enää pitämään maatilaa tarkkailussa.

Kun saimme taas ryhmämme yhteen paikkaan ja apujoukot paikalle suori-
timme ratsian maatilaan. Huomasimme kuitenkin että kaikki kulttilaiset olivat
paenneet paikalta. Ratsiassa löysimme kuitenkin merkittävää okkultista mate-
riaalia muutaman kirjan muodossa.

3 Washington 8.4.2000
Sain eräältä kontaktiltani tiedon, että Odinistien paikka olisi todennäköisesti
mahdollista selvittää riitillä. Tätä varten keräsimme hieman tarvikkeita sekä
järjestimme pääsyn Vapaamuurareiden saliin rituaalin suorittamiseksi. Pai-
kalla rituaalissa olivat okkultistikonsultti O, Poseidon, Prometheus, Pope
ja ulkopuolinen rituaaliavustaja.

Riitti onnistui ja saimme yhteyden Odinistejen orjuuttamaan Maan Ma-
toon. Päästimme madon toteuttamaan omaa raivoaan ja tuhoamaan kultin.

Kävin myöhemmin itse paikalla minne Mato kultin tuhosi. Paikalla oli jät-
timäinen maanvajoama missä kulttilaisten vuokraama erämökki oli sijainnut.
Vajoaman lähistöltä löysin kaikki kultin ydinpiirin jäsenet siististi rivistä ma-
kaamassa. Heistä kaikki Scott Stork:a lukuunottamatta oli ruhjottu hengiltä.
Stork oli vielä hengissä mutta katatonisessa tilassa. A-solun käskystä ammuin
hänet ja tämän jälkeen poltin kaiken paikalta löytyneen materiaalin.

Kultti oli ilmeisesti ollut juuri valmistelemassa seuraavaa tuhotyötään ritu-
aalilla kun vapauttamamme Mato hyökkäsi heidän kimppuunsa.

4 Operaation lopputulos
Operaatio epäonnistui Montanan osalta, sillä kultti pääsi pakoon ja onnistui
suorittamaan suurta vahinkoa esoteerisillä menetelmillään.

Onnistuimme kuitenkin myöhemmin ottamalla suuren riskin korjaamaan ti-
lanteen ja loptettamaan kultin toiminnan.
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5 Suositellut jatkotoimenpiteet

5.1 Maan madot
Suosittelen kiinittämään erityistä huomiota Maan Matojen aiheuttamaan uh-
kaan. Pyydän pääsyä Delta Green:n arkistoissa mahdollisesti olevaan matoja
koskevaan aineistoon.

6 Saatu materiaali
• Otettu kuvia Harmonin ruumiista ja yleisestä tilanteesta riitin ja muiden

jälkeen

• Secrets of the Highest North -kirja, alkuperäinen ja käännetty
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