
ugler i mosen
fire spørsmål til Trond Halvorsen

Når og hvor ante du ugler i mosen rundt World Trade Center? Hva gjorde du da, og hva 
gjør du nå?

Fram til 20. desember 2005 hadde jeg bare hørt at Osama Bin Laden hadde kapret noen 
fly og krasjet dem i noen bygg. Saken hadde aldri interessert meg da jeg har vært opptatt 
av andre ting. Men så så jeg videoen Loose Change og Evidence to the contrary. For første 
gang så jeg da kollapsene av tvillingtårnene, eller rettere sagt eksplosjonene, og hørte for 
første gang om WTC 7. Da forsto jeg at alt jeg hadde hørt var løgn.
 
Siden da har jeg etterforsket saken nøye. Jeg begynte å brevveksle med Professor Steven 
E. Jones og Professer James Fetzer. Jeg tok også kontakt med 911review.com og oppdaget 
i februar 2006 at Jim Hoffman hadde bevisste løgner på siden sin. Jeg oppfattet det som 
at han hadde ca 80% sannhet og vitenskap og ca 20% rare løgner. Jeg forsto ikke hva som 
lå bak dette, og oppfattet dette som svært rart. 

Jeg laget home.chello.no/~trondh/911 med en samling av det jeg hadde funnet ut til da. 
Bildene fra Pentagon, da spesielt bildet med den intense flammen og bildet av hullet i ring 
C så jeg på som overveldende bevis på at det ikke hadde krasjet et fly inn i Pentagon. Jim 
Hoffman og andre var likevel opptatt av å spekulere i om det hadde krasjet et fly inn 
bygget. De var opptatt av øyenvitner som påsto de hadde sett et fly. Jeg så gjennom noen 
av vitnene og oppdaget at de var urealistiske Hollywoodmanuskripter og at en stor del av 
vitnene kunne kalles Bruce Willis. En hadde stått i etasjen rett over treffpunktet og flydd 
30 meter gjennom luften før han smalt rett i veggen i et skap. Eneste plagene han slet 
med etter denne dramatiske opplevelsen var litt irriterende flybensin i øynene. Flybensin 
som hadde klart å løpe foran flammehavet. 

Jeg fant ut i mars at Morgan Reynolds var en løgner også. Når jeg senere så at han hadde 
blitt medlem av Scholars for 9/11 Truth fortalte jeg James Fetzer om løgnene fra Morgan 
Reynolds. Istedenfor å lage et stort nummer ut av dette, virket det som om Fetzer ikke 
brøy seg om dette. Jeg oppfattet dette som merkelig. Når en slik sentral person som 
Morgan så enkelt kan bevises å være en løgner, burde Scholars for 9/11 Truth ha sett på 
dette som viktig. At de hadde en disinfo-agent som et medlem burde være en viktig sak å 
ta opp. 

http://home.chello.no/~trondh/911
http://home.chello.no/~trondh/911


Når Fetzer og Jones hadde en barnslig krangel om Space Beam Weapons hvor Fetzer 
hadde åpne brev mellom de to på siden sin, skrev jeg til Fetzer at jeg ikke syntes disse 
barnslige personangrepene sømmet seg professorer imellom. Han fjernet da disse brevene 
fra websiden. 

Jeg fikk stort sett alltid respons på emailene mine til Fetzer og Jones, men når jeg så at de 
hadde linker til Jim Hoffman på siden deres og påpekte at han var en løgner, fikk jeg 
ingen respons. Jeg så at Fetzer hadde en artikkel «What is wrong with Jim Hoffman?» på 
siden sin etter dette, men det var snakk om andre ting enn det jeg hadde påpekt. Jeg fant 
også feil og uvitenskapelig tankegang i Wood sine Space Beam Weapons-teorier, som jeg 
nevnte for Fetzer. Han svarte heller ikke på dette. Jeg begynte å mistenke at Fetzer og 
Jones også var løgnere, og fikk etterhvert bekreftelse på dette i email fra Jones.
 
Jeg begynte da å samarbeide med Eric Hufschmid, som hevdet at alle sannhetsbevegelsene 
var løgnere, som blandet sannhet med løgner. Han poengterte også at drapet på Michael 
Zebuhr, et medlem av Scholars for 9/11 Truth, ble dekket opp av gruppen. Istedenfor at 
professorene gjorde et stort nummer av dette, gjemte de det bort. Et bevis i seg selv på at 
professorene hadde noe å skjule i den sammenheng. 

Jeg fant ut etterhvert at Eric Hufschmid, Michael Piper, Christopher Bollyn og Daryl 
Smith også var løgnere. Bush skylder på muslimene. Sannhetsbevegelsene skylder på 
Bush, NWO, illuminati, Bohemian Grove, The Elite og The Globalists, ansiktsløse 
spøkelser. 

De i den tredje gruppen, som sier sannhetsbevegelsene lyver og har gode bevis på det, 
skylder på Zionist-jøder og Israel. Det jeg da oppdaget for et par måneder siden var at 
jøder står bak. Selv om ikke alle jøder trykket på demolish-knappen, er det jøder overalt 
som sprer løgner om muslimer og 11. september, for å dekke over sannheten, som de alle 
er klar over. 

I løpet av de siste 2 måneder har jeg blitt kontaktet av mange jøder, som later som de ikke 
er jøder, og jeg har fått en forståelse av at de ser fram til en 3. verdenskrig. Noe som er 
planlagt i lang tid. 

Judy Woods student, ja. I det hele tatt er det strøket med veldig mange forskere i USA 
siden 9/11, både innenfor mikrobiologi og energivåpen. Men du mener Zebuhrs død burde 
slås større opp av Scholars for 9/11 Truth?

Du avslører deg ved at du i det hele tatt bryr deg om Zebuhr-saken. 



Det er for lengst hevet over enhver tvil at alle sannhetsbevegelsene er løgnere, at media 
lyver for å dekke over det de vet. Zebuhr er absolutt ingenting å kaste bort tiden på. Er 
ikke sikkert det er sant at han har blitt skutt engang. Det er så mange bløffehistorier 
innen denne jødeverdenen. Uansett om historien er sann eller ikke, så viser den at 
Scholars for 9/11 Truth ikke er som det skal. Men det er mange klarere bevis på det.

Vel, det kan også være at du feiltolker. Er du forresten med i dette intervjuet for ni 
spørsmål nå? Eller er det under din verdighet å føre samtaler med folk du allerede har 
avslørt som falske kanaanitter?

Jeg ser på intervjuet du nevner som unødvendig. Isteden kan du skrive alt du vet om jøder. 
En revolusjon vil komme snart uansett. Wolfowitz fikk antagelig «sparken» nettopp fordi 
jeg har spredd mye informasjon om ham. Det er helt hysterisk at han skulle få sparken for 
å ha gitt kjæresten lønnsforhøyelse. Det er bare for å gi inntrykk av at han er mindre 
viktig enn han er. Han eier fortsatt Verdensbanken. 

Alex Jones, BBC og CNN lagde to falske videoer sammen nettopp fordi jeg avslørte 
sannheter på bloggen til Alex. De er redde for at sannheter skal komme ut, og de reagerer 
hysterisk.

OK. Men hvorfor akkurat jøder?


