
FACT SHEETTerrorangrebet den 11. september 2001
Vigtigste begivenheder

American Airlines Flight 11 letter fra Logan International 
Airport i Boston, med kurs mod Los Angeles International 
Airport.

Kl. 7:59

Selve terrorangrebet indledes ved at American Airlines 
Flight 11 kapres af fem al-Qaeda terrorister bevæbnet med 
knive og hobbyknive.

Kl. 8:14

United Airlines Flight 175 letter fra Logan International 
Airport i Boston, med kurs mod Los Angeles International 
Airport.

Kl. 8:14

American Airlines Flight 77 letter fra Dulles International 
Airport nær Washington D.C., med kurs mod Los Angeles 
International Airport.

Kl. 8:20

United Airlines Flight 175 kapres af fem al-Qaeda terrorister 
bevæbnet med knive og hobbyknive.

Kl. 8:42

American Airlines Flight 11 rammer nordsiden af det nord-
lige af World Trade Centers tvillingetårne, også kaldet WTC 
1. Washington D.C. Flyet ramer mellem 93. og 99. etage af 
det 110 etager høje tårn. Alle 87 passagerer og besætnings-
medlemmer, samt de 5 terrorister, der var i flyet, omkom 
på stedet. Sammenstødet var så voldsomt, at alle flugt- 
muligheder blev afskåret for de anslåede 1.366 personer, 
der befandt sig over etagerne, hvor flyet ramte.

Kl. 8:46

American Airlines Flight 77 kapres af fem al-Qaeda terroris-
ter bevæbnet med knive og hobbyknive.

Kl. 8:51

United Airlines Flight 175 rammer sydsiden af det sydlige 
af det sydlige af World Trade Centers tvillingetårne, også 
kaldet WTC 2. Flyet ramte mellem 77. og 85. etage af det 
110 etager høje tårn. Alle 60 passagerer og besætnings- 
medlemmer samt de 5 terrorister, der var om bord på 
flyet, omkom på stedet. Sammenstødet var så voldsomt, at 
alle flugtmuligheder undtagen en enkelt elevatorskakt blev 
ødelagt, men det lykkedes kun et fåtal at slippe ud den vej.  
I alt anslås det, at 618 personer ikke nåede ned, hvilket er 
betragteligt færre end i det første tårn, fordi man havde 
påbegyndt evakuering af WTC 2, da man hørte at WTC 1 var 
blevet ramt.

Kl. 9:03

United Airlines Flight 93 kapres af fire al-Qaeda terroris-
ter bevæbnet med knive og hobbyknive. Flyet blev senere  
tvunget til at styrte på en mark nær Shanksville, Pennsylva-
nia, ca. 240 km nordvest for Washington DC.

Kl. 9:28

American Airlines Flight 77 rammer Pentagon-bygningen, det 
amerikanske forsvarsministerium. Alle 64 ombordværende, 
samt 125 mennesker, som arbejdede i bygningen, blev dræbt. 
Ved angrebet blev bygningen alvorligt skadet, og den sektion 
hvor flyet ramte kollapsede delvist.

Kl. 9:37

World Trade Center 2 kollapser efter at have brændt i cirka 
56 minutter. Tårnets stålsøjler, som var beskadiget af flyet, 
der ramte tårnet, gav efter for varmen fra branden. Tårnets 
kollaps anrettede desuden voldsomme skader på de om-
kringliggende bygninger, herunder især World Trade Center 
3 og 4 samt infrastruktur såsom vandforsyning og metro- 
stationer.

Kl. 9:59

United Airlines Flight 93 styrter på en mark nær Shanks-
ville, Pennsylvania, ca. 240 km nordvest for Washington D.C. 
Flykaprernes plan var antageligvis at at flyve ind i enten 
Det Hvide Hus eller Capitol-bygningen, der begge ligger i 
Washington D.C. Da passagererne opdagede denne plan, 
prøvede de at generobre flyet, hvilket næsten lykkedes. 
Kaprerne kom dog generobringsforsøget i forkøbet, og 
valgte i stedet at styrte flyet, der efterlod  et 3 meter dybt 
og 12 meter bredt krater. Samtlige 44 ombordværende, 
inklusive 7 besætningsmedlemmer og 4 flykaprere, omkom.  
Dette markerer afslutningen på udførelsen af selve 
terrorangrebet.

Kl. 10:03

World Trade Center 1 kollapser efter at have brændt i 
cirka 102 minutter. Tårnets stålsøjler, som var beskadiget af 
flyet, der ramte tårnet, gav efter for varmen fra branden. 
Tårnets kollaps anrettede desuden voldsomme skader på de  
omkringliggende bygninger, herunder især World Trade 
Center 5, 6 og 7 samt infrastruktur, såsom vandforsyning og 
metrostationer.

Kl. 10:28

World Trade Center 7 kollapser som følge af mange 
timers ukontrolleret brand, der fik bygningens stål- 
konstruktion til at give efter. Branden opstod som følge af 
skader fra bygningsdele fra det tidligere kollapsede World 
Trade Center 1. Ingen omkom, eftersom evakuering af 
bygningen allerede blev påbegyndt i forbindelse med, at 
World Trade Center 1 blev ramt af et fly.

Kl. 17:20
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Twin Towers Ground Zero, skader


