“Osama Bin Ladens familie, der opholdt sig i USA på
selve dagen, som de eneste fik lov til, og hjulpet til, at
forlade USA i private fly efter 11/9.”

“11 landes efterretningstjenester advarede om et
forestående angreb, uden at Bush-administrationen
reagerede.”

Den civile luftfart blev genoptaget allerede
d. 14. september. De familiemedlemmer, der befandt sig
i USA, forlod USA den 19. september 2001, efter endt
afhøring.
911facts.dk/?p=290

Der tilgår altid oplysninger af mere eller mindre
troværdig karakter om alskens forestående trusler til
efterretningstjenester. Ingen af advarslerne var
specifikke nok til, at hverken CIA, FBI eller militæret
kunne tage konkrete forholdsregler for at forhindre
angrebet. Der var f.eks. ingen præcise oplysninger om
tid, sted, metoder eller mål.
http://911facts.dk/?p=217

“Bin Laden familien og Bushfamilien
forretningspartnere gennem mange år.”

er

“Israelere, klædt ud som palæstinensere, blev set
juble på en varevogn, mens de filmede hændelsen.
De blev anholdt, men senere frigivet i stilhed. På
israelsk TV udtaler de, at de var der for at filme
kollapset.”

Osama bin Ladens far, Mohammed bin Awad bin
Laden, var en succesfuld Saudiarabisk entrepenør.
Han fik ikke mindre end 54 børn, med 22 koner.
Osama bin Laden afbrød tidligt forbindelsen til familien
på sin fars side. Ingen af de medlemmer, der i dagene
efter 11. september forlod USA, havde haft forbindelse til
Osama bin Laden. Bush-familiens forretningsforbindelser strækker sig tilsvarende vidt, og det er
derfor ikke overraskende, hvis der eksisterer visse svage
forbindelser til den del af bin Laden familien,
der ikke har kontakt til Osama bin Laden.
http://911facts.dk/?p=226

Der var tale om fem mænd, der fotograferede begivenheden, ligesom mange andre gjorde den dag. Politiet
anholdt dem efterfølgende på baggrund af en
anmeldelse fra en kvinde i nærheden, der
havde observeret dem og tolkede deres adfærd
og
udseende
som
mistænkelig.
Politiet
konkluderede senere, at der ikke var belæg for at hævde,
at de fem mænd jublede, at de på nogen måde vidste,
at terrorangrebet ville ske, eller at de var klar til at
filme, da det skete. De blev derfor løsladt igen.
http://911facts.dk/?p=240

“George W. Bush påstår, at han på TV så det første fly
ramme det nordre tårn, medens han var på vej ind i
til et skolearrangement. Men videoen af det første fly
blev faktisk først vist på TV dagen efter.”

“Mindst seks af de påståede flykaprere viste sig
senere at være i live. Men deres navne står stadigvæk
i den officielle rapport.”

George W. Bush er kendt som en notorisk ringe
retoriker, der ofte vrøvler sprogligt. Han har
ligefrem lagt navn til et begreb, Bushisms. Mange andre
politikere og talere har gennem tiden fremsagt
absurditeter og fejl, uden at det betyder, at de skal tages
bogstaveligt. Bush har aldrig givet til kende, at hans
udtalelse skal tolkes, som konspirationsteoretikerne
forstår den, eller for den sags skyld gentaget udtalelsen
eller blot fremsat en lignende.
http://911facts.dk/?p=229

Historien stammer oprindeligt fra en BBC-artikel
den 23. september 2001. BBC har siden rettet fejlen.
De fleste kapreres navne blev stavet “forkert” i FBIs
første meddelelse fra den 14. september. Dette
skyldes den arabiske stavemåde, navnesammenfald,
og at kaprerne selv benyttede varierende stavemåder
og navne, når de for eksempel lejede biler eller
hotelværelser.
http://911facts.dk/?p=243

“Putoptions på de to flyselskaber American Airlines,
United Airlines samt firmaer i tvillingetårnene steg
med op til 11x det normale dagene før 11/9. (putoption= bud på et kursfald). Insiderviden blev aldrig
efterforsket.”

11 SEPTEMBER 2001
Spørgsmål og svar

Kære læser!
Umiddelbart efter terrorangrebet den 11. september, 2001, opstod en græsrodsbevægelse, der har døbt sig selv Sandhedsbevægelsen, eller The Truth Movement.
Bevægelsen har i tidens løb rejst mange spekulative påstande og teorier om den
tragiske begivenhed.
Den danske underafdeling af Sandhedsbevægelsen, i11time.dk, uddeler nogle
løbesedler, hvor de stiller en række spørgsmål, som de ikke mener er besvarede.
Du kan finde svarene på samtlige af de fremsatte spørgsmål i kort form i denne
folder. Ønsker du at læse mere, findes også links til artikler, der mere detaljeret
giver svaret på hvert spørgsmål.

Denne folder er udgivet af 911facts.dk, hvis formål er at undersøge de
væsentligste af de mange konspirationsteorier og påstande der florerer om
terrorangrebet den 11. september, 2001.
911facts.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.

Hvis du ønsker flere oplysninger, eller har yderligere spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte redaktionen.
Med venlig hilsen

Steen Svanholm & Claus Larsen
Hjemmeside: 911facts.dk
Email: redaktion@911facts.dk

“Der var adskillige strømnedbrud, og et virvar af
fagfolk i bygningerne med kabler etc., i ugerne op til
11/9.”

Det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange
Commission (SEC), foretager altid en meget grundig
undersøgelse af enhver mistanke om svindel, således
også i denne sag. Tilsynet kunne ikke finde nogen tegn
på svindel.
http://911facts.dk/?p=232

Der vil altid forekomme en eller anden form for
renovering i store bygninger. Ingen vidner har
bemærket noget, og ingen har fotograferet det
opsigtsvækkende syn af et halvt mørklagt World Trade
Center 2 de pågældende dage.
http://911facts.dk/?p=249
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“Symmetrisk kollaps i frit fald som et korthus.”

“Tonstunge stålsektioner fløj ca. 150 m. gennem
luften med hastigheder på over 180 km/t.”

WTC 1 og 2 kollapser asymmetrisk, præcis der, hvor
flyene ramte, og hvor brandene tilsvarende var mest Da WTC 1 og 2 kollapsede, pressedes stålsektioner og
voldsomme. Ingen af de to kollaps foregår i frit fald.
andre vragstykker ud til siderne. Nogle faldt tæt ved
http://911facts.dk/?p=139
bygningerne, andre faldt længere væk.
http://911facts.dk/?p=182
“Pludseligt begyndende kollaps.”
“Alle stålbjælker var skåret over i transportérbare
Det omfattende billede- og videomateriale viser tydeligt, længder.”
at alle tre bygninger viste tegn på forestående kollaps.
Talrige vidneudsagn bekræfter dette.
Stålkonstruktionen blev vredet i stykker af de kolossale
http://911facts.dk/?p=149
kræfter, der var på spil, og gik hovedsageligt fra hinanden
der hvor elementerne i sin tid var blevet sammenføjet.
“Enorme støvskyer bestående af pulveriseret beton.”
Kollapset resulterede i enorme mængder af forvredne
stålkonstruktioner i varierende størrelse, hvoraf nogle
Også meget store mængder gips blev knust. Langt fra alt skulle skæres over, før de kunne fjernes.
beton blev pulveriseret.
http://911facts.dk/?p=186
http://911facts.dk/?p=2957
“Dannelse af enorme varme vulkanlignende
“Mere end hundrede førstehåndsvidner hørte og så støvskyer.”
eksplosioner og lysglimt.”
Det ville være mærkeligt, hvis der ikke var enorme
Eksplosionerne var få og indtraf ikke umiddelbart før støvskyer, når så store bygninger styrter sammen.
kollaps, hvilket kendetegner en kontrolleret sprængning. Der er ingen rapporter om forbrændte ofre,
Eksplosioner er ikke ensbetydende med sprængstof.
eller forkullede lig i gaderne, omkring Ground Zero.
http://911facts.dk/?p=126
http://911facts.dk/?p=192
“Trykbølger blæste vinduer ud på bygninger over 100 “Isolerede eksplosioner kunne ses 20 – 40 etager
meter væk.”
under kollapsfronten.”

Elevatorskaktene fungerede som kanaler for trykbølgen Når en bygning kollapser, forplanter lufttrykket sig
af sammenpresset luft og brændende flybrændstof.
ned gennem hele bygningen hurtigere, end bygningen
http://911facts.dk/?p=905
kollapser, og medfører at luften bliver trykket ud
forskellige steder.
“Forekomst af thermit (en slags sprængstof) i støv og http://911facts.dk/?p=370
stålrester.”
“400 meter mellem spredte bygningsrester
Der er ikke fundet thermit i støvet og på stålrester. omkring ground zero og kun ganske få etager lå i
Den kemiske formel er ukendt.
‘pandekage’lag.”
http://911facts.dk/?p=173
NIST fandt frem til, at WTC 1 og 2 kollapsede ved at
“Søer af smeltet jern under ruinerne af alle tre etagerne omkring kollosionsstedet svigtede, hvorefter
bygninger.”
toppene pløjede sig ned gennem konstruktionen.
http://911facts.dk/?p=2941
Der findes ingen billeddokumentation for, at der skulle
have været betydelige mængder af smeltet eller flydende “Den slags bygninger slet ikke kan kollapse på grund
metal af nogen art under bygningerne, hverken lige efter af brand. Det er aldrig sket, hverken før eller siden.”
kollapset eller senere.
http://911facts.dk/?p=178
At noget sker for første gang i historien er hverken
ualmindeligt eller mistænkeligt, det er uundgåeligt.
“Analyser af stålbjælker viste sulfidering, oxidering Alle begivenheder har selvfølgelig en første gang.
og intergranular smeltning (tegn på anvendelse af http://911facts.dk/?p=663
thermit).”
FEMA-rapporten hverken nævner eller konkluderer
noget om sprængstof, termit eller nanotermit.
http://911facts.dk/?p=915
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“Der skulle adskillige retssager til at frigive billeder
fra overvågningskameraerne omkring Pentagon.
Der blev frigivet ca. 10 billeder, men ingen kunne
fremvise et passagerfly.”
Allerede i 2002 offentliggjorde man billeder fra
Pentagon-angrebet.
I
2006
frigav
forsvarsministeriet yderligere 6 min. og 43 sek. video og 12 stillbilleder fra det overvågningskamera, der bedst dækkede
angrebet. Overvågningskameraet filmede kun 1 billede
i sekundet, hvorfor optagelsen ikke viser et klart billede
af det kaprede fly Flight 77. Kameraet var rettet mod en
indkørsel til Pentagon og var derfor ikke gearet til at
optage et uventet angreb med et passagerfly
længere nede. FBI kan, som andet politi,
ikke uden videre frigive optagelser
af en
forbrydelse. Beslutningen om at frigive materiale skal
typisk gives af en dommer, men der er ikke tale om
deciderede retssager.
http://911facts.dk/?p=209
“Alle overvågningskameraoptagelser fra nærliggende
hoteller og tankstationer omkring Pentagon, blev
konfiskeret få minutter efter angrebet.”
Nogle optagelser blev indsamlet samme dag, andre i
dagene derpå. Når der sker en forbrydelse, og
gerningsstedet er kameraovervåget, beslaglægger
politiet naturligvis de videooptagelser, der potentielt kan
vise forbrydelsen.
http://911facts.dk/?p=214
“Ejer/lejer af World Trade Center, Larry Silverstein,
leasede og forsikrede bygningerne mod terrorangreb i ugerne op til 11/9. Forsikringserstatningen
blev på 5.4 milliarder dollars.”
Silverstein fik udbetalt 4,5 milliarder dollar i erstatning,
efter en langvarig retssag. Det var et krav at terrorsikre
bygningerne, efter at al Qaeda i 1993 bombede WTC 1.
http://911facts.dk/?p=389
“Ejer/lejer af World Trade Center, Larry Silverstein
har selv sagt, at bygning 7 blev revet ned/kontrolleret
sprængt.”
Udtrykket “pull it” bliver ikke brugt om sprængning af
bygninger.
http://911facts.dk/?p=237
“Støvet som blandt andet indeholdt asbest,
dagen efter blev erklæret ufarligt, og at brandfolk og
redningsarbejderne i dag dør og lider af
lungeproblemer.”
Miljøundersøgelser foretaget i dagene efter den 11.
september viste som forventet et forhøjet niveau af
asbest, op til fire gange de tilladte værdier, på selve

Ground Zero og i gaderne, der stødte op til området.
Man fandt ikke mængder af skadelige stoffer, der kunne
blive et problem i området uden for Ground Zero. Efterfølgende implementerede myndighederne i samarbejde
med byen New York et program, hvor indbyggerne kunne
få råd, vejledning og støtte til gratis at få renset deres
hjem for efterladenskaber fra katastrofen.
http://911facts.dk/?p=2977
“Osama Bin Laden ikke er eftersøgt af FBI for at stå
bag 11/9.”
Når en eftersøgt efterfølgende begår yderligere kriminalitet, føjes denne ikke til eftersøgningen. Osama bin
Laden var allerede før den 11. september eftersøgt for
andre terroraktioner i et sådant omfang, at yderligere
tilføjelser ikke ville ændre noget. FBI ændrede deres
efterlysning i november 2001, hvor blandt andet
dusøren blev hævet betragteligt fra de oprindelige
$5 millioner til $25 millioner. Under retssagen mod
Zacarias Moussaoui blev der fremlagt dokumentation,
der utvetydigt
knyttede Osama bin Laden til
terrorangrebet.
http://911facts.dk/?p=48
“De videoer, hvor det påstås, at Osama bin Laden
indrømmer angrebet, er tydeligvis falske.”
Kritikken af oversættelsen går på enkelte ord, der
ikke har afgørende betydning for hele budskabet.
Kritikerne har øjensynligt ikke haft noget at indvende
overfor de oversættelser, der klart viser, at Osama bin
Laden tager ansvaret for terrorangrebet. Ser man
videoerne
igennem, i stedet for at udvælge
et enkelt, forvrænget stillbillede, er det tydeligt,
at personen er Osama bin Laden.
http://911facts.dk/?p=4814
“Vragrester fra Flight 93, der officielt styrtede, blev
fundet flere km. spredt, og øjenvidner så jagerfly efter
flyet.”
Flight 93 blev bevidst styrtet ned af flykaprerne. Det
observerede fly var et forretningsfly.
http://911facts.dk/?p=431
“Der findes masser af gemte oprindelige TVnyhedsudsendelser på internettet fra 11/9-2001,
der alle fortæller en helt anden historie, end den vi
præsenteres for i dag af mainstream-medier.”
I
sådan
en
katastrofal
situation
er
det
uundgåeligt, at informationer ikke når at blive
verificeret med det samme. Der er intet suspekt i at rette de
forkerte oplysninger på et senere tidspunkt.
Først kommer nyheden, så kommer sandheden.
http://911facts.dk/?p=223
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