
I anledning af ti-året for terrorangrebet den 11. septem-
ber 2001 gør en ny dansk website, 911facts.dk, op med  
de mange myter og konspirationsteorier, der har  
floreret lige siden den forfærdelige dag.

De to uafhængige skeptikere, skribenter og  
debattører Claus Larsen og Steen Svanholm, har 
gennem de seneste knap to år undersøgt mere end 
60 myter og teorier. En for en punkteres de mange  
konspirationsteoretiske påstande om den 11. septem-
ber 2001 med vægt på beviser, rationalitet og logik.

Udgangspunktet har været tofoldigt: Dels eksisterer 
der en såkaldt Sandhedsbevægelse i USA, der spreder 
frygt, løgne og antisemitisme med udgangspunkt i  
terrorangrebet den 11. september primært ved at 
påstå, at det var den amerikanske regering, der stod 
bag angrebet og ikke Osama bin Laden og al-Qaeda.

Og dels har denne bevægelse spredt sig til Danmark, 
hvor den danske afdeling hedder i11time, og har haft 
en del vind i sejlene i form af medieomtale qua en 
af dens frontfigurer, den pensionerede kemilektor  
Niels Harrit, som har fremsat en række pseudo- 
videnskabelige teorier om et hemmeligt militær- 
udviklet stof, der kaldes nanotermit og som skulle være 
brugt til at sprænge World Trade Center i luften med.

Siten er hverken et debatforum eller et politisk 
manifest, men et slags folkeoplysningsprojekt, der  
henvender sig hovedsageligt til skoler, uddannelses-
institutioner, journalister og andre interesserede.

Der findes faktisk ikke i dag et enkelt sted, hvor man 
på dansk kan finde saglig information og analyse af 
de mange vidtløftige teorier og påstande om den 11.  
september 2001. Men på 911facts.dk skæres det hele 
ud i pap i et sprog, så alle fra folkeskolen og opefter kan 
forstå det. Samtidig er der grundige kildehenvisninger 
til dem, der vil dykke ned i baggrunden.

       
         Steen Svanholm                         Claus Larsen

De to forfattere er drevet af en fælles motivation 
for at oplyse og afmystificere, men har ellers vidt  
forskellig baggrund.

Claus Larsen har en it-baggrund, er mangeårig  
skeptiker og en internationalt anerkendt skribent 
for blandt andet Skeptica, netværket af uafhængige  
skeptikere i Danmark. Claus Larsen boede og  
opholdt sig i  New York den 11. september 2001.

Steen Svanholm er uddannet folkeskolelærer, men er-
nærer sig som musiker og skribent. Han har oplevet, 
at konspirationsteorier har særlig godt tag i mange 
kunstnere og gætter på, at det hænger sammen med, 
at kunstnere er vant til at have en bevidst fagligt naiv 
åbenhed overfor omverdenen. Det er godt til kunstner-
isk udfoldelse, men skidt for realitetsforståelsen.

Det er Claus Larsen og Steen Svanholms håb, at 
websiten kan fremme en videnskabelig og sund  
skeptisk tilgang til myter, rygter, teorier og påstande 
om den 11. september 2001 og forhåbentlig have en  
afsmittende effekt på læserens tilgang til alle andre 
emner også.
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