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11. SEPTEMBER - DAGEN DER ÆNDREDE VERDEN 

 

Af Mads Næsby, Simon Fink Jensen, Mikkel Sylvest Steffensen, Line Porsdal Henriksen og Julie Andresen. 

  

“Another plane just hit” sådan lød det fra CBS News, da det sydlige World Trade Center tårn 

i New York blev ramt af et fly, d 11 september 2001, i et terrorangreb planlagt og udført af 

terrorgruppen Al-Qaeda. 

 

Den 11. september 2001 var en dag, hvor verden gik på pause, og alle stirrede på nyhederne i vantro. 

Fly efter fly styrtede ind i USA’s vartegn, The World Trade Center og Pentagon, og et fjerde fly faldt 

ned kun 20 minutters flyvetid fra Washington. 

 

American Airlines Fly 11. 

Omkring kl 08:00 om morgen d 11 september, kaprede to mænd American Airlines fly nummer 11, 

som skal til Californien. Der gik kun få minutter fra flyet lettede, før de i alt fem mænd havde kontrol 

over flyet. Kl 08:19 ringede stewardessen Betty Ong til flyselskabet og fortalte dem, at de ikke kunne 

få kontakt til cockpittet, og at en på første klasse er blevet stukket ned med en kniv. Imens at 15 andre 

terrorister er i færd med at boarde 3 forskellige fly på den Amerikanske østkyst. 

Kl 08:44 ringede en anden stewardesse Madeline Amy Sweeney, fra fly nr. 11  til United Airlines og 

sagde "I see water. I see buildings. I see buildings! We are flying low. We are flying very, very low. 
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We are flying way too low. Oh my God we are flying way too low. Oh my God!" dette blev hendes 

sidste ord, for et øjeblik senere bragede fly nr. 11 ind i nordtårnet; Alle passagerne ombord på flyet 

døde på stedet. 

 

United Airlines Fly 175. 

Kl. 08:14 lettede fly 175 fra Boston mod Los Angeles. En halv time efter blev flyet kapret af fem 

mænd; De påstod, at de havde en bombe og brugte knive til at tvinge sig vej ind i cockpittet, hvor de 

dræbte begge piloter og en stewardesse. Omkring klokken 08:50 begyndte nogle af passagererne 

ombord på flyet at ringe til deres familiemedlemmer. En mand ved navn Peter Hanson, som rejste 

med sin kone og 2-årige datter, ringede til sin far, Lee Hanson og beskrev situationen. Han sagde: 

"It's getting bad, Dad. A stewardess was stabbed. They seem to have knives and Mace. They said they 

have a bomb. Passengers are throwing up and getting sick. The plane is making jerky movements. I 

don't think the pilot is flying the plane. I think we are going down. I think they intend to go to Chicago 

or someplace and fly into a building. Don't worry, Dad. If it happens, it'll be very fast. My God, my 

God."  Kaldet blev pludselig afbrudt da fly 175 ramte The South Tower. Alle passagerne ombord på 

flyet døde på stedet. 

 

American Airlines Fly 77. 

Det tredje fly der var involveret var American Airlines Fly 77, som skulle fra Washington til Los 

Angeles. Flyet lettede klokken 08:51 og ikke mindre en tre minutter efter afgang, blev piloterne dræbt 

og flyet var blevet overtaget. Kun to personer nåede at ringe til deres nærmeste på dette fly. En 

stewardesse ringede til sin mor, og en passager Barbara Olson nåede at ringe til sin mand, og begge 

nåede at beskrive situationen. Efter Olsons andet opkald blev telefonerne cuttet af, og flyet ramte ind 

i pentagon klokken 09:37. 

 

United Airlines Fly 93. 

Det fjerde fly der blev kapret, var United Airlines Fly 93, som skulle flyve fra Newark til San 

Francisco. Flyet lettede klokken 08:42, 42 minutter forsinket, hvilket var grunden til at flyet ikke 

nåede til terroristernes destination. Under fly turen skete angrebene i New York og alle 16 fly over 

Amerika blev advaret om situationen. Kort efter advarslen angreb terroristerne og efter de overtog 

cockpittet, prøvede de at kontrollere passagerne med en bombetrussel. I den følgende halve time 

ringede passagerne til deres nærmeste, hvoraf de fik fortalt hvad der skete i New York. Klokken 9:57 

gjorde de oprør mod terroristerne og efter et par minutters kamp for at komme ind i cockpittet, gav 



Side 3 af 5 
 

terroristerne op og styrtede flyet ned på en tom mark i Pennsylvania, 20 minutters flyvetid fra 

Washington. 

Kort efter terrorangrebene påtog lederen af terrorgruppen Al-Qaeda, Osama bin Laden, sig skylden 

for terrorangrebet 

 

Hvem er Al-Qaeda? 

Den kendte og berygtede terrorgruppe, kendt som Al Qaeda(basen) blev 

oprettet af Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri og Abdullah Azzam, 9 år 

efter den sovjetiske invasion af Afghanistan, tilbage i 1979. Gruppen startede 

som en fond der skulle supplere tropper og penge til modstandsgrupperne, 

der kæmpede mod de sovjetiske tropper, som var tilbage efter invasionen. 

Efter Al-Qaeda var færdig med at bekæmpe sovjetterne i Afghanistan, tyede 

de til at hjælpe og støtte, muslimer rundt omkring i verdenen bl.a. dem som 

gjorde oprør mod de frafaldne/vantro i verdenen. 

 

I 1990 da Osama Bin Laden, vender hjem til Saudi Arabien, hvor han fandt, at Amerikanske tropper 

havde været indsat i Saudi-Arabien siden den irakiske invasion af Kuwait i 1990. Osama Bin Ladens 

syn på fremmedes tilstedeværelse i muslimske lande ændrede sig efterfølgende, og fik ham til at sætte 

sin fod inden for den amerikanske opposition i de muslimske nationer. Dette ledte til hans 

landsforvisning, hvor han gik i exil i Sudan. I Sudan havde han muligheden for at videreudvikle 

gruppen med hjælp fra den sudanesiske regering. Her lå Al-Qaeda de næste 4-5 år, hvor Osama Bin 

Laden støttede den Sudanesiske regering med opbyggelse af Sudans infrastruktur. Da Bin Laden og 

Al Qaeda hurtigt blev opfanget af den Persiske Golfs monarker, holdte det derfor ikke så længe, og 

han blev bedt om at forlade landet. 

 

Det var en milesten for al-Qaeda, da det gjorde at Bin Laden dannede en ny alliance med Taliban, 

som på det pågældende tidspunkt styrede Afghanistan. Al-Qaedas tropper kunne bevæge sig frit, og 

benytte særligt opstillede træningslejre. Der var dog en hage ved det, da de skulle betale Taliban et 

årligt gebyr for at være i landet. Det siges at det var op mod de 20-30 mio. dollars om året. 

 

Det menes at Osama bin Ladens store had til ikke muslimer, som han følte invaderede eller opholdt 

sig i muslimske lande, drev Al Qaeda ud i disse terrorhandlinger, som blev begået d. 11. september 

2001. Dette er højest sandsynligt sammensat med, Amerikanernes ønske om at indføre liberalismen 
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og den vestlige kultur i bl.a. Afghanistan. Disse er de mest prominente pointer for hvorfor Osama bin 

Laden, til trods for familiens bånd, med Bush familien, tog ansvaret for eller orkestrerede handlingen. 

 

Ærgerligvis er terrorgruppen Al Qaeda ikke kun ansvarlig for angrebet den 11. september på World 

Trade Center. De har taget ansvaret for en lang række andre angreb, hele verden over.  Som det kan 

ses på tidslinjen nedenfor, planlagde Al-Qaeda allerede deres første angreb i 1993, kun 3 år efter han 

er ankom til Sudan. 

 

Selvom den 11. september fik hele verden til at optimere deres sikkerhedssystem er det stadigvæk 

lykkedes terrorgruppen at lave en lang række angreb efterfølgende. Det kan dog ikke vides med 

sikkerhed om Al-Qaeda er skyld i alle angrebene. Nogle af angrebene menes det kun de står bag, og 

det kan også være nemt at give dem skylden. For at virke mere dominerende og skræmmende er det 

derfor ikke nødvendigvis negativt Al-Qaeda at tage ansvaret for nogle af handlingerne. 

 

Terrorismens budskab.  

Angrebene på World Trade Center og Pentagon og det mislykkede angreb på The White House, er 

alle blevet stemplet som terrorisme – men hvilken slags terror er det.  

Figur 1: Tidslinje over Al-Qaedas terrorangreb. 
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Hvis man hører de ord, som én af terroristerne råbte, før han styrtede flyet; ”Allah is the Greatest” 

kan man regne ud at religion er en del af deres angreb, og angrebene kan derfor blive opfattet som 

værende religiøs terrorisme. Men siden der er tale om et international mål – Amerika – er der snakke 

om mere end et religiøst mål. Man kan derfor se på andre terrorformer, blandt andet pressions- eller 

antiamerikanske terrorisme. De grupper, som udøver antiamerikansk terror, har det tilfælles, at de er 

imod amerikansk politik og / eller USA’s støtte til andre regeringer. Man kan derfor sige, at denne 

form for terror gør op med den eksisterende verdensorden. Måske ønsker terrorgrupper, som udøver 

denne form for terrorisme, mere frihed fra USA. Da USA er en meget dominerende magt, som gerne 

involvere sig i andre landes situationer, og derfor kan virke truende for det land de går ind i.  

 

Al-Qaedas terrorangreb på USA kan derfor beskrives som værende pressions- eller antiamerikanske 

terrorisme, da angrebet blev udført internationalt og med fokus på USA. Man regner yderligere med, 

at angrebene den 11. september 2001 er et modsvar på Amerikanernes ønske om at indføre 

liberalismen og den vestlige kultur i bl.a. Afghanistan, hvilket er den antiamerikanske terrorismes 

formål.  

 

Lidt om eftermælet - War on terror 

USA tog ikke let på angrebet, det får Bush til at erklære krig mod terrorisme, allerede dagen efter, d 

12 september, er Bush ude og sige “The United States of America will use all our resources to 

conquer this enemy. We will rally the world. We will be patient. We’ll be focused, and we will be 

steadfast in our determination. This battle will take time and resolve, but make no mistake about it, 

we will win.” Dette er begyndelsen på det der i dag er kendt som The War on Terror. D. 7 oktober 

samme år, indledes krigen i Afghanistan med en række bombninger og en invasion kendt under 

navnet Operation Enduring Freedom, som havde det (officielle) formål at stoppe Al-Qaeda, og sørge 

for at stoppe Taliban, så Al-Qaeda ikke skulle have nogen allierede i Afghanistan. 

 

Krigen er dog ikke slut endnu, og har også mødt meget kritik. USA er f.eks. blevet kritiseret for at 

have brugt ulovlige afhøringsmetoder (tortur) mod krigsfanger.   USA har oprettet et millitærfængsel, 

kaldet Guantánamo Bay, til personer, der anses som værende “fjendtlige kombattanter”, men i 

princippet ikke har gjort noget. Ifølge rapporter bliver fangerne ikke stillet for en dommer, selvom 

loven kræver at man skal indenfor 24 timer, skal stilles for en dommer. Dette fremmer ideen om, at 

dem som bliver holdt som fanger i Guantánamo, ikke er anholdt for noget konkret. Obama forsøgte 

at lukke fængslet, men forgæves, og fængslet er stadig åbent i dag. 


