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“…Om du berättar en lögn, tillräckligt stor, och fortsätter att upprepa den, kommer folk 
så småningom att tro på den. Lögnen kan bibehållas endast så länge som staten kan 

skydda folk från de politiska, ekonomiska eller militära konsekvenserna av lögnen. 
Således blir det oerhört viktigt för staten att använda all sin makt för att förtrycka 

oliktänkande, för sanningen är lögnens dödliga fiende, och därmed i förlängningen, är 
sanningen statens största fiende". 

- Joseph Goebbels, Reich Minister of Propaganda in Nazi Germany from 1933 to 1945. 
 
 

"...samhället vilar ytterst på tron att Big Brother är allsmäktig och att partiet är ofelbart. 
Men eftersom Big Brother i verkligheten inte är allsmäktig och partiet inte är ofelbart, 

finns det ett behov av en oförtruten, oavbruten flexibilitet i behandlingen av fakta. 
Nyckelordet här är "svartvit". Precis som så många nyspråksord har detta ord två inbördes 

motstridiga betydelser. Tillämpat på en motståndare, betyder det vanan att oförskämt 
hävda att svart är vitt, i strid mot rena fakta. Tillämpat på en partimedlem, innebär det en 
lojal vilja att säga att svart är vitt när partidisciplin kräver detta. Men det innebär också 

förmågan att tro att svart är vitt eller ännu hellre, veta att svart är vitt, och glömma att 
man någonsin har trott motsatsen. Detta kräver en kontinuerlig förändring av det förflutna, 

som möjliggjorts genom tankesystemet som verkligen omfattar alla övriga, och som på 
nyspråk kallas "dubbeltänkande". Förändring av det förgångna är nödvändig av två skäl, 

varav ett är sekundärt och så att säga, förebyggande... ". 
- George Orwell, “Nineteen Eighty-Four”. 

 
 

“…Vi måste säga sanningen om terror. Låt oss aldrig tolerera upprörande 
konspirationsteorier angående attackerna den 11:e September, illvilliga lögner som 

försöker skjuta skulden från terroristerna själva, från de skyldiga..." 
Kommentarer av President G. W. Bush till United Nations General Assembly U.N. 

Headquarters, New York, New York, November 10, 2001 9:38 A.M. EST 
 

 
 
Ja. Håller med om det.  Låt oss göra det, Mr. Bush. Låt oss genast sluta tolerera dessa 
upprörande konspirationsteorier...  
 
Låt oss börja med den mest upprörande av alla 9/11-konspirationsteorier – med den som 
hävdar att flygbränsle ("fotogen") omedelbart kunde "smälta" enorma mängder 
konstruktionsstål till fluffigt mikroskopiskt damm och att den plats där en sådan 
fantastisk bedrift inträffade möjligen skulle kunna kallas "ground zero"... 
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11. September: Die dritte Wahrheit 
 
 

         11:e September - Den Tredje Sanningen. 
(Svensk version med ytterligare videoklipp och bilder) 

Artikeln finns även på Arabiska och Turkiska för dem som föredrar att läsa den på dessa 
språk. 
 
Ursprungligen publicerad på tyska i tidningen NEXUS, Oktober-November 2010: 
http://www.Nexus-Magazin.de/ausgaben/Nexus-Magazin-31-oktober-november-2010 
sidorna 2, 32-49.  
 

 
 
Denna Svenska översättning av artikeln publiceras med tillmötesgående tillstånd av 
NEXUS’ redaktörer och författaren – Dimitri A. Khalezov.  
 
 
Meddelande om upphovsrätt:  
 
Alla har tillåtelse att fritt publicera denna artikel på alla språk, utom på tyska, under 
förutsättning att inget av betydelse i artikeln ändras på något sätt, och under förutsättning 
att den ursprungliga källan till information, författarens namn och NEXUS-tidningen 
vederbörligen omnämns, tillsammans med alla ytterligare länkar i slutet av artikeln. 
Återutgivning på tyska är tillåtet enligt samma villkor, men bara efter December 2010. 
 

Den tredje sanningen om 11:e September 

http://www.Nexus-Magazin.de/ausgaben/Nexus-Magazin-31-oktober-november-2010
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Den officiella historien om 11:e September är en säck med lögner och detta verkar vara 
ett bevisat faktum inom gemenskaper utanför huvudfåran. Vad hände egentligen? En ny 
serie avslöjanden av en tidigare medlem av Sovjetiska kärnvapenunderrättelsetjänsten 
har chockat även de som trodde att de hade en klar bild bakom draperiet. 
 

 
 

Dimitri Khalezov. 
 
Exakt hur kollapsade WTC-byggnaderna? Det analytiska arbetet av 
en expert på kärnvapenexplosioner leder oss till en chockerande 
slutsats. 
 
När vanliga människor såg hur två flygplan körde in i tvillingtornen i World Trade Center i New 
York och hur tvillingtornen sedan kollapsade i moln av damm under 9/11-händelserna, blev de 
alltför chockade av incidenterna för att kritiskt utvärdera händelserna. Sedan dess har den bisarra 
uppfattningen bäddats in i människors sinnen: att ihåliga aluminiumflygplan förmodligen kunde 
tränga igenom tjocka stålbyggnader i sin helhet och att flygbränsle (fotogen) förment kan "smälta" 
dessa stålbyggnader till fluffigt mikroskopiskt damm...  
 
Förr eller senare måste dessa löjliga begrepp förkastas. Tvillingtornens kollaps hade absolut 
ingenting att göra med varken flygplan eller de bränder som resulterade till följd av "kollisionerna". 
Detta är ett uppenbart faktum som upptar tankarna hos miljoner amerikaner som är missnöjda 
med den officiella tolkningen av World Trade Centers förstörelse under åtminstone de senaste 6 
åren. Efter att den inledande chocken orsakad av 9/11-händelserna hade avtagit, började många 
människor inse att det helt enkelt fanns för många inkonsekvenser i den officiella versionen.  
 
Det som först och främst fångade deras uppmärksamhet var att ordningsföljden i vilken 
tvillingtornen kollapsade inte motsvarar den ordning som de drabbades av flygplan. Södra tornet, 
som träffades sist kollapsade först, och det norra tornet, som träffades först, kollapsade sist. 
Detta innebar att "eldsvådorna" behövde 1 timme och 42 minuter för att "kollapsa" det första 
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tornet och endast 56 minuter att "kollapsa" det andra tornet. Med tanke på att bränderna i båda 
tornen orsakades av ungefär samma mängd fotogen och med tanke på att tornen var tvillingar 
(dvs. de var helt identiska i sin styrka), blev detta den första tydliga indikationen på att deras 
kollapser inte helt och hållet hade att göra med brand. Nästa insikt kom efter att 9/11-forskare 
började överväga att World Trade Center-byggnaden #7 (en enormt stark modern 47 våningar 
hög stål-konstruerad skyskrapa) hade också kollapsat på liknande sätt senare på eftermiddagen 
samma dag, men utan att ha blivit påkörd av ett flygplan. Om kollapsen av tvillingtornen officiellt 
skylldes på fotogen fraktat av "flygplan", då var kollapsen av WTC-7 så oförklarlig att 
kommissionen i sin officiella 9/11-rapport föredrog att inte nämna det – som om kollapsen av en 
47 våningar hög modern skyskrapa inte var värd ett enda omnämnande. Jämförelse mellan 
dessa tre händelser och en hel del oegentligheter kring deras kollapser gav de första 9/11-
forskarna insikten att de var påhittade lögner av myndigheterna och att förstörelsen av World 
Trade Center hade ingenting att göra med fotogen eller några "flygplan" eftersom till att börja med 
inga flygplan behövdes. Enbart kollapsen av WTC-7 senare samma eftermiddag den 11:e 
September 2001 påvisade att inga faktiska terroristflygplan krävdes i första hand och att 
kollapsen av World Trade Center-byggnaderna skulle ha inträffat i alla fall – oavsett eventuella 
"flygplan". Någon krävde helt enkelt att World Trade Center-byggnaderna kollapsade och det är 
därför de kollapsade. Från och med denna tidpunkt, startade den så kallade "9/11-sannings-
rörelsen".  
 
Sedan började folk anklaga den amerikanska regeringen för att avsiktligt riva World Trade Center 
med en industriell process som kallas "kontrollerad rivning". Fler och fler människor i USA 
började anklaga sin egen regering för att ha varit den största boven bakom 9/11-attackerna och 
så småningom uttryckte mer än 65% av den amerikanska befolkningen sin misstro mot den 
officiella förklaringen av 9/11-attackerna och World Trade Center’s kollaps. I själva verket kan alla 
som har sett samtida 9/11-reportage nära nog erinra sig följande skärmdumpar där en "tredje 
explosion" nämndes: 
 

   
Text på skärmen: VIKTIGA NYHETER 
En tredje explosion krossar World Trade 
Center i New York 

Text på skärmen: VIKTIGA NYHETER 
En tredje explosion kollapsar World Trade 
Center i New York 

 
Video - YouTube direktlänk:   http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw  
 
Här är den – den upproriska videofilmen från CNN där textrader visades som insisterade 
att det var en viss "tredje explosion", som först "krossade" och sedan – "kollapsade" 
södra tornet i World Trade Center. Det norra tornet (det med en antenn) hade just då ännu 
inte rasat. Det skulle falla senare – genom en "fjärde explosion", men CNN fick då en 
allvarlig reprimand från de så kallade "trevliga killarna" och vågade aldrig mer nämna 
sådana upproriska ord som "explosioner". Tvillingtornen i World Trade Center skulle 
förklaras som "förstörda av fotogen", medan WTC-byggnad 7 (som inte drabbades av 

http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw
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några flygplan från påstådda "terrorister") – "förstördes av dieselolja" (eftersom WTC-7 
faktiskt lagrade dieselolja för reservkraft-generatorer). 
 
Och, förståeligt nog, de flesta människor som inte håller med om den officiella "fotogen"-teorin 
anklagar USA:s regering för att avsiktligt demolera World Trade Center. De förstår dock inte 
mycket av rivningsprocesser i allmänhet och mer specifikt hur World Trade Center faktiskt 
konstruerades. Det är därför som en hel del "konspirationsteorier" har dykt upp och som sträcker 
sig alltifrån hävdandet att WTC var förment "installerat med sprängämnen" till påståenden att 
WTC förmodligen demolerades av så kallad "nano-thermite" (en mystisk substans som vi aldrig 
hört talas om förrän nu) och som de hävdar förment "användes som beläggning" på varje stålbalk 
i tvillingtornens bärande strukturer. Det finns ännu mer bisarra konspirationsteorier som länkar 
kollapsen av tvillingtornen till förmodade "high-tech vapen" – laserstrålar från rymden till exempel. 
Naturligtvis kan inga av dessa konspirationsteoretiker egentligen någonsin komma överens med 
varandra och de använder sin tid inte bara till att anklaga den amerikanska regeringen för att ha 
varit den största boven bakom 9/11, de anklagar dessutom varandra för att "grumla sanningen". 
Problemet med alla dessa konspirationsteoretiker är i allmänhet att de inte vet riktigt vad som 
hände med World Trade Center och, ännu viktigare, de vet inte varför det hände.  
 
Författaren till denna artikel kommer att försöka presentera något annat för sina läsare. Istället för 
att presentera en "konspirationsteori", kommer han att presentera sitt expertutlåtande som ögon-
vittne kombinerat med sin erfarenhet och kunskap från sin tidigare befattning i den sovjetiska 
armén. Till följd av detta tillvägagångssätt hoppas han att läsaren kommer att få en betydligt 
bättre förklaring angående demoleringen av WTC, som han eller hon aldrig kunde ha fått genom 
något Internetforum som specifikt handlar om WTC-konspiration.  
 
 
Ground Zero och ground zero. 
 
Till att börja med skulle jag vilja påminna alla om att platsen för det tidigare World Trade Center i 
New York kallas "Ground Zero" på engelska. Många människor verkar inte inse vad termen 
"ground zero" egentligen betyder och hur viktigt detta är ur bevisnings-synpunkt. De flesta av oss 
accepterade helt enkelt "Ground Zero" som något slags synonym – som om det var namnet på 
en stad eller namnet på ett fartyg. Många människor idag inser emellertid inte att den ganska 
egendomliga beteckningen "ground zero" tilldelades platsen för det tidigare WTC alltför tidigt för 
att vara en verklig "synonym" för WTC. Nästan omedelbart efter tvillingtornens kollaps (och bara 
några timmar innan kollapsen av WTC-7) – dvs vid lunchtid den 11:e September 2001, hade 
nästan alla regeringstjänstemän och även några nyhetsreportrar redan börjat hänvisa till platsen 
som "ground zero". Alla pressmeddelanden som skrevs nästa dag refererade till platsen för det 
tidigare WTC som "ground zero" och denna speciella term fortsatte att preciseras med små 
(gemena) bokstäver. Användningen av termen "ground zero" avseende det tidigare WTC-
området fortsatte även den 12:e September 2001 och flera nyhetsbyråer fortsatte även att 
använda termen "ground zero" i gemena bokstäver under hela 13:e September 2001. Först då, 
som om någon hade fattat galoppen, förhöjdes status för denna speciella term omedelbart till 
"Ground Zero" med stora bokstäver. Som sådan blev det äntligen en synonym. Men vad sägs om 
termen "ground zero" i gemener – dvs ännu inte som status av synonym?  
 
Varför hänvisade tjänstemän till WTC nästan omedelbart efter dess kollaps genom att använda 
denna särskilt egendomliga term? Var det ett misstag som orsakades av all den förvirring som 
pågick mitt ibland de exempellösa 9/11-händelserna? Jag skulle svara "ja". Det var definitivt ett 
misstag, som skedde under den totala förvirringen, att denna speciella term smet ut till allmän-
heten. Det var dock inte ett misstag i den meningen att fel term användes för att hänvisa till WTC 
som "ground zero" – helt enkelt eftersom det var alldeles för tidigt att välja ett korrekt namn för 
platsen där WTC just hade förstörts. I själva verket hade civilförsvarsspecialister helt rätt när de 
betecknade området som "ground zero". Det var absolut inget misstag ur en civilförsvars-
specialists perspektiv att använda en sådan beteckning. Det var definitivt en "ground zero" i den 
mening som de förstod att det ska vara. Det var dock ett fullkomligt misstag i den meningen att 
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det speciella begreppet "ground zero" oavsiktligt hade läckt till journalister och genom dem... till 
allmänheten. Därefter var det helt enkelt för sent att upphäva civilförsvarets beteckning av 
"ground zero" och desperata amerikanska tjänstemän hade inget annat val än att "använda 
versaler" för den uppviglande termen genom att konvertera dess korrekta civilförsvarsursprungs-
beteckning "ground zero" till sin alldeles egen synonym: "Ground Zero". 

 
Till att börja med skulle jag vilja citera ett uttalande om en 9/11-hjälte – detektiven John Walcott, 
en "Ground Zero"-arbetare, som tillbringade en avsevärd tid på WTC-platsen och rensade spillror 
från World Trade Center. Han hade spenderat tillräckligt med tid där för att utveckla en mycket 
intressant sjukdom: Akut myeloisk leukemi (AML) i sin dödliga form. Enbart två stycken tagna ur 
en skrämmande artikel med rubriken "Död genom damm"1 lyckades förmedla och avslöja 
praktiskt taget alla de "oförklarliga" frågor många hade om "Ground Zero". Utdragen nedan 
kommer att ge läsaren några viktiga grundläggande punkter som gör det möjligt för dig att bättre 
förstå den viktigaste delen i denna artikel – nämligen damm och strålning: 
 
“…Eftersom Walcott var en detektiv, hamnade han i en situation där han spenderade sitt 
fem månaders åtagande, inte bara på Ground Zero, men också på Fresh Kills avfalls-
anläggning. Hur mycket än han kvävdes av nedre Manhattans luft, fruktade han Staten 
Island avfallsanläggning. Walcott visste att allt i tornen hade förstörts - skrivbord, lampor, 
och datorer. Men bortsett från enstaka stålbalkar, slammet som han letade igenom där 
bestod av små korn av damm - inga möbler, inga armaturer, inte ens en datormus. 
 
Ibland fick detektiverna ta skydd i träskjul, i ett försök att komma bort från vad Walcott 
gärna kallar "all den jäkla dåliga luften". En dag satt han i skjulet med kollegorna, åt godis 
och drack läsk, när några FBI-agenter kom in. De var klädda i full skyddsutrustning, 
komplett med ansiktsmasker, som de hade förseglat med silvertejp för att avvärja röken. 
När Walcott tog till sig scenen, och jämförde de välskyddade FBI-agenterna med New 
York-polisens andningsskyddsmasker, fick han en tankeställare: Vad är fel med denna 
bild?2...” 
 
Ja, Mr Walcott, tyvärr var något fel. Något var väldigt mycket fel med den bilden...  
 
De där FBI-agenterna, som inte skämdes att visa sig i full skyddsutrustning, dessutom förseglad 
med silvertejp, visste sanningen, när de stod framför de "ofrälse". Det är därför dessa killar idag 
inte lider av leukemi eller av andra typer dödlig cancer. FBI agenterna kommer tydligen att leva 
långa och meningsfulla liv, trots att de kortvarigt besökte "Ground Zero"...  
 
Om du bara öppnade en modern ordbok och letade upp den verkliga innebörden av denna egen-
domliga term, skulle du inte behöva ställa den frågan; du skulle omedelbart förstå vad som var fel 
med "Ground Zero": 
 

 
       
Alla möjliga betydelser av "ground zero" som definieras av The New International Webster’s 
Comprehensive Dictionary of the English Language (Deluxe Encyclopedic Edition 1999, ISBN 1- 
888777796), sidan 559. 
                                                   
1  Hela historien som jag citerar är här: http://www.villagevoice.com/news/0648, 
lombardi,75156,2.html  
2  Ibid., S.5 

http://www.villagevoice.com/news/0648
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Det bör påpekas att Mr John Walcott så småningom lyckades överleva, till skillnad mot många av 
hans kollegor som jobbade på "Ground Zero" och som inte var lika lyckligt lottade som han. Den 
17:e December 2007, nämndes kortfattat i en Internet nyhetsartikel3 att John Walcott äntligen 
hade genomgått en verkligt avancerad (och oerhört smärtsam) operation som kallas ben-märg-
transplantation. Från och med nu kunde han fortsätta att leva, men endast med särskilda 
immun-depressiva läkemedel som hindrar transplantat-avstötning; han kan inte lämna sitt hem på 
grund av att hela hans immunförsvar inte finns längre och all slags infektion kan lätt visa sig 
ödesdiger.  
 
För dig som inte vet vad "benmärg-transplantation" är, blir jag tvungen att förklara. En benmärg-
transplantation krävs hos patienter som har utsatt sig för stora doser av antingen genom-
trängande eller kvarvarande joniserande strålning (eller båda) och vars egen benmärg (som 
ansvarar för blodförnyelse) helt har dödats av stora doser strålning.  
 
Detta är en särskilt unik strålningsegenskap – den drabbar benmärgsceller tyngre än andra celler 
i kroppen. Det är därför de flesta offer för strålning lider av leukemi. Och ju tyngre strålningsdos, 
desto mer benmärg dödas, alltså det värsta fallet av leukemi som patienten lider av. John Walcott 
drabbades tydligen av det värsta tillståndet – innan han fick sin benmärgstransplantation, levde 
han uteslutande på givarnas blod eftersom hans eget blod inte förnyades alls.  
 
Förutom att döda eller allvarligt skada benmärg, orsakar joniserande strålning, särskilt när någon 
andas in eller sväljer radioaktivt damm eller radioaktiv ånga, olika typer av cancer som kan 
påverka praktiskt taget alla delar av den mänskliga kroppen och även flera delar samtidigt.  
 
Det är dock inte alltför svårt för oärliga läkare och sjukvårdare att ge rimliga "förklaringar" till vad 
som kan ha orsakat dessa cancerformer. De kan helt enkelt hävda att det berodde på "asbest", 
"giftig rök", "giftiga dammpartiklar", etc. Men när det gäller benmärgsskada, tas dessa bedragare 
på bar gärning eftersom benmärgsskada endast kan orsakas av joniserande strålning.  
 
Det är exakt därför FBI-agenterna dök upp i kompletta "hazmat"-kostymer och hade ansikts-
masker förseglade med silvertejp för att "avvärja rök" när de besökte "Ground Zero". De ville inte 
drabbas av leukemi eller av någon annan cancer, så de till och med förseglade sina ansikts-
masker med silvertejp, inte bara för att "avvärja rök", som John Walcott hade trott, men eftersom 
de måste avvärja luftburet radioaktivt damm, och mer specifikt, radioaktiv ånga, som till varje pris 
inte får inandas eller förtäras. 
 

                                                   
3  Hela historien om Mr John Walcott som genomgick benmärgstransplantation finns här: 
http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11157.htm  
 och  http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/ och en ännu mer chockerande 
berättelse publicerades här: http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1  

http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11157.htm
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/
http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
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Volontärer vid "ground zero" mitt bland tvillingtornens spillror och mitt i strömmar av radioaktiv 
ånga som ringlade upp under spillrorna – bilden är tagen ca fem veckor efter händelserna.  
 
Ja, jag antar att vissa läsare helt enkelt kan bli alltför chockade av denna särskilda uppenbarelse 
och kanske har en tendens att inte tro mig – tror att jag bara spekulerar om ovissheter. Den ovan-
nämnda historien om John Walcott och de där FBI-agenterna som var iklädda hazmat-utrustning 
vid "ground zero" hade dock ingenting att göra med mig personligen – den finns där som ett 
faktum oberoende av den ödmjuke författaren till denna artikel. Oberoende av författaren till 
denna artikel finns även den faktiska juridiska definitionen av "ground zero" och som innan 9/11 
var enligt följande: 
 

 
 
"ground’ ze'ro "– den punkt på jordytan eller havsytan direkt nedanför, direkt ovanför, eller där en 
atom- eller vätebomb exploderar. 
      Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (Edition 1989, printed 
in 1994, ISBN 0-517-11888-2). 
 

 
 
"ground zero" = punkt på marken direkt under explosionen av ett kärnvapen. 
       Dictionary of Military Terms (Peter Collins Publishing 1999, ISBN 1-901659-24-0). 
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"ground ze-ro" /,. ".../ n [U] platsen där en ATOMbomb exploderar, där den allvarligaste skadan 
sker 
      Longman Advanced American Dictionary (new, first published 2000, ISBN 0 582 31732 0). 
 

 
 
"ground zero" substantiv 1 [C vanligen ental] den exakta platsen där en atombomb exploderar: 
Tryckvågen kändes så långt som 30 km från ground zero. 2 [U] platsen för tidigare World Trade 
Center i New York City, som förstördes i en attack den 11:e September 2001. 
        Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2nd Edition. (2:a upplagan 2006, ISBN-13 978-0-
521-60499-4 - Detta är en efter-9/11-upplaga, allmänt tillgänglig). 
 
 
Ovanstående var kompletta, oförkortade definitioner av "ground zero". Det var den enda definier-
bara och korrekta definitionen av dess innebörd. Om du inte tror dina ögon och föredrar att rusa 
till närmaste bokhandel och köpa en ordbok, ha inte alltför bråttom.  
 
När du anländer till bokhandeln kommer du att bli ännu mer förvånad eftersom från och med nu 
är det inte längre möjligt att ens hitta en ordlista som innehåller den ursprungliga, oredigerade 
definitionen av begreppet. Alla ordböcker tryckta före 9/11, liknande de som jag nämner ovan, 
som innehåller den ursprungliga och korrekta innebörden av "ground zero", har avlägsnats från 
bokhyllorna och ersatts med nyare. Tyvärr blev det faktiska engelska språket ett av de första 
offren för 9/11-terroristattacken... 
 
Bilderna på ordböckerna nedan fanns inte i den ursprungliga versionen av denna artikel i 
NEXUS-tidningen; men jag bestämde mig för att lägga till dem i denna Internet-version, eftersom 
de är mycket belysande.  
 
Dessa bilder jämför liknande ordlistor som produceras av samma förlag som tidigare hade gett ut 
dem – och efter det att namnet "ground zero" oavsiktligt tilldelats platsen för den nukleära demo-
leringen av World Trade Center: 
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ground zero n. punkten på markytan eller havsytan 
som är den exakta platsen för detonation av ett 
kärnvapen, eller punkten omedelbart ovanför eller 
nedanför den. 

ground zero n. 1 PUNKTEN FÖR EN NUKLEÄR EXPLOSION 
punkten på markytan eller havsytan som är den 
exakta platsen för detonation av ett kärnvapen, eller 
punkten omedelbart ovanför eller nedanför den. 2 
fokus eller punkten för centrala aktiviteter för en viss 
händelse ○ Det krigshärjade landet har varit ground 
zero för ett internationellt terrornätverk. 3 
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ den mest grundläggande nivån 
eller startpunkten för en aktivitet ○ att lära sig 
programmering från ground zero 

 
Ovan – "Encarta" ordbok från Microsoft – 1999 och 2001 upplagor. 
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ground zero den punkt på markytan som befinner 
sig direkt under explosionen av ett kärnvapen i 
luften. 

ground zero n den punkt på markytan som befinner 
sig direkt under explosionen av ett kärnvapen i 
luften; en helt ny början (fig). 

 
Ovan – The Chambers Dictionary – 1998 (omtryckt 2001) och 2003 upplagor. 
 
 

 
ground zero, substantiv, punkten på jordens yta 
direkt nedanför den punkt där ett kärnvapen 
exploderar, eller centrum av kratern om vapnet 

ground zero n 1. Även, surface zero, punkten på 
jordens yta direkt nedanför den punkt där ett 
kärnvapen exploderar, eller centrum av kratern om 
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exploderar på marken. Även, surface zero vapnet exploderar på marken.  2. målet för en missil, 
bomb, etc. 3. en utgångspunkt eller bas: när jag 
började lära mig italienska igen, var jag tvungen att 
återvända till ground zero. 
Ground Zero n området i New York City, USA, som 
förstördes av terroristattacken på World Trade 
Center den 11 September 2001. 

 
Ovan – The Macquarie Dictionary (australisk engelska) – 2001 och 2005 upplagor. 
 
 

 
ground zero, punkt på markytan eller havsytan som 
befinner sig på eller direkt ovanför eller under 
centrum för explosionen av en atombomb. 

ground zero, n [U] 1 en plats där många människor 
har dödats, eller stor förödelse har skett, speciellt 
pga en nukleär explosion 2 en plats där förändringar 
sker snabbt eller våldsamt 

 
Ovan – The Macmillan Dictionary från 1987 och the Macmillan Essential Dictionary of 
Learners of English från 2003 (den andra ordboken från 2003 är inte så omfattande och inne-
håller färre antal ord och definitioner än den första – från 1987; "ground zero" har trots det en 
mycket "bredare" definition i den andra ordboken). 
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ground zero, den punkt på jordytan eller havsytan 
direkt nedanför, direkt ovanför, eller där en atom- 
eller vätebomb exploderar. 

ground zero, 1. den punkt på jordytan eller havsytan 
direkt nedanför, direkt ovanför, eller där en atom- 
eller vätebomb exploderar. 2. Informellt. allra första 
början eller mest elementära nivån: Några av 
eleverna börjar från ground zero. [1945-50] 

 
Ovan – Random House Webster's Unabridged Dictionary från 1983 och Random House 
Webster's Unabridged Dictionary från den ökända "11:e September 2001 utgåva" (ISBN för 
den andra ordboken – 0-375-42566-7 – hade faktiskt reserverats den dagen – den elfte dagen i 
September 2001 – och datumet för 9/11 blev således den officiella dagen för offentliggörandet av 
denna ökända ordbok...) 
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ground zero, den punkt på jordytan eller havsytan 
direkt nedanför, direkt ovanför, eller där en atom- 
eller vätebomb exploderar. 

ground zero, 1. den punkt på jordytan eller havsytan 
direkt nedanför, direkt ovanför, eller där en atom- 
eller vätebomb exploderar. 2. Informellt. allra första 
början eller mest elementära nivån: Några av 
eleverna börjar från ground zero. [1945-50] 

 
Ovan – Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language av 1994 
års utgåva och Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 
New Deluxe Edition 2001 (Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language är en 
karbonkopia av Random House Webster's Unabridged Dictionary – det är därför de två uppsätt-
ningarna bilder ovan ser identiska ut). 
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ground zero n, en punkt på markytan eller havsytan 
på eller direkt ovanför eller under centrum för 
explosionen av en atombomb. 

ground zero n, 1 en punkt på markytan eller 
havsytan på eller direkt ovanför eller under centrum 
för explosionen av en atombomb. 2 en scen av stor 
förödelse. 3 (ibland versaler) namnet på den 
ödelagda platsen för de kollapsade World Trade 
Center-tornen i New York efter den 11 September 
2001. 

 
Ovan – The Collins English Dictionary – 2001 och 2003-utgåvor. 
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ground zero n, punkten på jordens yta direkt på eller 
under eller ovanför centrum för explosionen av en 
atombomb. 

ground zero n, 1 punkten på jordens yta direkt på 
eller under eller ovanför centrum för explosionen av 
en atombomb. 2 (ofta Ground Zero) främst NAmer 
platsen för en förstörd byggnad, särsk. det tidigare 
World Trade Center i New York, som förstördes i en 
terroristattack den 11 September 2001. 

 
Ovan – The New Penguin English Dictionary – 2000 och 2003-utgåvor. 
 

 
ground zero n. [U] platsen där en ATOMbomb 
exploderar, där den allvarligaste skadan sker 

ground zero n. [U] 1 platsen där en stor bomb 
exploderar, där den allvarligaste skadan sker 2 
Ground Zero platsen i New York City där World 
Trade Center-byggnaderna förstördes av 
TERRORISTER den 11 September 2001. 

 
Ovan – Longman Advanced American Dictionary – 2000 och 2007-utgåvor. 
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ground zero, den punkt på jordens yta på eller över 
vilken en nukleär explosion äger rum 

ground zero, 1, den punkt på jordens yta på eller 
över vilken en nukleär explosion äger rum. 2, platsen 
för 9/11-attackerna i New York CIty. 3, fokus för 
någon stor händelse. 

 
Ovan – The New American Webster Handy College Dictionary – 1995 och 2006-utgåvor. 
 

 
 
ground zero > n. Det ställe där ett nukleärt vapen 
har exploderat 

ground zero n.> 1. Centrum för en våldsamt 
destruktiv händelse, t.ex. detonation av ett nukleärt 
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vapen. 2. Platsen för en snabb eller intensiv 
utveckling eller förändring 

 
Ovan – The American Heritage Desk Dictionary – 2001 och 2013 utgåvor. 
 

 
ground zero n: punkten på markytan eller havsytan 
direkt under vilken, över vilken, eller vid vilken en 
atombomb exploderar. 

ground zero * n 1 : centrum för snabb, intensiv, eller 
våldsam aktivitet eller förändring. 2 : den absoluta 
början: RUTA ETT  häri 

 
Ovan – Merriam-Webster’s största ordbok – tredje nya International Dictionary of the 
English Language Unabridged – 1986 och 2002 utgåvor.  
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ground zero n: punkten över, under eller platsen där 
en nukleär explosion inträffar 

ground zero n [U] 1 : punkten på jordens yta där en 
explosion inträffar. 2 : den centrala punkten i ett 
område av snabb förändring eller intensiv aktivitet • 
ground zero i striden över invandringslagar. 3 : 
nybörjarstadium eller startpunkt • Vi kommer att 
behöva börja om igen på ground zero. 

 
Ovan – Merriam-Webster's Dictionary 1999 och Merriam-Webster's Learner's Dictionary 
2001 (den första ordboken har aldrig återutgetts, medan den andra inte ens publicerats före 9/11-
händelserna, dessa två ordböcker är dock ungefär lika i deras status och är lika när det gäller 
antalet sidor och antalet ord och definitioner). 
 
 
Bli inte förvånad att nästan alla nya engelska ordböcker tryckta efter 9/11 har börjat beskriva 
"ground zero" som att ha fler än en betydelse. Nu har minst 3-5 nya betydelser tillskrivits detta 
särskilda begrepp, alltifrån någon förmodad "stor förödelse", "stor störning" och "flitig verksamhet" 
till någon förmodad "grundläggande nivå" och "startpunkt". Några föredrog ett annat tillväga-
gångssätt: redaktörer för den nya Longman Dictionary of Contemporary English, till exempel, 
definierade "ground zero" som en "plats där en bomb exploderar" utan att nämna något alls att en 
sådan "bomb" antas vara nukleär eller termo-nukleär till sin natur. Förutom allt detta, har nästan 
varje ordbok – stor som liten – nuförtiden börjat inkludera dessa definitioner som (att vara exakt 
"dessa").  
 
Termen "ground zero", uppenbarligen på grund av att vara en så specialiserad term före 9/11, 
fanns bara i riktigt stora engelska ordböcker – exempelvis Webster's Unabridged, full Collins, full 
American Heritage, och andra liknande stora ordböcker (och även i dessa fanns endast den enda 
rätta innebörden av begreppet). Ground zero fanns inte i mindre ordböcker – t.ex. de som är 
avsedda för studerande och för avancerade elever (enda undantaget var Longman Advanced 
American Dictionary – som nämnts ovan). Till exempel saknades "ground zero" i Oxford 
Advanced Learner’s Dictionaries i deras fjärde, femte och sjätte utgåvor publicerade före den 
11:e September 2001. Även Oxfords 4th special "Encyclopedic" version (som var ca 50% större 
jämförd med den reguljära) innehöll inte någon hänvisning till begreppet "ground zero". Endast 
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Oxford Advanced Learner's Dictionary 7:e upplaga som utkom första gången 2005 började till sist 
beskriva denna term.  
 
Efter-9/11 har alla upplagor av Macmillan English Dictionary for Advanced Learners och 
Longman Dictionary of Contemporary English, alla typer av nya Merriam-Webster’s Dictionaries, 
majoriteten av nya American Heritage Dictionaries, den nya Collins English, Microsoft Encarta 
Dictionary och många andra nya ordböcker och uppslagsverk efter 11:e September-händelsen 
börjat inkludera "ground zero" och definiera det på ett sådant sätt att det förmodligen kan ha mer 
än en betydelse – alla gör sitt bästa för att avleda uppmärksamheten från den tidigare nukleära 
(och endast nukleära) karaktären av denna term. Förresten, redaktörerna för den senaste 
Cambridge Advanced Learner's Dictionary som nämns ovan bör lovordas för att inte ha bedragit 
sina läsare: de var modiga nog att inte inkludera några vilseledande definitioner av begreppet 
"ground zero" i sin efter-9/11 ordbok, vilket står i skarp kontrast till alla andra ordböcker som 
redigerats på order av 9/11-mörkläggningen. Det rapporterades även att det förekommit försök att 
bevisa att WTC kallades "ground zero" redan före den 11:e September 2001. Alla dessa 
språkliga insatser efter 9/11, i ett försök att dölja termen "ground zero", är förvisso förståeligt. 
Detta uppenbarligen avslöjande namn på före detta New York World Trade Center 
demoleringsplats, obetänksamt tilldelat av civilförsvars-specialister, var uppenbarligen alltför 
avslöjande för att helt enkelt lämna denna speciella term i framtida utgåvor av ordböcker utan att 
ändra dess betydelse...  
 
 
Nukleär rivning av WTC. 
 
Författaren av denna artikel var före detta förordnad officer i Sovjets "military unit 46179", annars 
känd som "Special Control Service of the 12th Chief Directorate of the Defense Ministry of the 
USSR". 12th Chief Directorate var en organisation i Sovjetunionen som ansvarade för förvaring, 
tillverkningskontroll, tekniskt underhåll etc. av statens hela kärnvapenarsenal. The Special 
Control Service ansvarade för att upptäcka kärnvapenexplosioner och var även ansvarig för efter-
levnaden av alla internationella avtal som avser kärnvapenprov. Det är särskilt viktigt att notera 
förekomsten av det så kallade "Peaceful Nuclear Explosions Treaty" av 1976 mellan USSR och 
Amerikas förenta stater. Enligt detta fördrag var alla parter skyldiga att informera varandra om 
alla kärnsprängningar avsedda för icke-militära ändamål.  
 
Under min värnplikt i ovan nämnda organisation i slutet av 80-talet, kom det till min kännedom att 
det fanns ett så kallat "akutnukleärt rivningssystem" inbyggt i WTC-tvillingtornen i New York. Det 
faktiska nukleära rivningssystemet baserades på enorma termonukleära laddningar (ca 150 
kiloton TNT-sprängkraft) som placerades cirka 50 meter under lägsta underjords-grunden för vart 
och ett av tornen. I ärlighetens namn tyckte jag att det var märkligt; det var svårt att tro att 
amerikanska myndigheter skulle vara galna nog att riva byggnader mitt i en befolkad stad med 
underjordiska kärnvapenexplosioner.  
 
Men som jag förstått det rätt, hade ingen någonsin faktiskt planerat att riva World Trade Center 
på ett sådant sätt. Det var bara ett sätt att komma runt byråkratin: ett sådant nukleärt rivnings-
system måste byggas in i tvillingtornen – inte för att demolera dem, men i första hand för att få 
tillstånd att bygga dem. Problemet var att byggnadsstadgan för New York på den tiden (liksom 
för Chicago) inte tillät byggnadsstyrelsen (Department of Buildings) att utfärda tillstånd för att 
bygga en skyskrapa såvida dess konstruktör inte kunde visa ett tillfredsställande sätt på vilket 
han kunde riva byggnaden i framtiden eller i nödfall. Sedan det sena 60-talet (när tvillingtornen 
först föreslogs) var denna typ av stål-inramade byggnader ett helt nytt koncept och ingen visste 
hur man handskas med dem i samband med rivning. Med tanke på att traditionella ("konventio-
nella") kontrollerade rivningsmetoder var tillämpliga enbart på äldre byggnader, måste de 
presentera något nytt för de otroligt starka stål-tvillingtornen som skulle övertyga byggnads-
styrelsen att utfärda tillstånd för deras faktiska konstruktion. Och lösningen skapades faktiskt: 
nukleär rivning.  
 



- 22 -  

 
En kort historia av begreppet atomär och nukleär rivning. 
 
Den ursprungliga idén att använda kärnladdningar för att riva olika konstruktioner föddes nästan 
omedelbart efter uppkomsten av faktiska kärnvapen i början av 50-talet. I början kallades nukleär 
ammunition inte "nukleär", men "atomär", så begreppet rivning med sådan ammunition kallades 
därför "atomär rivning". Dessa termer lyckades överleva, och trots att ha bytt namn på "atom-
vapen" till "kärnvapen", används termen "atomär rivning" fortfarande idag med avseende på 
särskilda tekniska enheter – som SADM och MADM. Den första termen står för "Special Atomic 
Demolition Munitions (särskild atomrivningsammunition)", den andra termen står för "Medium 
Atomic Demolition Munitions (medium atomrivningsammunition)", medan många felaktigt tror att 
SADM betyder "Small Atomic Demolition Munitions (mini atomrivningsammunition", snarare än 
"Special". 
 
I själva verket är det inte fel att kalla dem "mini" istället för "special" eftersom SADM verkligen är 
"mini" – deras nukleära explosiva sprängkraft överstiger oftast inte motsvarigheten 1 kiloton TNT. 
Med tanke på att alla moderna SADM har variabel sprängkraft som kan anges så lågt som 0,1 
kiloton, och ibland även anges så lågt som 0,01 kiloton (motsvarande 100 och 10 ton TNT 
respektive), förtjänar de att kallas "mini"-ammunition. Andra populära namn för denna mini-
atomära rivningsammunition är "mini-kärnvapen" och "resväske-kärnvapen", även om den senare 
förmodligen inte är logiskt korrekt. I själva verket liknar de flesta SADM stora grytor som väger 
mellan 50-70 kg och som kan bäras som ryggsäckar – så det är mycket osannolikt att de skulle 
passa in i en resväska. Men det finns också moderna "mini-kärnvapen" som består av Plutonium-
239 i stället för Uran-235, och på grund av den mycket lägre kritisk massan hos Plutonium, kan 
deras storlek avsevärt reduceras – några av de nyare Plutonium-baserade "mini-kärnvapnen" kan 
till och med få plats i en handväska. Medium atomrivningsammunition (MADM) är större avse-
ende både a) deras storlek och b) deras TNT-sprängkraft. De kan variera upp till 15 kiloton TNT-
sprängkraft, väga upp till 200 kg och vara lika stora som någon stor vanlig gas-behållare du hittar 
i ditt hem. 
 
Endera av de ovannämnda atomära rivningsammunitionerna kan framgångsrikt användas för 
rivning av stora objekt som annars inte kunde rivas av någon rimlig mängd konventionellt spräng-
medel – särskilt i tider av nöd, när det finns varken tid eller möjlighet att planera för deras 
"vanliga" rivning med konventionella metoder. Exempelvis kan de riva broar, dammar, tunnlar, 
förstärkta underjordiska strukturer, stora förstärkta byggnader etc., men effektivitetsfaktorn när 
man använder sådana kärntekniska rivningar som SADM eller MADM är inte speciellt hög. Som 
det är allmänt känt, är det huvudsakliga målet med kontrollerad rivning av byggnader genom 
implosion faktiskt inte att eliminera byggnader genom att spränga dem och slunga ut deras 
spillror överallt, men att kollapsa dem prydligt och samtidigt minimera skador på omgivande 
byggnader.  
 
Just därför, måste ingenjörer som förbereder kontrollerade rivningar först räkna ut de exakta 
ställena inom en byggnads bärande struktur som ska kapas och anbringa konventionella spräng-
medelsladdningar på dessa ställen – för att kapa av de bärande strukturerna.  
 
I nästan alla fall, finns det fler än ett ställe att fästa sprängämnen eftersom det är osannolikt att 
någon struktur skulle ha en enda stödjande balk eller en stödjande pelare att kapa; i bästa fall 
skulle det finnas minst flera, om inte åtskilliga. För atomär rivning, är dock användningen av de 
ovannämnda atomära rivningsammunitionerna helt annorlunda.  
 
Människor som arbetar med att planera användningen av atomär ammunition för nödsituationer 
har varken tid eller utbildning för att utföra de exakta beräkningar som krävs för konventionell 
kontrollerad rivning. Vad dessa människor på sin höjd skulle ha är en grundläggande kunskap om 
fält-teknik och en grundläggande förståelse av nukleära rivningar. Alltså, atomär rivnings-
ammunition används inte för att "snyggt" kollapsa en struktur, utan snarare som ett sätt att 
kollapsa en struktur med alla medel och till varje pris oavsett vad det är. Det är därför den 
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explosiva sprängkraften hos atomär ammunition när den i nödfall används för att riva sådan 
struktur skulle vara överdriven. Detta beror på att den största delen av den explosiva energin från 
atomär ammunition skulle spenderas i onödan. Majoriteten av den energi som frigörs vid kärn-
vapenexplosion av en atomär rivningsanordning kommer därför att spenderas på de välkända 
faktorerna för en atomär explosion: termisk strålning, luft-tryckvåg, joniserande strålning, elektro-
magnetisk puls – inga av dessa faktorer har något som helst att göra med den faktiska rivningen 
och skulle inte bidra mycket till slutmålet för prydlig kollaps av byggnaden. De destruktiva 
faktorerna för atomär explosion skulle kraftigt skada omgivningen – och denna skada är i sig själv 
ganska extrem och bidrar definitivt till ett mycket högre pris än den faktiska kostnaden för själva 
rivningen.  
 
Det bör påpekas att nukleär rivning enligt ovan skulle ha en ganska dålig prestationsfunktion 
jämfört med att genomföra en exakt beräknad konventionellt kontrollerad rivning. Detta på grund 
av att den senare riktar nästan hela sin explosiva energi på att kapa de bärande strukturerna, inte 
på att skapa en luft-tryckvåg och värmestrålning.  
 
Dessutom är användning av en atomär rivningsanordning helt enkelt alltför kostsam. Kostnaden 
för ett uran-baserat "mini-kärnvapen" är minst ett par miljoner US-dollar om inte mer och en 
plutonium-baserad kostar mycket mer än så. Tusen ton TNT skulle uppenbarligen vara billigare 
än 1 kiloton atomär ammunition. Det är dock möjligt att riva flera byggnader med 1000 ton TNT, 
men det är endast möjligt att riva en enda byggnad med ett "mini-kärnvapen" (som samtidigt 
skadar flera andra byggnader i området).  
 
Med tanke på allt detta, kan slutsatsen dras att det inte är ett gångbart alternativ att använda 
atomär rivningsammunition, vare sig mini eller medium, för rivning av civil infrastruktur i tider av 
fred, särskilt när vi har tillräckligt med tid på oss att förbereda deras rivning med professionella 
konventionella kontrollerade rivningsmetoder. Och, hursomhelst, en konventionellt kontrollerad 
rivning är mycket billigare än en nukleär rivning. Mini-kärnvapen kan endast användas som 
rivningsjobb i en verklig nödsituation. 
 
Hur kan det komma sig att detta gamla atomära rivningskoncept så småningom återupplivades 
och även genomfördes med World Trade Center nukleära rivningssystem, trots att man kände till 
att det var alltför kostsamt och hade en sådan dålig prestationsfunktion jämfört med konventionell 
kontrollerad rivning genom implosion?  
 
Det råkade bli så eftersom en nyare generation av byggnader tillkom i slutet av 60-talet, nämligen 
stål-inramade byggnader.  
 
Trots den vanlig missuppfattningen, har ingen stål-inramad skyskrapa någonsin rivits genom 
implosion någonstans i världen innan WTC-tornen. Detta är främst beroende på att de flesta 
skyskrapor är nyare byggnader och behovet att riva dem har ännu inte kommit. Den högsta 
byggnaden som någonsin rivits genom implosion var endast 47-våningar hög – det var Singer 
Building i New York City som byggdes 1908 och revs 1968 därför att den var obrukbar. Denna 
byggnad hade en mycket klenare struktur jämfört med de otroligt starka stål-inramade helkropps-
skyskraporna som byggs idag. Så, trots denna vanliga missuppfattning, är det inte möjligt att riva 
en stål-inramad byggnad med hjälp av konventionell kontrollerad rivning (implosion).  
 
I äldre tider, när byggnaderna var tegel-kringgärdade och betongtäckta, brukade deras bärande 
strukturer utgöras av betongpelare och betongstödbalkar. Ibland förstärktes dessa bärande 
betongstrukturer genom att man förde in metallstänger i betongen och ibland utgjordes de av 
enbart betong. Det gick i alla fall alltid att beräkna rätt mängd konventionella sprängmedel som 
behövdes för att fästa på dessa bärande strukturer och på rätt platser (eller att sprängmedlet 
placerades i hål som borrats i bärande strukturer) för att kapa samtliga på en gång och orsaka att 
byggnaden kollapsade i sitt egen fotavtryck. Med moderna stål-inramade byggnader är detta 
emellertid inte längre möjligt. Exempel på moderna stål-inramade byggnader omfattar tvilling-
tornen i World Trade Center, World Trade Center-byggnaden # 7 och Sears Tower i Chicago.  
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Här är ett exempel på WTC-tvillingtornens stålstruktur: 
 

 
 
Det fanns ingen "bärande struktur" i den äldre meningen – hela tornet var i huvudsak en "bärande 
struktur" i sig själv.  
 
Stål-ramen i WTC bestod av ovanligt tjocka dubbelväggiga stålomgärdade pelare och en stål-
kärna.  
 
Denna så kallade "stålrörformade design" var en helt ny metod som tillät öppna planlösningar 
istället för pelare som var utspridda i hela inredningen för att stödja belastningarna som var 
tradition i äldre strukturer.  
 
Tvillingtornen var försedda med bärande stålpelare (fyrkantiga i tvärsnitt) som placerades en 
meter från varandra på tornens fasader vilket bildade en ovanligt stadig struktur som i sin tur 
stödde nästan alla laterala belastningar (exempelvis vindpåkänning) och även fördelade gravita-
tionsbelastningen med stålkärnan.  
 
Stålpelarnas struktur innehöll 59 sådana pelare per sida. Tornets stålkärna bestod av 47 
rektangulära stålpelare som sträckte sig från berggrunden ända upp till tornens topp.  
 
På följande bild, kan du se rester av stålpelarna och stålkärnan på "Ground Zero": 
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Här är ytterligare en bild (från NIST-rapporten) som visar tvillingtornens stålpelarkonstruktion när 
tornen byggdes: 
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Stålpelare inspekteras på "ground zero". 
 
Dessa stålpelare var otroligt tjocka – varje vägg mätte 2,5 tum (6,35 cm), så totala tjockleken på 
varje pelare var 5 tum (12,7 cm). Att föreställa sig hur tjockt det är, här är ett bra exempel att 
jämföra med: föreställ dig frontpansaret på den bästa stridsvagnen från andra världskriget – T-34 
– vars stål bara var 1,8 tum (4,5 cm) tjockt och med endast en enkel vägg. T-34-stridsvagnen och 
dess pansar visas på bilderna nedan: 
 

  
 
Det fanns praktiskt taget ingen pansarbrytande artillerigranat tillgänglig som kunde penetrera 
sådant frontpansar.  
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Naturligtvis kunde inget som helst sprängämne någonsin slita sönder det främre pansaret på en 
stridsvagn (förutom granater med riktad sprängverkan som ändå inte ens skulle kunna slita 
sönder pansaret helt och hållet, men endast bränna ett litet hål genom pansarplåten).  
 
Med tanke på att tvillingtornens stålramar bestod av stålpelare med dubbla väggar som var 
nästan tre gånger så tjockt som det främre pansaret på en T-34 stridsvagn, skulle det inte vara 
möjligt att presentera en lösning för att kapa dessa pelare på en gång och göra det på många 
ställen samtidigt för att uppnå "implosions"-effekt – vilket naturligtvis är det grundläggande målet 
för kontrollerad rivning.  
 
Tekniskt sett var det naturligtvis möjligt att kapa några av dessa pelare på vissa ställen, med 
exceptionellt stora mängder dynamit med riktad sprängverkan kopplad till varje enskild pelare, 
men även en sådan otrolig mängd sprängämnen skulle inte vara tillräckligt för att uppnå önskad 
"implosionseffekt". Tornen var helt enkelt alltför höga och alltför starka – deras stålkärnor måste 
samtidigt ha kapats på alltför många ställen på varje våning, vilket ingen hade råd med, och även 
om de kunde, skulle en sådan lösning fortfarande inte uppnå den önskade effekten – det skulle 
inte finnas någon garanti för att en sådan höghus-struktur skulle rasa rakt ner i sitt eget fot-
avtryck. Det skulle troligen bara sprida spillrorna över några kvadratkilometer enbart med tanke 
på tornens höjd. Så, det var omöjligt att kollapsa WTC-tornen med någon form av traditionell 
kontrollerad rivning. 
 
Samma sak kan sägas om WTC-byggnad # 7 och Sears Tower i Chicago. Båda byggdes med 
lika tjocka dubbelväggiga stålramar som var omöjliga att kapa samtidigt på grund av samma skäl 
som beskrivs ovan.  
 
Enligt USA-lagar som styr byggandet av skyskrapor, måste konstruktörer dock presentera ett 
tillfredsställande rivningssystem innan byggandet kunde godkännas av byggnadsstyrelsen 
(Department of Buildings). Ingen skulle tillåtas att bygga en skyskrapa som inte kunde rivas i 
framtiden.  
 
Detta är huvudskälet till att ha en inbyggd nukleär rivningsfunktion. Ironiskt nog, det nukleära 
rivningssystemet för en skyskrapa är faktiskt inte tänkt att riva skyskrapan, särskilt med tanke på 
att ingen har någon praktisk erfarenhet av att riva skyskrapor med sådana medel – det är endast 
avsett att övertyga byggnadsstyrelsen att ge tillstånd att bygga en skyskrapa.  
 
Det verkar som att alla konstruktörer och förespråkare av sådana nukleära rivningssystem 
verkligen hoppas att deras idéer inte skall behöva användas under deras livstid. 
 
 
Hur fungerar det? 
 
Först och främst, en sådan modern nukleär rivning har ingenting att göra med det tidigare 
diskuterade atomära rivningskonceptet med SADM eller MADM som beskrivits ovan. Det är ett 
helt nytt koncept.  
 
Vid en modern nukleär rivningsprocess producerar rivningssladdningen inte någon atmosfärisk 
kärnvapenexplosion – med dess kännetecknande atomära svampmoln, värmestrålning, luft-
tryckvåg och elektromagnetisk puls. Laddningen exploderar ganska djupt under markytan – 
ungefär på samma sätt som när kärnladdningar exploderar vid ett typiskt kärnvapenprov. 
Laddningen producerar alltså varken luft-tryckvåg, eller någon termisk strålning, eller någon 
genomträngande joniserande strålning, eller någon elektromagnetisk puls. Den orsakar endast 
relativt små skador på omgivningen genom dess efterföljande radioaktivitet, som dock anses vara 
en försumbar faktor av konstruktörerna för sådana projekt. 
 
Vad är då den grundläggande skillnaden mellan en atmosfärisk och en underjordisk kärnvapen-
explosion?  
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Den grundläggande skillnaden är följande. Under inledningsskedet av en kärnvapenexplosion 
(liksom vid en termonukleär explosion), frigörs hela dess explosiva energi i form av "primär-
strålning" som till största delen (nästan 99%) faller inom ett röntgenspektrum (och resterande del 
utgörs av ett gamma-strålspektrum som orsakar strålningsskador och ett synligt spektrum som 
producerar en synlig blixt). Nästan hela den explosiva energin representeras alltså av röntgen-
strålar som spenderas på uppvärmning av omgivande luft inom ett par hundra meter runt 
explosionens hypocentrum.  
 
Detta sker eftersom röntgenstrålar inte kan färdas långt när de förbrukas av den omgivande 
luften. Uppvärmningen av det relativt begränsade området runt hypocentrum för en kärnvapen-
explosion leder till uppkomsten av "nukleära eldklot" som fysiskt sett inte är annat än extremt 
överhettad luft.  
 
Dessa nukleära eldklot utgör de två huvudsakliga destruktiva faktorerna för en atmosfärisk 
kärnvapenexplosion –  
1) värmestrålning  
och  
2) en luft-tryckvåg eftersom båda faktorerna uteslutande beror på de höga lufttemperaturerna runt 
kärnvapenexplosionen.  
 
Vid en underjordisk kärnvapenexplosion är bilden helt annorlunda.  
 
Det finns ingen luft runt den lilla "zero-box" som kärnladdningen är placerad i, så hela mängden 
energi som avges i form av röntgenstrålar vid en kärnvapenexplosion spenderas istället på upp-
värmning av omgivande berggrund.  
 
Det leder till att berggrunden överhettas, smälter och sedan förångas. Försvinnandet av den 
förångade berggrunden resulterar i skapandet av en underjordisk hålighet vars storlek direkt 
beror på den explosiva sprängkraften för den nukleära ammunition som används.  
 
Du kan få en uppfattning om hur mycket berggrund som skulle försvinna vid en underjordisk 
kärnvapenexplosion baserat på tabellen nedan – där kvantiteterna av förångat och smält material 
av olika slag (i metrisk ton) visas på grundval av "per kiloton sprängkraft": 
 

Typ av berggrund Densiteten av förångat material (i 
ton per kiloton sprängkraft) 

Specifika massan av det smälta 
materialet (i ton per kiloton sprängkraft) 

Torr granit 69 300 (±100) 

Fuktig bergart (18-20% vatten) 72 500 (± 150) 

Torr bergart 73 200 - 300 

Avlagring 107 650 (±50) 

Bergsalt 150 800 
 
Bara som ett exempel: detonationen av en 150 kiloton termonukleär laddning begravd tillräckligt 
djupt i granitklippa skulle skapa en hålighet som mäter ungefär 100 meter i diameter – liksom den 
som visas i denna bild: 
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Alla skyskrapor har sitt lägsta fundament cirka 20-30 meter under markytan. Därför är det enkelt 
att beräkna positionen under skyskrapan där man måste placera "zero-boxen". Detta är den 
exakta platsen där explosionen kommer att expandera till sin övre hålighet i riktning mot 
byggnadens lägsta underjordiska fundament. 
Till exempel, tvillingtornens lägsta underjordiska fundament befann sig 27 meter under markytan. 
En 150 kiloton termonukleär rivningsladdning placerades på ett djup av 77 meter under markytan 
(eller 50 meter under det underjordiska fundamentet). En termonukleär explosion på ett djup av 
77 m skulle skapa ett extremt överhettat hålrum vars övre sfär skulle expandera till det lägsta 
underjordiska fundamentet på det torn det avsåg att riva. Hålrummet skulle dock fortfarande 
befinna sig 27 meter under markytan – så de omgivande byggnaderna skulle inte påverkas av de 
destruktiva faktorerna från den underjordiska kärnvapenexplosionen, med undantag för radio-
aktivitet. Tornet som rivs förlorar sedan helt och hållet sina grundvalar och sugs in i det över-
hettade hålet vars inre temperatur är tillräckligt hög för att smälta hela tornet. Det nukleära 
rivningssystemet för WTC-byggnad # 7 och Sears Tower i Chicago beräknades på exakt samma 
sätt. 
 
Det finns dock ytterligare en faktor som måste beaktas när man beräknar nukleär rivning av 
skyskrapor. Nämligen den faktiska förångade graniten inuti håligheten. Hur kan all tidigare granit, 
som nu finns i gasform, försvinna ur håligheten? I själva verket är en bild av det fysiska händelse-
förloppet efter en underjordisk kärnvapenexplosion ganska intressant. Låt oss betrakta det. 
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Typiska fysikaliska processer vid en idealiskt djup under-
jordisk kärnvapenexplosion. 

 

 
1) En kärnvapenexplosion börjar värma upp berggrunden runt dess hypocentrum. 
 
2) Granit förångas. Som ett resultat av den förångade granitens upplösning, bildas en 

"primärhålighet" som är fylld med den tidigare graniten som nu existerar i gas-
form. Det extremt höga trycket från gaserna i hålrummet börjar nu expandera den 
faktiska primära håligheten på bekostnad av angränsande områden av fortfarande 
solid granit. 

 
3) Den faktiska håligheten når sin slutliga "sekundära" storlek på grund av det 

extremt höga trycket från gaserna som expanderar håligheten från dess ursprung-
liga storlek (visas med den streckade linjen) till en ännu större storlek (visas med 
heldragen linje). Med tanke på att denna expansion sker på bekostnad av de när-
liggande områdena, blir dessa angränsande områden av granit hårt komprimerade. 

 
4) Slutstadiet. Vit: det underjordiska hålrummet (sekundär storlek); blå: "kross-zon" – 

fullständigt pulvriserade granit (krossad till fullständigt mikroskopiskt damm ~100 
mikron partikelstorlek); grön: "skade-zon" – delvis krossad granit. 

 
Denna bildmässiga återgivning beskriver schematiskt alla viktiga fysikaliska processer för en 
underjordisk kärnvapenexplosion på ett idealiskt djup (dvs att det händer tillräckligt långt under 
markytan). Så, nu bör det stå klart att det extrema trycket från den förångade graniten inuti hålig-
heten ombesörjer minst två viktiga uppgifter: 1) expanderar det faktiska hålet från dess "primära" 
storlek till dess "sekundära" storlek; och 2) eftersom denna expansion görs på bekostnad av de 
angränsande områdena av granit, producerar den två skade-zoner, som var och en representerar 
en annan grad av skada.  
 
Zonen i direkt anslutning till hålrummet kallas med nukleär jargong "kross-zon". Denna zon kan 
vara lika tjock som hålets diametern och är fylld med en mycket intressant materia. Den är fylld 
med granit som nu är fullständigt pulveriserad. Graniten har reducerats till mikroskopiskt fin-
damm, med en ungefärlig partikelstorlek som är ca 100 mikrometer. Detta särskilda material inom 
denna "kross-zon" befinner sig i ett mycket intressant tillstånd – ingenting i världen än en under-
jordisk kärnvapenexplosion kan åstadkomma följande fenomen: 
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Om du skulle plocka upp en sten från den här zonen, men göra det ytterst försiktigt, kan den 
fortfarande hänga ihop och likna en sten med sin form och färg. Men om du klämmer stenen en 
aning med fingrarna, kommer denna "sten" omedelbart att krossas till komplett mikroskopiskt 
damm som den faktiskt nu består av. Den andra zonen – precis utanför den omgivande "kross-
zonen" kallas "skade-zon" i professionell nukleär jargong. Denna "skade-zon" är fylld med 
krossad granit i olika storlekar – från mycket små (millimeter i storlek), till några relativt större 
fragment. Ju närmare du kommer till gränsen för "kross-zonen", desto mindre blir bitarna, och ju 
längre bort från hypocentrum, desto större bitar. Slutligen, utanför "skade-zonens" gräns, skulle 
den omgivande graniten praktiskt taget inte vara skadad.  
 
Men de fysikaliska processer som vi diskuterade ovan är sanna för en underjordisk explosion på 
ett "idealiskt djup". När en kärnladdning inte är begravd tillräckligt djupt, blir bilden något annor-
lunda. "Skade"- och "kross"-zonerna kommer inte att vara lika runda som i föregående exempel. 
De kommer att vara ganska elliptiska – där den längre änden är riktad uppåt – som formen på ett 
ägg. Detta händer eftersom trycket från gaserna träffar på mindre motstånd i riktning mot mark-
ytan (under förutsättning att markytan är så nära), och både "kross-zonen" och "skade-zonen" 
kommer således att expandera uppåt.  
 

 
 

Bilden ovan illustrerar motståndet som omger graniten när en hålighet inte befinner sig djupt 
under jordytan. Uppenbarligen blir granitens motstånd i riktning mot markytan mycket mindre än i 
någon annan riktning. Med tanke på att allting rör sig i minsta motståndets riktning, är det uppen-
bart att hålrummet kommer att expandera mer mot markytan och kommer inte att se så "runt" ut. 
Det ser mer ut som ett ägg. Det blir med andra ord ellipsformat.  
 
När trycket fortplantas uppåt, når de övre gränserna för "skade-zonen" och "kross-zonen" så 
småningom de underjordiska grundvalarna för det torn de håller på att riva, och bilden blir helt 
annorlunda. Detta beror på att det faktiska material som tornet är byggt av avviker från den 
omgivande granitklippan avseende dess motstånd. Dessutom finns det en mängd tomt utrymme 
inuti tornet, medan den återstående granitklippan i alla andra riktningar (på sidorna och under 
hålrummet) är solid. Så, utvidgningen av de övre gränserna för "skade"- och "kross"-zonerna via 
tornets struktur kommer att befinna sig längst bort. I fallet med WTC-tvillingtornen och Sears 
Tower, kunde "skadezonen" sannolikt nå upp till 350-370 meter, medan "kross-zonen" som följer 
omedelbart, sannolikt kommer att nå upp till 290-310 meter. När det gäller den mycket lägre 
WTC-7-byggnaden befann sig hela dess längd gott och väl inom "kross-zonen" – så den bygg-
naden pulveriserades helt från botten till toppen. Förmågan för en nukleär rivning att pulverisera 
både stål och betong är en av dess unika egenskaper. 
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Bilden ovan visar ett exempel på det fina mikroskopiska damm som täckte hela Manhattan efter 
WTC-rivningen. Många människor tror felaktigt att det var "betongdamm". Nej, det var det inte. 
Det var damm – men främst pulvriserat stål. Trots den vanliga missuppfattningen innehöll WTC-
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byggnaderna inte alls mycket betong. Betong användes på sin höjd i viss begränsad mängd för 
att skapa mycket tunna golvplattor. Det användes inte på något annat ställe. Största delen av 
WTC-tvillingtornen var stål, inte betong. Så därför representeras majoriteten av detta extremt fina 
damm av ståldamm. Men det var inte bara "ståldamm" – det var även "möbeldamm", "trädamm", 
"pappersdamm", "mattdamm", "datordelardamm" och även "människodamm", med tanke på att 
människor lämnades kvar att pulveriseras i tornen på samma sätt som stål, betong och möbler. 
 
Vissa kanske undrar hur WTC-7 kollapsade så prydligt i sitt eget fotavtryck, och i sin helhet, 
medan tvillingtornen föll samman och inte bara spridde damm, men även större spillror som 
slungades ut över långa avstånd. Denna fråga är mycket lätt att besvara – du behöver bara titta 
på fördelningen av "kross"- och "skade"-zonerna inuti tvillingtornens strukturer och svaret uppen-
baras. 
 

 
 
Bilden ovan visar den ungefärliga fördelningen av skade-zonerna i scenariot med en nukleär 
rivning av en skyskrapa med en 150 kiloton termonukleär laddning placerad 50 meter djupare än 
byggnadens lägsta underjordiska fundament. Glöm inte att rivningsladdningen i detta fall inte 
placerades på ett "idealiskt djup", varför formerna på "kross"- och "skade"-zonerna inte var 
"perfekt runda" – de var elliptiska, med de skarpa ändarna uppåt – som ett ägg – pga minsta 
motståndets riktning. Det är lätt att förstå att WTC-7:s hela längd passar väl in i "kross-zonen" så 
det fanns inte något oskadat längst upp som kunde producera effekten av en oskadad topp som 
faller ner på samma sätt som vi såg under kollapsen av tvillingtornen. 
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Den särskilda fördelningen av skada inom skyskrapornas strukturer som orsakades av en sådan 
process kan förstås bättre när du tittar på videor som visar detaljer angående kollapsen av WTC-
tvillingtornen och WTC-7. Dessa videor är allmänt tillgängliga på YouTube. 
 

 Det norra tornet har just börjat kollapsa.
 

  
 
Dessa två bilder visar norra tornets kollaps (som kollapsade sist). Det syns tydligt att tornet 
reducerades till ett fluffigt findamm. I det nedre högra hörnet ser man tydligt att WTC-7 (den glas-
försedda skinande brunaktig byggnaden) inte skadades alls. På den högra bilden verkar WTC-7 vara 
lite "kortare" än bilden till vänster, men detta var inte på grund av att WTC-7 "kollapsade" på något 
sätt, det var eftersom helikoptern som tar bilden var i rörelse och den andra bilden hade tagits från 
en något annorlunda vinkel och att fotografen själv just då är något längre bort från World Trade 
Center. WTC-7 kollapsade inte förrän 7 timmar senare.  
 
2)  VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU 
 
Denna video innehåller en mycket bra sammanställning av detalj-vyn (3 olika lägen) över 
kollapsen av det norra WTC-tornet. Det finns inga tvivel att tornets stålstruktur reducera-

http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU


- 35 -  

des till fullständigt mikroskopiskt damm. Kollapsförloppet av det tunga och oskadade 
tornets topp visar tydligt att inget massivt återstod under det, endast komplett, fluffigt 
ståldamm. Observera också att tornets tunga topp faller ner med fritt fall hastighet – som 
om det inte fanns några rester av stål under det, endast luft. 
 
3) VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU   
 
Denna video är en mycket bra vy över det södra WTC-tornets kollaps – det ’fördammades’ 
helt och hållet. Videon lämnar inga tvivel att tornets stålstruktur reducerades till full-
ständigt mikroskopiskt damm. Kollapsförloppet av det tunga och oskadade tornets topp 
visar tydligt att inget massivt återstod under det, endast komplett, fluffigt ståldamm.  
 
4) VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o  
 
Detta är en mycket högkvalitativ video från NIST Cumulus Video Database som nyligen 
offentliggjorts. Utdrag från filen "WNBC Dub10 54". Denna video visar tydligt en stark 
jordbävning (över 5,5 på Richterskalan – vilket säger oss att en underjordisk kärnvapen-
explosion av inte mindre än 100 kiloton skedde). Jordbävningen utgörs av en skakning 
och en efterskakning och inträffade exakt 12 sekunder innan det norra tornets topp 
började falla. Detta sammanfaller med det norra tornets skakning som den berömda 
Etienne Sauret-videon visar. Förutom att visa tydliga detaljer av det norra tornets full-
ständiga pulvrisering under kollapsen, visar denna video dessutom tydligt detaljer hur det 
återstående stålspjutet som syns till höger missas av tornets fallande topp och pulvriseras 
under eget tryck några sekunder senare (pulvrisering av stålspjutet syns tydligt efter 
passage av en lastbil). Videon lämnar inga tvivel att tornets stålstruktur reducerades till 
fullständigt mikroskopiskt damm. Kollapsförloppet av det tunga och oskadade tornets 
topp visar tydligt att inget massivt återstod under det, endast komplett, fluffigt ståldamm.  
 

 
 
Detta är en detaljerad vy över hur det återstående stålspjutet förvandlas till ståldamm, men 
filmat av en annan kamera och i en annan vinkel.  
 
5)  VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA  
 
Detta är den berömda videon av Etienne Sauret. Den visar tydligt en stark jordbävning 
(över 5,5 på Richterskalan – vilket säger oss att en underjordisk kärnvapenexplosion av 
inte mindre än 100 kiloton skedde). Detta är tydliga bevis på WTC:s nukleära rivning. Den 
faktiska jordbävningen orsakad av kärnvapenexplosionen undertill – den som inträffade 12 
sekunder innan toppen började falla. Dessa 12 sekunder krävdes för att kärnvapen-
explosionen skulle förånga graniten, ansamla tillräckligt tryck och sedan skapa "genom-

http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU
http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o
http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA
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brottspunkten" där den "primära" håligheten expanderar till dess "sekundära storlek" 
vilket resulterar i en "komprimerande tryckvåg" som fortplantas med överljudshastighet 
uppför tornets stomme och omedelbart "fördammar" det. Observera – detta är samma 
jordbävning som syns på den tidigare videon ovan. 
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Dessa bilder visar i detalj hur stålet i WTC:s södra torn (som föll först, trots att det 
träffades sist av ett "flygplan" som kapats av "terrorister", och trots det faktum att 
branden i detta torn varade en avsevärt kortare period än i det norra tornet) omedelbart 
förvandlas till fint damm. 
 
Det bör också noteras att trots den uppenbarligen otillräckliga 150 kiloton termonukleära ladd-
ningen som användes för att försöka pulverisera tvillingtornen i sin helhet (som framgår av ovan-
stående bilder där tvillingtornen pulveriserdes till endast omkring 80% av hela deras längd, och 
lämnade de mycket tunga topparna intakt), så kunde nukleära laddningar med större sprängkraft 
inte användas i den nukleära rivningsindustrin på grund juridiska skäl. Problemet är att i enlighet 
med USA/Sovjet "Peaceful Nuclear Explosions Treaty of 1976" var sprängkraften för nukleär 
ammunition som används för icke-militära ändamål begränsad till 150 kiloton/per enskild kärn-
vapenexplosion och till högst 1,5 megaton sammanlagd sprängkraft för gruppexplosioner.  
 
Så den nukleära rivningsindustrin var tvungen att anpassa sig till dessa rättsliga restriktioner: vid 
WTC-rivningen var det möjligt att använda så många laddningar som behövdes, men inte mer än 
150 kiloton per laddning. Det är därför det nukleära rivningssystemet för WTC utgjordes av tre 
sådana laddningar – vars sammanlagda sprängkraft var 450 kiloton. För personer som har svårt 
att föreställa sig hur kraftfullt 150 kiloton är, vill jag påminna om att atombomben som släpptes 
över Hiroshima 1945 var mindre än 20 kiloton. 
 
 
"Flygplanen" 
 
Eftersom jag nu förutsätter att läsaren redan har förstått hur starka tvillingtornen var och att det 
inte var möjligt att riva dem med någon som helst konventionell rivning och endast möjligt med 
hjälp av kraftfulla underjordiska termonukleära explosioner, skulle det vara intressant att över-
väga en annan fråga: huruvida aluminium-tillverkade passagerarflygplan någonsin skulle kunna 
penetrera tvillingtornen så som det visades för oss på TV.  
 

     
 

Detta är det andra terrorist"planet" som är på väg att tränga igenom de tjocka dubbelväggiga stål-
pelare och fullständigt försvinna in i södra tornet.   
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6)  VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU  
och http://www.youtube.com/watch?v=dDJmSLQ2IqE  
 
Denna video är det mest skamlösa 9/11-hopkoket av Evan Fairbanks. Den visar ett 
aluminiumplan som skär igenom stålpelarna på det södra WTC-tornet (som var dubelt så 
tjocka som en stridsvagns pansar) med samma lätthet som om planet själv var av stål, och 
tornet av smör.  
 

 
 
Dessutom filmade videon av misstag en man som varken reagerade på ljudet av ett 
annalkande flygplan, eller på ljudet av aluminium som kraschar genom stål. Mannen 
reagerar endast på den faktiska explosionen inuti tornet. Det syns tydligt. När det gäller 
flygplanet – kan du se att det helt enkelt digitalt utplånar sig självt när det försvinner in i 
tornet – inte ens den minsta del av flygplanet faller tillbaka ner på trottoarerna. Och vad 
som är ännu mer absurt är att flygplanet inte ens minskar sin hastighet när det "pene-
trerar" tornet...  
 
Först och främst, för att göra detta enklare att förstå, låt oss kortvarigt återvända till den punkt 
som jag började denna artikel med: eftersom tvillingtornen inte kollapsade på grund av "fotogen", 
men på grund av kraftfulla underjordiska termonukleära explosioner, och att de dessutom kollap-
sade i "fel ordning", och, i tillägg till detta, WTC-7, som inte ens träffades av ett "terroristplan" 
också kollapsade, kan vi anta att flygplanen faktiskt inte behövdes. De var överflödiga eftersom 
de inte på något sätt bidrog till den faktiska kollapsen av World Trade Center (fotogen för 
eldsvådorna kunde lika gärna levereras i tunnor).  
 

http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU
http://www.youtube.com/watch?v=dDJmSLQ2IqE
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Eftersom flygplanen var överflödiga kan man med säkerhet anta att 9/11-attacken kunde ha 
utförts även om det inte fanns några flygplan inblandade – tvillingtornen och WTC-7 måste 
tvunget demoleras, eftersom någon hade beslutat så och det hade absolut ingenting att göra med 
några "flygplan".  
 
Därför började många förnuftiga 9/11-forskare ifrågasätta påståendet som den amerikanska 
regeringen förde fram och som säger att det var "flygplan" som träffade tvillingtornen och förmod-
ligen orsakade rivningarna.  
 
Många forskare finns nu på Internet (särskilt berömda videopresentationer som t.ex. "September 
Clues" och "FOXED OUT" på YouTube) som inkluderar filmanalyser av olika samtida 9/11-"plan" 
och de bevisar på det mest tillfredsställande sätt att "flygplanen" helt enkelt hade digitaliserats in i 
bildrutorna.  
 
Författaren till dessa rader föredrar dock en annan strategi. Istället för att analysera olika inkonse-
kvenser av nämnda 9/11-videor, som många människor kanske betvivlar, föredrar författaren av 
dessa rader att gå direkt till det självklara sakförhållandet: att aluminium inte kan tränga igenom 
stål. Punkt. Att tro att två aluminium Boeing 767 faktiskt kunde tränga igenom de tjocka dubbel-
väggiga stålpelarna som visas i bilden ovan är inte annorlunda än att tro att fysikens lagar 
plötsligt beslutat att ta semester den 11:e dagen i September 2001, AD. 
 
Vissa människor kunde förståeligt nog ställa frågan: eftersom flygplanen, även att de var 
aluminium-tillverkade, flög med nästan 500 mph (800 km/h), på grund av sina enorma massa och 
hastighet, skulle de inte ha haft tillräcklig rörelseenergi för att penetrera tvillingtornen även om 
tvillingtornen var gjorda av stål?  
 
Detta är emellertid fel strategi.  
 
Ja, intuitivt, verkar det som att ett stort flygplan med hög hastighet representerar mycket energi, 
och man skulle kunna tro att det är rimligt för ett flygplan att åstadkomma en hel del skador när 
det flyger in i en byggnad.  
 
Men vad tror du skulle hända – rent hypotetiskt – om flygplanet var stilla i luften, och någon tog 
upp ett av de oerhört massiva WTC-tornen, svingade det våldsamt, och slog till flygplanet med en 
islagshastighet av 800 km/h?  
 
Skulle tornet platta till flygplanet, tror du, eller skulle flygplanet helt och hållet penetrera den 
annalkande byggnaden utan att ens den minsta del av flygmaskinen fanns kvar utanför tornets 
yttre skal (som var dubbelt så tjockt som det främre pansaret på en stridsvagn)?  
 
Tänk på det ett ögonblick, eftersom om flygplanet slog till ett stationärt torn eller tornet slog till ett 
stationärt flygplan, så är de fysikaliska situationerna identiska.  
 
Det intuitiva svaret på skadan från ett "flygplan med hög hastighet" kanske inte är speciellt 
intuitivt.   
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På bilden ovan, kan du se skadorna på den närliggande "Verizon-Building" från en del av 
tornets stålpelarkonstruktion.  
 
Titta nu på bilden ovan och föreställ dig att en sådan stålpelarkonstruktion föll på ett flygplan av 
Boeing-typ parkerat rakt nedanför byggnaden. Vad skulle hända med ett sådant flygplan? Ja, du 
gissade det – flygplanet skulle plattas till. Du kommer att mista alla tvivel om hur ett passagerar-
flygplan plattas till om du tittar på videon nedan (det är tillräckligt att titta på endast de första 1,5 
minuterna för att förstå vad jag menar – resten av videon kan du hoppa över): 
 
7) VIDEO – YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=UTytIbuAg9U    

extralänk: http://www.youtube.com/watch?v=inXhxm47JrY  
 
eller, om denna video inte längre är tillgänglig, kan du troligen hitta den på YouTube 
genom att söka med följande nyckelord "Filmtricks und faalsche Zeugen". 

 
Många människor som först inte var speciellt uppmärksamma på tvillingtornens faktiska konstruk-
tion och i början trodde att tvillingtornens yttre fasader helt enkelt enbart utgjordes av stora glas-
rutor (vilket förståeligt nog skulle tillåta flygplan att tränga in i tornen) upptäckte senare, till sin 
fullkomliga bestörtning, att tvillingtornen i verkligheten var uppbyggda av tjocka stålpelare – inte 
annorlunda än deras stålkärnor och att sådana tätt placerade stålpelare faktiskt utgjorde tornens 
ytterväggar. När detta väl klargörs, då blir det uppenbart att inget flygplan någonsin fullständigt 
(inklusive vingändar och stjärtparti, för att inte nämna de stora turbomotorerna under vingarna) 
kunde skära igenom sådana tätt placerade tjocka stålpelare och försvinna helt inuti tornen utan 
att den minsta flygplansdel faller tillbaka ner på gatan.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=UTytIbuAg9U
http://www.youtube.com/watch?v=inXhxm47JrY
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Vår tidigare generation kanske minns effekten av hur japanska kamikazepiloter rammar ameri-
kanska slagskepp och hangarfartyg och vad som hände när flygplanen slog in i fartygssidan: 
planet bröts helt enkelt isär (utan att ens tränga igenom fartygets bordläggning) och föll tillbaka i 
havet. I exemplet med ett icke-bepansrat fartyg – var stålmotorn det enda som kunde tränga in i 
fartyget, men aldrig några andra delar av planet – t.ex. vingarna, stjärtpartiet eller flygplans-
kroppen.  
 

 
 

Bilden ovan är ett WWII-foto som visar skador som orsakats av ett kamikazeplan på ett icke-
bepansrat amerikanskt fartyg. Obs: ett bepansrat fartyg (t.ex. ett slagskepp) kunde överhuvudtaget 
inte penetreras. 
 
Baserat på denna premiss, kan man göra sin egen bedömning genom att kolla på bilder av 
stålkärnpelare nedan: 
 

 
 
Ovan: profiler av resterande WTC-stålpelare från "Ground Zero"; deras jämförande tjocklek kan lätt 
beräknas; deras väggar är faktiskt 2,5 tum tjocka; sådana tjocka pelare av stål utgjorde både kärnan 
och samtliga ytterväggar hos tvillingtornen. 
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På denna officiella skiss kan du se hur de tjocka stålpelarstrukturerna placerades – inte bara i 
tornens mittparti, som många människor trodde, men även längs tornens hela ytterväggar. 
 
Tror någon på allvar att en aluminium-tillverkad "Boeing" i sin helhet (inklusive planets stjärtparti, 
vingar och stora turbomotorer) kunde skära igenom stålpelarna som visas ovan? Stålpelare som 
placerats endast en meter isär från varandra?  
 

 
 
I bilden ovan kan du se tjockleken på en av tvillingtornens stålpelare som undersöks på 
"ground zero". 
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Kanske kan det vara lite svårt att förstå att det är omöjligt för ett aluminiumobjekt att penetrera 
stål; så, uteslutande av den anledningen får du här en ledtråd – som en grundläggande förutsätt-
ning. Det är välkänt att en pansarbrytande artillerigranat är tillverkad av material som är starkare 
än det faktiska pansar den är avsedd att penetrera. Vanligtvis är pansarbrytande granater 
tillverkade av Wolfram (amerikanerna tillverkar även pansarbrytande granater som, istället för 
mycket dyr Wolfram innehåller Uran-238, vilket är ett annars värdelös material, men som kan 
penetrera pansar på grund av att det är mycket tyngre än stål).  
 
Pansarbrytande granater av aluminium finns uppenbarligen inte – detta är i sig själv ganska 
uppenbart. Inte heller kan aluminiumsvärd eller något annat skär-/håltagnings-verktyg används 
för att skära igenom stål. Blotta tanken att ett aluminiumobjekt kan skära genom stål låter inte 
bara långsökt, det låter galet. Det skall också noteras att alla pansarbrytande granater som 
avfyras mot en stridsvagn eller mot alla andra bepansrade objekt måste färdas med en hastighet 
av minst tre gånger ljudhastigheten – eftersom trots att de är tillverkade av Wolfram, är enbart 
denna aspekt inte tillräcklig för att uppnå förmågan att genomborra stål – en mycket hög hastig-
het är den andra faktorn som krävs för att genomborra stål. Hastigheten på en typisk pansar-
brytande granat avfyrad från en anti-tank-kanon är faktiskt högre än tre gånger ljudets hastighet – 
minst 1000 meter per sekund och oftast mycket snabbare än så, men maximal kryssnings-
hastighet för ett jetmotordrivet Boeing passagerarflygplan är subsonisk – vilket innebär lägre än 
250 m/sek även under de bästa omständigheter.  
 
Det är en bra idé att titta på dessa pelare igen och försöka inse det faktum att deras tjocka 
dubbelväggar är jämförbara med det pansar som används för att tillverka stridsvagnar. Att pene-
trera endast en av dessa pelare skulle innebära en utmaning för till och med en pansarbrytande 
granat avfyrad från en långpipig anti-tank-kanon på nära håll. I själva verket är begreppet 
"dubbel-väggar" endast tillämpligt i fallet med en pansarbrytande granat eftersom dess uppgift är 
att penetrera inte bara en, men två vinkelräta väggar som står i dess väg.  
 
Ett aluminiumplan står emellertid inför en mycket svårare uppgift – förutom de två vinkelräta 
väggarna som står i vägen, måste planet penetrera ytterligare två parallella väggar eftersom var 
och en av dessa pelare faktiskt består av 4 väggar, inte bara två. Och dessa två parallella väggar, 
som du kan se nedan, har en mycket större "tjocklek" eftersom de representerar en komplett 17 
tums bred vägg som planet också måste skära igenom!  
 

 
Bilden ovan föreställer de officiella skisserna som visar två profiltyper för tvillingtornens perifera 
stålpelare och hur de motsvarande träffas av det förmodade "planet" och med pilar som lagts till 
av mig som illustrerar tjockleken på stålet som penetrerades/skivades av planets aluminiumvingar 
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och av en pansarbrytande artillerigranat som jämförelse. Den faktiska officiella skissen av detta 
slag kan hittas här: http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data  
  
Nu förstår du att en aluminium "Boeing 767" omöjligen kan ha en förmodad pansarbrytande 
förmåga – efter att ha sett hur svårt det är till och med för en pansarbrytande artillerigranat 
konstruerad speciellt för detta ändamål. Varför vågade inte "9/11-kommissionen" eller "ingen-
jörerna" från NIST utföra experiment där de penetrerade flera stålpelare med en Boeing (även ett 
plan som tagits ur aktiv tjänst)? Detta slags experiment skulle ha varit perfekt för att bevisa för de 
icke-troende att det verkligen var "terroristplan" som lyckades riva World Trade Center... Denna 
särskilda insikt ledde många till att tro att eftersom aluminiumplan helt enkelt inte kan utföra en 
sådan bedrift, måste det ha varit "digitala" flygplan som lyckades skära igenom de täta dubbel-
väggiga stålpelarna på de numera avlidna tvillingtornen... 
 

 
 

Bilden ovan visar en detaljerad vy av skadorna från den förmodade "Boeing-767" som träffade det 
norra WTC-tornets stålpelarkolumner.  
 
Man ser tydligt att tornets ytterbeklädnad skars av i löjligt raka linjer, dessutom parallellt med 
varandra, så att den faktiska formen på "kollisionshålet" inte ens överensstämmer med planets 
silhuett. Förklaringen till detta löjliga fenomen är faktiskt ganska enkel.  
 
Som du kan se på denna bild, utgjordes tvillingtornens ytterväggar inte bara av stålpelare. Det 
fanns även en aluminiumbeläggning på utsidan av stålpelarna. Och, till skillnad mot stålpelarna 
(som var mer eller mindre solida från berggrunden ända upp till tornets toppar), bestod 
aluminiumbeläggningen av mycket kortare vertikala segment. Om du granskar bildens detaljer 
tillräckligt noga, kan du lägga märke till att vissa horisontella linjer är parallella med varandra och 
upprepas med lika stora intervall, vilket syns något på tornets oskadade fasaddelar. Dessa linjer 
är inget annat än förbindelsepunkter där aluminiumbeläggningens bitar kopplas samman 
längsmed.  
 
Problemet som 9/11-förövarna hade var att de måste placera konventionella sprängmedel med 
riktad sprängverkan (som var designade att efterlikna kollisionshålen – flygplanens silhuetter) inte 
inuti tornet, men UTANFÖR tornet – eftersom deras explosiva energi måste riktas inåt för att få 
hela scenariot att verka rimligt.  

http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data
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Om de hade placerat laddningarna inuti tornet, då skulle den delen av tornet som var tänkt att 
"drabbas av ett plan" inte kollapsa in i tornet som det var tänkt. Den delen skulle ha slungats ut ur 
tornet och istället för "landningsstället" och "planets motor" skulle dumbommarna hitta bitar av 
tornets yttervägg på trottoaren..  
 
Tydligen var detta inte ett alternativ.  
 
Att fästa laddningar med riktad sprängverkan utanför tvillingtornens fasader var inte heller ett 
alternativ – de skulle vara synliga för allmänheten.  
 
Därför placerade de förslagna 9/11-förövarna laddningarna med riktad sprängverkan mellan den 
yttre aluminiumbeläggningen och de faktiska stålpelarna. Laddningarnas explosiva energi var 
riktade inåt – för att kapa stålpelarna på exakt de rätta ställena. Och det fungerade faktiskt – som 
du kan se kapades de inre stålpelarna (som visas med "rostig" färg istället för blåaktig blank 
aluminiumbeläggning) verkligen på de korrekta ställena för att exakt imitera flygplanens silhuetter. 
Dessutom böjdes de kapade stålpelarnas ändar dessutom inåt – precis som det var tänkt att se 
ut.  
 
9/11-förövarna missbedömde dock en sak.  
 
Även om merparten av laddningens explosiva energi riktades inåt (mot stålet), så riktades en 
relativt mindre del av den explosiva energin bakåt – skapade ett slags rekyleffekt. Detta orsakade 
att aluminiumbeläggning blåstes utåt. Men istället för att faktiskt "skära igenom" denna 
aluminiumbeläggning, slet den ostyriga explosionen helt enkelt av hela aluminiumlängder och 
slungade dem tillbaka utåt mot trottoarerna.  
 
Beroende på det lodräta arrangemanget av de riktade laddningarna på vissa ställen, slets 
enstaka vertikala aluminiumlängder av, och på vissa andra ställen – dubbla vertikala längder, och 
på vissa andra ställen – tredubbla vertikala längder, etc. Dessa "kollisionshål" ser därför så löjligt 
korkade ut – med sina "trappformade" mönster, istället för den perfekta silhuetten av ett "flygplan" 
som det skulle ha sett ut om det endast fanns stålpelare.  
 
[Tillägget nedan saknades i den ursprungliga versionen av NEXUS-tidningen, det adderades 
endast till Internet-versionen av denna artikel.]  
 
Du kan i detalj se hur dessa bitar av aluminiumbeläggningen slungades utåt på den allra sista 
videon i slutet av denna artikel – videon är utformad för att demonstrera frånvaron av virvlar från 
planens motorer.  
 
I början av videon kan du tydligt se flera fasta längder av aluminiumbeläggning som slungas utåt 
strax innan eldklotet från den verkliga explosionen som var tänkt att ha orsakats av det "första 
planet" som förmodades penetrera det norra WTC-tornet.  
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Här är en skärmdump från den videon som visar delar av aluminiumbeläggningen som slungas 
utåt: 
 

 
 
Jag har länge drömt om att hitta några bra bilder som visar hur delar av den yttre aluminium-
beläggningen flyger iväg i samband med explosionen. Men eftersom sådana bilder ansågs 
"mycket uppviglande" av de amerikanska myndigheterna, censurerades de och under många år 
var det nästan omöjligt att finna dem någonstans på Internet. Dock, kanske på grund av min goda 
lycka, fann jag faktiskt en av dessa bilder av ren slump (eller, kanske genom Guds nåd).  
 
Den 16:e juli 2011 stötte jag på en specialutgåva av en viss tidning som heter "Life" i en bok-
handel i Bangkok.  
 
Upplagan hade titeln "Brought to JUSTICE" och ägnades helt åt det senaste påstådda "mordet" 
på Usama bin Laden (som efter vad som påstås har "mördats" av amerikanska kommando-
soldater någonstans i ett suveränt territorium i den oberoende Pakistanska staten och vars kropp 
hastigt sänktes på en plats i det närmaste djuphavet ca 200 mil bort).  
 
Oftast har jag inget intresse av sådant propagandamaterial, särskilt av detta slag, men denna 
gång väntade jag på en vän och hade inget annat för mig. Så jag tog tidningen från stativet och 
bläddrade lättjefullt genom den.  
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Omslaget på tidningen jag talar om. 
 
Bortsett från några högkvalitativa porträtt av Usama bin Laden och hans släktingar och några 
löjligt propagandistiska bilder, på sidorna 8-9 i tidskriften fanns ett mycket uppviglande foto av 
explosionen i södra tornet – exakt det jag länge drömt om att hitta!  
 
Naturligtvis köpte jag genast tidningen och skannade bilden.  
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Bilden tillhör en viss Naomi Stock. Jag känner att jag helt enkelt inte har någon rätt att beröva 
mina läsare möjligheten att se detta aldrig förut skådade foto och jag hoppas verkligen att Ms 
Naomi Stock inte har något emot att jag placerar hennes foto här tillsammans med påståendet att 
detta foto är det viktigaste 9/11-bevis som länge har dolts från gemenskapen: 
 

 
 
Denna unika högkvalitativa bild visar i detalj hur dessa delar av aluminiumbeläggning med 
samma längd, slungas iväg från explosionen, bara en bråkdels sekund framför de brandgula 
eldklot som kommer inifrån tornet.  
 
Några delar av aluminiumbeläggningen syns mer eller mindre i exakt detalj på fotot.  
 
En annan intressant sak är att här kan du se bitar av aluminiumbeläggning som flyger i båda 
riktningarna – till höger (dvs. i "planets" förmodade "kurs") och till vänster – dvs i den riktning som 
är "planets" exakt motsatta förmodade "kurs" (enligt den officiella historien och enligt videon som 
visades på TV närmade "planet" sig det södra tornet från vänster). 
 
Låt oss blicka tillbaka på den första bilden ovan som visar detaljer över skador och det säregna 
"trappformade" hålet som man antog skapades av aluminiumplanet i norra tornets yttervägg av 
stål (inklusive de "smala kapningar" som påstods ha åstadkommits av aluminiumvingarna och 
aluminiumstjärten på aluminium-"terroristplanet").  
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Faktiskt har jag en ännu bättre bild av det stället än den som visas ovan. Här är den:  
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Eftersom vi nu förstår allt om aluminiumbeläggningen (som utgjordes av segment med samma 
längd) och eftersom vi nu förstår allt om stålpelarna under dessa delar av beläggning, kan vi nu 
helt klart förstå vad som hände i verkligheten. 
 

 
 

 
Oavsett och bortsett från allt annat, på detta särskilda foto kan en kvinna tydligt ses desperat 
hålla sig fast i en av de upprättstående pelarna; hon har identifierats som fru Edna Cintron, som 
hoppades att bli räddad i sista ögonblicket; tyvärr mördades hon i kollapsen av det norra tornet; 
men i denna sista stund av sitt liv visade hon för världen (genom sin blotta närvaro på den 
förmodade "hot spot" där stålpelarna "smälte") att den amerikanska regeringen ljugit för 
allmänheten. 
 
Många som läser detta kan faktiskt ställa följande ganska rimliga fråga: Men vad sägs om de 
ögonvittnen som såg "flygplan"? Svaret på det är följande: antalet ögonvittnen som INTE SÅG 
NÅGRA FLYGPLAN är ungefär lika med antalet "ögonvittnen" som sa att de såg "flygplan".  
 
OBS: på min personliga YouTube-kanal finns det några "uppviglande" samtida pressmeddelan-
den som hänför sig till de allra första minuterna av 9/11-tragedin. Dessa videofilmer visar att 
INGEN av de första vittnena såg eller hörde några "flygplan", men såg och hörde endast 
explosioner på de övre våningarna i tvillingtornen. Här är direktlänkar till dessa videor: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk  
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c  
http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4  
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY  
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0  
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40  
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4  
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM  

http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c
http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM
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http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I  
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs  
 
Massmedia föredrog dock mestadels luftbilder från "ögonvittnen" som hävdade att de hade sett 
"flygplanen".  
 
Hela 9/11-produktionen var ett imponerande bedrägeri. Om någon klarade av att producera 
falska bilder av "flygplan" som skär igenom tvillingtornens stålpelare som om planen var av stål 
och tornen av smör och lyckades förmedla denna film till alla massmedier, skulle det då inte vara 
rimligt att anta att han även kunde förbereda några falska vittnen i förtid som skulle hävda att de 
såg "flygplan"? Naturligtvis, vi måste utgår ifrån att så skedde. Alla dessa "ögonvittnen" som 
påstås ha "sett" hur aluminiumflygplan penetrerade tvillingtornens dubbla stålväggar med sådan 
lätthet var endast skådespelare anställda av 9/11-förövarna för att ljuga för massmedia och 
allmänhet i syfte att sätta den "officiella intrigen" i rörelse.  
 
Och slutligen, här är ytterligare två videor.  
 
8) VIDEO – YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds  
                                                    http://www.youtube.com/watch?v=uT1q0j5Pzr0  (2:a utgåvan) 
 
Detta är den hittills bästa och mest omfattande forskning om 9/11-"planen" som gjorts av en 
berömd 9/11-forskare och specialist på videokompilering, Collin Alexander alias "Ace Baker". 
Denna video är ett absolut "måste se". 
 
Och slutligen följande som är en kort video som, utan att säga ett enda ord, tydligt visar hur vi 
lurades av "flygplan". Oavsett, i början av denna video kan du se samma bitar av aluminium-
beläggning vi diskuterade ovan som slungas ut från byggnaden.  
 
9)  VIDEO - YouTube direct link: http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM  
 
[Ordagrann beskrivning från YouTube av videons skapare:] På alla videoband för den 1:a 
och 2:a träffen syns ingen virvel. Jag blev medveten om detta när ”Factfinder general on 
Pilots for Truth” sa det till mig för ett halvår sedan. Vid den tidpunkten gjorde Rob 
Balsamo, Pilot, mig skeptisk när han sa att värmen i explosionen, är alltför het för att 
påverkas av virvlar. Men sedan blev jag medveten om dessa filmer som tydligt visar att 
virvlar fortfarande finns i brinnande napalm, precis som i normal luft. Titta på 9/11-
videorna i HD och kolla noga, det finns ingen turbulens i röken eller elden. Detta är endast 
möjligt när det inte finns några flygplan. Detta kan verka obetydligt för förövarna, men är i 
själva verket tillförlitligt bevis. Förinstallerade laddningar kan se bra ut, men de kan inte 
återge den verkliga effekten av jetmotorers turbulens/virvlar.  
 
Fysikens lagar tog inte semester vid 9/11. Men det sunda förnuftet hos godtrogna människor som 
tittar på TV verkade ha tagit den semestern istället...  
 
Dock skulle äldre engelska ordböcker tryckta före den 11:e September och som definierar den 
mycket speciella nukleära termen "ground zero" kunna fungera som den bästa medicinen för att 
övervinna 9/11-illusionen och få dig att ta ditt sunda förnuft tillfånga... 
 

 
 
Tillsammans med äldre engelska ordböcker, kan av samma anledning, dessa bilder även 
användas för att visa på kvarvarande smält granit i de underjordiska hålrummen som skapades 
av kärnvapenexplosioner under alla tre WTC-byggnaderna. De svalnade så småningom och 
rensades äntligen från all återstående radioaktiv materia: 

http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs
http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds
http://www.youtube.com/watch?v=uT1q0j5Pzr0
http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM
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- 53 -  

 
Kanske skulle 9/11-bilden som framställs av mig i denna artikel inte vara komplett utan vittnes-
börd från ett obligatoriskt formellt vittne. Kanske krävs faktiskt minst ett vittnesmål från ett vittne. 
Det finns många sådana vittnesmål, men jag valde det bästa och det mest övertygande. 
 
Det finns en anmärkningsvärd artikel med titeln "Rudy Tuesday" publicerat av The New York 
Magazine online4. Denna artikel är inte bara anmärkningsvärd eftersom termen ground zero i 
förhållande till Manhattan’s "Ground Zero" används i den "som den är" – dvs utan några citat-
tecken och utan att skrivas med stor bokstav – precis som den normalt skulle visas i alla 
civilförsvarsmanualer, på grund av tidigare New York borgmästare Rudolph Giuliani’s verkliga 
uttalande.  
 
Jag tycker artikeln är ett sådant mästerverk angående de viktiga 9/11-bevisen och ett så viktigt 
vittnesmål ur psykologisk synpunkt att jag måste återge hela artikeln "som den är", utan att ändra 
något i den.  
 
De viktiga partierna du bör uppmärksamma, har jag dock markerat i fet stil. Lägg noga märke till 
att i efterdyningarna av den aldrig tidigare skådade WTC-fotogen-pannkaks-kollapsen började 
New York’s borgmästare utan anledning att "gå nukleär" och började sitt tal med dumma 
kommentarer om kärnreaktorer och fortsatte talet med hans påståenden att han VISSTE vad 
ground zero-arbetarna faktiskt stod ovanpå (vilket innebär att han skickade iväg människor för att 
sanera ground zero utan att ge dem några skyddsutrustningar):  
 
"Direkt, 9/11. Inne i matsalen, efter servering av maten, tar Delaware kongressledamoten Mike 
Castle mikrofonen. Han talar om Rudy och männen med gummiskrapor. BlackBerrys fortsätter 
rulla. Men sedan berättar Castle om ground zero-turen borgmästaren gav honom och andra 
kongressledamöter dagarna efter terrorattackerna. Människor börjar lyssna uppmärksamt. "Han 
närvarade vid de flesta begravningarna; han var på alla sätt tillgänglig”, säger Castle. "Jag tror 
inte vi någonsin kan tacka honom tillräckligt för vad han gjorde." Nu kliver Rudy fram till podiet. 
Alla reser sig. Folk vid de billiga borden står upp och en bankir-typ sticker fingrarna i munnen och 
visslar högt. Inledningsvis ödslar Giuliani tiden på goodwill. Lite om invandring landar med en 
duns. Han konstaterar att Kina har byggt fler än 30 kärnreaktorer sedan vi senast byggde en. 
"Kanske vi ska kopiera Kina." Va? Du kan se tankebubblorna som bildas över folkets huvuden: 
Kan detta vara samma kille vi såg på TV? Killen som var så president-lik när vår faktiska 
president var MIA (Saknad I Strid)? Men sedan finner Rudy sig tillrätta. Tillsammans med McCain 
och Mitt Romney, hans mest kända republikanska kolleger och utmanare i presidentvalet, är 
Giuliani ute på den tunna, instabila yttersta grenen med presidenten. Men Rudy kan vända frågan 
på ett sätt som McCain och Romney, för att inte nämna Hillary och Barack Obama, inte kan. Och 
nu gör han just det: Irak leder till 9/11, vilket leder till den heliga bilden av byggnadsarbetare som 
hissar flaggan över ground zero. "Jag visste vad de stod på toppen av," säger Giuliani. "De 
stod på toppen av ett inferno. De stod på toppen av en 2000-graders eld som rasade i 
hundra dagar. Och de riskerade sina liv för att hissa den flaggan". Rummet är tyst. Inte ens en 
gaffel träffar en tallrik, inte ens ett guldarmband skallrar. "De hissar flaggan för att säga,’Ni kan 
inte besegra oss, eftersom vi är amerikaner’". Borgmästaren pausar och, som på befallning, 
snörvlar en äldre kvinna. Han fortsätter. "Och vi säger inte detta med arrogans eller på ett 
militaristiskt sätt, men på ett andligt sätt: ’Våra idéer är bättre än era.’" 
 
Jag är inte helt säker, naturligtvis, på att "deras idéer" verkligen är "bättre än våra" eftersom jag 
inte tror att det var en bra idé alls – att riva skyskrapor mitt i en tättbefolkad stad med termo-
nukleära explosioner där varje explosion är 8 gånger kraftfullare än Hiroshima-bomben, men i 
princip håller jag med Mr Giuliani. De stackars ground zero-arbetarna stod faktiskt på ett inferno 
och de riskerade verkligen sina liv – som du säkert kan förstå är fallet när godtrogna människor 
besöker platsen för en färsk kärnvapenexplosion och utan att bära någon skyddsutrustning. 
 
                                                   
4  http://nymag.com/news/features/28517/  

http://nymag.com/news/features/28517/
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Från och med nu tror jag att läsaren har en mer eller mindre fullständig bild av händelserna – 
exakt vad som ägde rum på Manhattan’s "Ground Zero" och vad termen "ground zero" brukade 
betyda på engelska pre-9/11, och detta stöds även av viktiga vittnesmål. 
 
Jag antar att många läsare, naturligtvis, kommer att ha en massa frågor – vad var det som 
träffade Pentagon? Om inga flygplan träffade tvillingtornen, var tog de verkliga flygplanen vägen? 
Vad hände med passagerarna? Vad hände med de påstådda "kaparna"? Vad hände med Flight 
93? Varför flög Domedags-planet under 9/11? Varför var det inte möjligt att riva det norra tornet 
innan det södra tornet? Varför rev amerikanska tjänstemän tvillingtornen och WTC-7 över huvud 
taget? Varför fanns det inte en hel del fall av akut strålsjuka bland ground zero-arbetarna, men 
snarare fall av kronisk strålsjuka? Vem skickade mjältbrand-breven, och varför? Varför föredrog 
andra länders kontrollorgan – till exempel Ryssland, Indien och Kina – att "titta åt andra hållet" 
när den amerikanska regeringen demolerade World Trade Center med hjälp av tre 150 kiloton 
termonukleära explosioner och visste att Afghanistan och Irak hade absolut ingenting att göra 
med det? Varför teg IAEA? Och, till sist, vem organiserade 9/11 och varför?  
 
Som du säkert kan förstå, var 9/11 en komplicerad operation och dess olika perspektiv är så 
sammanflätade att det helt enkelt är omöjligt att "i korthet" beskriva hela 9/11-affären samtidigt 
som man ägnar så lite uppmärksamhet åt varje del av dessa perspektiv. Det är ganska svårt att 
täcka alla ämnen angående hela 9/11-scenariot i en så kort artikel.  
 
I September 2009 producerade jag en mer eller mindre omfattande video-presentation som varar 
drygt 4 timmar och förklarar en hel del om 9/11 i sin helhet. Denna video kan du finna på Internet 
genom att söka efter "Dimitri Khalezov video". Dessutom skrev jag en drygt 500-siders bok i A4-
format. Detta är bara för att illustrera att det verkligen är omöjligt att på ett fullt begripligt sätt 
förklara vad som egentligen hände på 9/11 i sin helhet och i en så begränsad artikel. Kanske 
skulle enbart ett försök att förklara de tekniska aspekterna av 9/11-missilattacken mot Pentagon 
och omständigheterna kring Pentagon-attacken kräva lika mycket info som finns i denna artikel. 
Men, förhoppningsvis, kan denna historia fortsätta här.  
 
Av alla möjliga frågor som nämns i stycket ovan, kan jag därför endast besvara den sista: 9/11-
terroristattacken organiserades av dem som ville driva USA tillsammans med andra länder till 
löjliga krig i Afghanistan och Irak, och som ville beröva medborgarna i dessa länder deras sista 
återstående medborgerliga och mänskliga rättigheter. Det bör stå klart att inte Al-Qaida och inte 
någon annan muslimsk organisation kunde ha klarat av att mata amerikanska medier med filmer 
av förfalskade "flygplan", att leja vittnen som "såg" aluminiumflygplan penetrera stål och att 
samtidigt demolera World Trade Center med tre 150 kiloton underjordiska termonukleära 
explosioner, som samtliga var 8 gånger så kraftfulla som den första atombomben som fälldes på 
Hiroshima. 
 
 
P.S. Den mest upproriska teckningen från den "gamla goda tiden"...  
 
Teckningen nedan upptäcktes av en av mina läsare på webbplatsen Wikipedia i en artikel som 
beskriver kärnvapenprov:  http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing 
 
Den faktiska teckningen publicerades här: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg  
 
Bildfilens namn var ursprungligen: 591px-Types_of_nuclear_testing_svg.png  
 
Även om denna bild inte fanns med i den ursprungliga versionen av denna artikel publicerad av 
NEXUS-tidningen, älskade jag denna fåniga teckning och kunde inte motstå att infoga den i 
Internet-versionen av min artikel. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg
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Teckningen representerar uppenbarligen fyra typer av kärnvapenexplosioner som utförs i olika 
miljöer:  
 
1) atmosfärisk; 2) underjordisk; 3) exoatmosfärisk; 4) undervatten. 
 
Gissa varför de placerar en viss "hög struktur" ovanför en underjordisk kärnvapenexplosion (2)? 
Vilken av dem skapar vissa "vågor" runtom sig? 
 
Detta var en klassisk teckning från 70-talet. Dåförtiden var kärnvapenexplosioner ännu inte 
"onda" och de diskuterades allmänt. Och det var ännu inte en stor hemlighet då – att under-
jordiska kärnvapenexplosioner framgångsrikt kan användas för att riva skyskrapor... 
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Om författaren 
 

 

Mr Dimitri A. Khalezov, före detta sovjetisk med-
borgare, före detta förordnad officer i den så kallade 
"military unit 46179", annars känd som "the Special 
Control Service" of the 12th Chief Directorate of the 
Defense Ministry of the USSR. The Special Control 
Service, även känt som the Soviet atomic (senare 
"nuclear") underrättelsetjänst var en hemlig militär 
enhet som ansvarade för att upptäcka kärnvapen-
explosioner (inklusive underjordiska kärnvapenprov) 
hos olika motståndare mot f.d. Sovjetunionen samt 
ansvarade för kontroll av efterlevnaden av olika 
internationella fördrag avseende kärnvapenprov och 
fredliga kärnsprängningar. Efter den 11:e September 
startade Khalezov en omfattande 9/11-forskning och 
bevisade att tvillingtornen i World Trade Center samt 
dess byggnad WTC7 demolerades av tre under-
jordiska termonukleära explosioner – vilket gav 
upphov till namnet "ground zero" för demolerings-
platsen. Dessutom avlägger han vittnesmål om att han 
kände till tvillingtornens inbyggda "akut-nukleära 
demoleringssystem" ända sedan 80-talet – när han 
tjänade som militär i the Soviet Special Control 
Service. 

 
 
VAR SNÄLL OCH LÄS: 
 
Kära damer och herrar, 
 
Det var inte lätt alls – att producera denna forskning och skapa motsvarande video-
presentation. Förutom att det tog flera år att samla in bevis, tog det också flera år av 
strider med olika underrättelsetjänster som motsatte sig detta arbete på ett eller annat sätt. 
Inget av det var billigt...  
 
Utöver allt detta krävs det betydande kostnader att distribuera detta material idag och att 
översätta det till olika språk.  
 
Tack vare våra insatser har du äntligen fått veta sanningen om 21:a århundradets mest 
komplicerade och mest otroliga händelse – 9/11. Det är osannolikt att något annat kunde 
jämföras med betydelsen av denna kunskap som du har fått gratis. 
 
Det var dock gratis för dig, men inte för mig. Jag måste fortfarande betala ur egen ficka 
för att förmedla denna information till dig.  
 
Om du vill uttrycka din tacksamhet eller stödja mina ansträngningar, eller båda, vänligen 
överväg att donera. Medel behövs verkligen för att fortsätta få saker och ting att röra på 
sig. När du donerar till oss kan du vara säker på att du stödjer sanningen. 
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Du hittar information om hur du donerar på våra webbplatser som nämns i slutet av 
denna artikel [Vänligen observera att tillgång till några av våra webbplatser kan blockeras 
av polisen beroende på ditt land och kan kanske därför endast vara tillgängliga från vissa 
länder via en proxy]. 
 
Eller du kan överföra pengar (i valfri valuta) direkt till detta bankkonto i Bangkok, 
Thailand: 
================================================ 
Beneficiary Bank: Krung Thai Bank Public Company Limited 
 
SWIFT Code:  KRTHTHBK 
 
BIC code:  används inte av banker i Thailand (om det verkligen måste användas, kan det 
ersättas med SWIFT-koden) 
 
ROUTING NR / CHIPS UD:  007895  
 
Branch: Yannawa branch 
 
ADDRESS:  Krung Thai Bank Public Company Limited, Yannawa branch,  
          1674/3 Charoen Krung Road, Yannawa, Sathon, Bangkok, 10120, Thailand. 
          Telefon +66(0)2211-0156, +66(0)2211-0-2211-3300 
 
 
Mottagarens namn:         MR. DMITRI KHALEZOV  
                                                  DiMITRI 
[Vänligen notera att i detta fall stavas förnamnet inte "Dimitri", men "Dmitri" utan 
andra "i", och att mellannamnet inte används.] 
 
Mottagarens konto nr:   010-0-47535-3 
 
IBAN No:  används inte av banker i Thailand (om det verkligen måste användas, kan det 
ersättas med “TH0100475353”, men det är bättre att undvika detta) 
==================================================== 
Om ovannämnda konto blockeras av myndigheterna, kommer du att vederbörligen under-
rättas om detta sorgliga faktum och du kan alltid hitta aktuell information om ett annat 
konto som kan användas för donationer på  
www.911thology.com eller www.911thology.co webbplatser, eller så kan du kontakta 
mig personligen av den anledningen.  
 
För dem som inte litar på donationer via Internet och föredrar att sända en check gäller 
följande postadress:   
 
Mr Dmitri Khalezov  [Observera att "Dmitri" är utan "i" mellan "D" och "m"] 
 P.O. Box 36  
 Yannawa  
 Bangkok 
 Thailand 10120 

http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
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Alternativt kan donationer sändas via "Western Union" direkt till:  
 
Mr. Dmitri Khalezov, Bangkok, Thailand.  
 
[Vänligen notera att i detta fall stavas förnamnet inte "Dimitri", men "Dmitri" utan "i" 
mellan "D" och "m" och att mellannamnet inte används; observera även att namn och 
efternamn inte kan byta plats, annars kommer Western Union att avvisa en sådan 
transaktion.] 
 
Om Western-Union av någon anledning kräver min gatuadress, är den följande: 
Dmitri Khalezov, 333, Soi 40, Phahonyothin Rd, Senanikom, Chatuechak, 
Bangkok 10900, Thailand. (snälla, skicka inte brev till mig där, eftersom de riskerar att 
gå förlorade, skicka dem istället till min P.O. Box 36 som nämns ovan). 
 
Om Western-Union används, snälla, se till att sända ett SMS med följande uppgifter 
angående Western-Union-överföring:  
 
-MTCN (Money Transfer Control Number);  
-namnet på avsändaren (det FULLSTÄNDIGA namnet);  
-landet pengarna skickades från;  
-valutatyp;  
-det överförda beloppet; 
 
- till detta mobilnummer i Bangkok: +66812492233, och snälla, upprepa samma 
information en gång till på denna e-postadress: donate(AT)911thology.com  
 
Om du använder Bitcoin, här är min plånbok:  
1L4VE5ED5k1RS56i9wg4QDE3ehurHFNz3F   
 
Alternativt kan donationer sändas via "WebMoney" ( http://www.webmoney.ru/eng/  ) 
systemet i någon av dessa Web Money “börser” som tillhör Dimitri Khalezov: 
 
Z285632610819  (US dollar) 
E159784303016  (Euro) 
R384502243216  (Ryska rubel) 
U327130392143  (Ukrainska hryvnias) 
 
(Snälla, Använd inte något "bekräftelse/godkännande"-alternativ om du vill donera 
pengar via WebMoney-systemet och, snälla, ange inte en sådan överföring som 
"donation", utan endast som en "betalning för boken" eller "betalning för videon".) 
 
 
Du även kan kontakta mig om du har några andra idéer angående stöd eller erbjudanden 
om samarbete.  
 
Min telefon i Bangkok, Thailand:                +6681-2492233  och   +6681-4403337                                                                                                     
                                                                         081-2492233                081-4403337 
Lämplig tid för att kontakta via telefon: KL 8-9 Bangkok tid (+ 7 GMT). 

http://www.webmoney.ru/eng/
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Vänligen observera att mobiltelefonerna +6685-1230760 och +6681-1333644 som 
tidigare visades på min webbplats som kontakt-telefoner fortfarande fungerar, men de är 
nu reserverade för strikt personligt bruk.  
 
Min andra kontaktuppgifter finner du här:  
www.dkhalezov.com   
 
eller här:   
www.911thology.com  
 
eller här: 
www.911thology.co  
 
Förutom donationer behövs några volontärer som kan bidra med att kopiera och 
distribuera sanningen om 9/11, samt frivilliga som kan hjälpa till att översätta dessa 
material till främmande språk, främst Persiska, Arabiska, Turkiska, men även Franska, 
Spanska, Japanska och Kinesiska. Översätta till andra språk kan vara till nytta också. 
Men kontakta mig innan du påbörjar någon viss översättning för att kontrollera om det 
fortfarande behövs, eftersom översättningar av vissa material till vissa språk kan före-
komma. 
 
Om du önskar att bidra med några medel eller några personliga insatser för att antingen 
distribuera eller översätta dessa material, kontakta mig. Kontaktuppgifter finner du alltid 
på   www.dkhalezov.com   eller   www.911thology.com   eller   www.911thology.co   
[Vänligen observera att tillgång till vissa webbplatser kan vara blockerade av polisen i 
ditt land och kan därför endast vara tillgängliga från vissa länder via en proxy].  
 
I känsliga fall är krypterad kommunikation med hjälp av CipherWall nätverk att föredra. 
Vänligen se www.dkhalezov.com (kontaktsidan) för mer information om hur du använder 
detta program. 
 
Tack på förhand för din donation. 
 
Jag är även tacksam om du hjälper oss att återutdela dessa material. Gör kopior och 
skicka dem till andra. Ladda upp dem till Internet och bränn dem på DVD-skivor. Skicka 
dem till dina politiker, skicka dem till Ground Zero-arbetare, skicka dem till de som hyr 
kontor runt Ground Zero och till de som hyr kontor i Sears Tower i Chicago, skicka dem 
till dina vänner, skicka dem till dina släktingar och skicka dem helt enkelt till alla. 
Uppmana andra att göra samma sak och skicka till fler människor. Folk måste få veta 
sanningen. När alla amerikanska medborgare får veta vad som verkligen hände med 
WTC, kommer den amerikanska regeringen inte att ha annat val än att erkänna 
sanningen, äntligen, och straffa dem, som verkligen var skyldiga till 9/11. Kanske 
kommer du även att ha en chans att kräva tillbaka några av dina tidigare medborgerliga 
friheter som togs från dig på grund av 9/11 och kriget mot så kallad "terror"... 
 

http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.com
http://www.911thology.co
http://www.dkhalezov.com
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Skicka dessa material till fler människor och du kommer att få se mer allmänt gensvar av 
samma slag: 
 

 
 
Texten i telefonkiosken lyder: "9-11 INSIDE JOB! WTC ATOMBOMBADES!” 
 
 
Slutkommentarer: 
 
 Lombardie, Kristen: "Dödad av damm" på VillageVoice.com: 
http://www.villagevoice.com/news/0648, lombardi,75156,2.html 
 
2 Ibid, S5. 
 
3 Hela historien om Mr John Walcott som genomgick benmärgstransplantation här: 
http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11
157.htm  ;  http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/  
ytterligare en annan chockerande berättelse här: 
http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1  
 
4 Rodrick, Steven: "Rudy Tuesday" från NYmag.com 25.02.07: 
http://nymag.com/news/features/28517/  
 
Ytterligare länkar: 
 
Senaste information (inklusive senast publicerade material, författarens kontaktinformation och 
information om donationer) [Vänligen observera att tillgång till vissa webbplatser kan vara 
blockerad av polisen i ditt land och i så fall är de endast tillgängliga från vissa länder via en 
proxy]: 

http://www.villagevoice.com/news/0648
http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11
http://nypost.com/2007/12/17/911-hero-meets-his-cell-mate/
http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
http://nymag.com/news/features/28517/
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http://www.dkhalezov.com               http://www.911thology.com          http://www.911thology.co                              
http://www.911thology.org               http://www.911thology.net            http://www.911thology.info           
http://www.911thology.biz                http://www.911thology.ru              http://www.911thology.de             
http://www.911thology.fr                   http://www.911thology.es             http://www.911thology.it  
http://www.911thology-arabic.com   http://www.911thology-farsi.com   http://www.911thology.pl      
http://www.911thology-turkish.com  http://www.911thology-thai.com                               
          
Ladda ner filmer och andra filer:   http://www/911-truth.net   
 
YouTube-kanal:                             http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov  
 
Det gläder mig också att informera alla om att den fullständiga upplagan av min bok är nu 
tillgänglig på engelska. Nerladdningslänkar finner du på denna webbplats: 
http://www.911thology.com 
 

Engelska, tyska, spanska, portugisiska, ryska, thailändska, italienska, kinesiska, turkiska, 
arabiska, holländska, svenska, polska, etc. versioner av denna artikel i MS Word och PDF-
format kan laddas ner från denna webbplats: 

http://www.911-truth.net/  , namnen på filerna: 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English.pdf 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_English_pictures_used.zip  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish.doc 

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Swedish_pictures_used.zip  

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Turkish.doc  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Turkish.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Spanish.pdf   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_French.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_German.pdf 
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.doc   
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Italian.pdf    
http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.doc   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-
the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Portuguese.pdf   

http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.pdf  
http://www.911-truth.net/11th_of_September-the_Third_Truth_NEXUS_magazine_Dutch.doc 
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