
 

Hull etter fly som styrtet 

Ethiopian Airlines flight 302, Uganda 
 
En Boeing 737 Max 8 fra Addis Abeba til Nairobi i Kenya styrtet 10. mars 2019 og tok livet 
av 157 mennesker.  
 
Flyet laget et krater anslått av CCTV å være på 50 meter i diameter og 10 meter dypt. En 
video fra åstedet bekrefter størrelsen, spesielt sammenlignet med tilkjørt gravemaskin i 
begynnelsen av videoen som man finner igjen der den jobber oppe til venstre på kraterkanten 
filmet fra fly litt lenger ute i videoen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r1rFb2y8Xos&feature=youtu.be 
 
Et annet bilde fra Etiopia ser slik ut: 
 

 
 
 
 



United Airlines flight 93, Shanksville, Pennsylvania 
 
En Boeing 757, krasjet angivelig på et jorde ved Shanksville, Pennsylvania, den 11. 
september 2001 som den siste av fire terrorhendelser denne dagen. 
 
Dette hullet ble i en reportasje på FOX News samme kveld anslått til å være 10 x 20 fot, altså 
3 x 6 meter, men ser på foto ut til å være 10 x 20 meter fra kant til kant, og et par meter dypt. 
 
De første årene etter hendelsen forelå kun små eller dårlige bilder fra Shanksville. Rundt år 
2006 kom et ganske bra flyfoto i god oppløsning ut på nettet som viser åstedet og masse 
detaljer, bl.a. ser vi et par lysaggregater med flomlys på stolper og en liten gruppe mennesker 
på kjerrevegen ved hullet. Det antas at dette bildet ble tatt om morgenen 12. september 2001. 
 
Hullet er vesentlig mindre enn det i Etiopia. Trærne på andre siden av kjerrevegen er svidd og 
splintret etter en kraftig detonasjon. Da redningsmannskapene kom til stedet etter et par 
minutter var det ingen brann, bare litt røyk. 
 
En gravemaskin som den i Etiopia, ville så vidt fått plass nede i hullet. 
 

 



 

 

Sammenligning av størrelsen til hullene 
 
Først må nevnes noen antakelser som er gjort i det videre. 
 

• Her regnes for enkelthets skyld som om begge flyene – en full Max 8 og en Boeing 
757 med få mennesker ombord og kanskje 20 tonn jetfuel igjen – veide 80 tonn hver. 

• Det antas at begge flyene krasjet i 800 km/t på omtrent samme måte. 
• Krateret i Etiopia anslås til 50 meter i diameter og 5 meter dybde i gjennomsnitt. 
• Krateret i Shanksville anslås til 10 x 20 meter og 1 meter dypt i gjennomsnitt. 
• effekten av sprengkraft tilsvarende 1 kilo TNT er den samme begge steder ut fra 

grunnens beskaffenhet 
 
 
Det gir følgende resultat: 
I Etiopia ble 10.000 kubikkmeter sprengt vekk. 
I Shanksville ble 200 kubikkmeter masse sprengt vekk.  
 
Det reiser spørsmålet: Hvordan kan et fly i Etiopia lage et krater som er 50 ganger større enn 
et tilsvarende fly i Shanksville?  
 
Energien til et objekt i bevegelse regnes ut fra formelen E = ½ mv2 

Et fly på 80 tonn i 800 km/t har en energi på  
0,5 * 80000 kilo x 222 m/sek x 222 m/sek = 1971360000 Joule som tilsvarer 471 kilo TNT 
 
En sprengningsekspert regner at det går med ½ kilo TNT per kubikkmeter fjell når 
sprengstoffet er plassert i borehull. Effekten på jord kan mangedobles. 
 
I Etiopia har hvert av de 471 kilo TNT flyttet 20 tonn jord. 
I Shanksville har det totalt gått med en energi tilsvarende 10 kilo TNT.  
 
Og for kuriositeten sin skyld: en flymotor på 3 tonn som styrter mot bakken i 800 km/t vil ha 
en energi på 0,5 * 3000 * 222 * 222 = 73926000 Joule som tilsvarer 20 kilo TNT. 
Dette er det dobbelte av den energien som laget hullet i Shanksville.  
 
En flymotor alene ville altså laget et hull som var dobbelt så stort som det som vises på bildet. 
 
Her kan være regnefeil, feil i forutsetninger, utmåling, jordens beskaffenhet, treffvinkel og 
annet, men uansett er tallene for Etiopia og Shanksville så dramatisk forskjellig at mindre 
justeringer neppe spiller noen rolle.  



Konklusjon 
Den offisielle versjonen er at flight 93 krasjet på jordet i Shanksville. Myndighetene angir 
såvidt vites at de klarte å grave opp 60 tonn rester fra et fly, altså mesteparten av tomvekten til 
en Boeing 757. 
 
Sammenlignet med krateret i Etiopia er det simpelthen umulig at en Boeing 757 laget hullet i 
Shanksville.  
 
Hva KAN ha forårsaket hullet i Shanksville ?   
 
Trolig en rakett. Raketter sender sprengkraften fremover og vil kunne gi en ”signatur” som 
krateret og skogen viser i Shanksville. 
 

 
 
Dette er enda en av de sakene som bør diskuteres etter 11. september 2001. 
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