
Det sjunde tornet
en fantastisk historia från nutiden

Föredrag
Niels Harrit, lektor i kemi vid Köpenhamns universitet

Tid: Onsdagen d. 5 maj, 19.30–22.00

Plats: Kulturföreningen Gryning, Karlsgatan 7, Helsingborg

World Trade Center (WTC) är i de flesta människors uppfattning de två gigantiska 
tvillingtornen som störtade samman efter att ha blivit träffade av två flygplan den 11 
september 2001. Färre människor vet att WTC i verkligheten bestod av sju byggnader 
runtomkring en öppen plats. Den sjunde byggnaden var hälften så hög som tvillingtornen 
men mätte ändå nästan 200 m med sina 47 våningar och dess utsträckning på marken 
motsvarade lite mindre än en fotbollsplan. Ännu färre människor vet om att denna bygg-
nad störtade samman sent på eftermiddagen, sju timmar efter tvillingtornens kollapser. 
WTC7 blev inte träffad av något flygplan.

Föredraget handlar uteslutande om de tekniska och fysiska omständigheterna kring 
denna kollaps, som måste betraktas som den mest oväntade och oförklarliga i modern 
arkitekturhistoria. Niels Harrit är en av nio internationella forskare som i en vetenskaplig 
studie konstaterat spår av sprängämnen i stoftet från World Trade Center. 

Tid avsatt för diskussion.

Föredraget hålls på svenska.
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Två flygplan men tre byggnader
De flesta vet att tvillingtornen vid World Trade Center kollapsade den 11 september 
2001. Men visste ni att en tredje skyskrapa kollapsade vid World Trade Center samma 
dag? 

WTC byggnad 7, en 47-vånings skyskrapa, befann sig 100 meter från tvillingtornen, 
rasade ihop med accelererande hastighet på 6,5 sekunder klockan 17:20 lokal tid. Fritt 
fall i vakuum från samma höjd är 5,96 sekunder. Inget flygplan hade träffat denna 
byggnad och de bränder som hade observerats var relativt små och syntes endast på ett 
fåtal våningsplan.

Byggnaden föll plötsligt, den imploderade och rasade ihop till en mindre hög utan
att skada andra byggnader runt omkring. FEMA förklarade att orsaken till denna kol-
laps var brand, men tillade att deras bästa hypotes (brand) ”...has only a low
probability of occurrence.”

11 septemberkommissionen som skulle undersöka alla detaljer kring attackerna denna 
dag, nämnde otroligt nog inte byggnad 7 i sin 571-sidiga rapport. 2008 kom NIST 
med sin teoretiskt baserade förklaring: Ett par våningsplan rasade på grund av brand 
vilket i sin tur gjorde att pelare 79 gav vika. Därefter gav resterande 80 pelare i bygg-
naden efter. Detta skulle ha resulterat i en symmetrisk kollaps på 6,5 sekunder.

BBC rapporterade 
om kollapsen av 
WTC7, 20 minuter 
innan den inträffade. 
Här syns byggnaden 
tydligt i bakgrunden.
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