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Stjärnhimlen har fått ett 
eget hem
Av Caroline Stenbäck 16 MAJ 2010 20.02 

LUND. För tio år sedan plockades Planetariets utrustning ned från 
det gamla vattentornet på Sölvesgatan i Lund. Lokalen var för 
dålig. Men nu har det byggts upp på nytt igen i Science Center i 
Vattenhallen. Och under helgens visningar för allmänheten var 
intresset enormt.

– Ända sedan invigningen i onsdags har vi nästintill haft fullbokade 
visningar. Det känns väldigt kul, säger Anna Arnadottir, doktor i astronomi 
och astrofysik från Lunds universitet.  
Tanken med Planetariet och de andra experimenten på Science Center är 
att väcka nyfikenhet hos unga för naturvetenskap. 
– Vi behöver fler ingenjörer och forskare. Det här är ett sätt att få barn och 
ungdomar att upptäcka att det här är väldigt kul. Även om alla kanske inte 
blir astronomer, säger Monica Almqvist, föreståndare för Science center. 
 
Det är ett nyfiket gäng som tagit plats i fåtöljerna inne i Planetariet. 
Mörkret infaller sig och en stjärnhimmel uppenbarar sig efter bara en kort 
stund.  
– Stjärnhimlen ser alltid olika ut beroende på vilken årstid det är och var 
på jorden man befinner sig när man blickar upp mot himlen, säger Anna 
Arnadottir. 
– Många av stjärnorna kan man inte se året runt, förutom Polstjärnan och 
Björnen, de kan vi alltid se på kvällen, om det är molnfritt förstås. 
Visningen tar besökarna med på ett nattligt äventyr i Lund. En lekfull 
berättelse täcker in flera av stjärnhimlens olika stjärnbilder. Och även flera 
tips på hur man kan lätt kan urskilja dem på himlen. 
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– Det var väldigt spännande. Vi har läst om rymden i skolan. Och 
Karlavagnen och Orions bälte kunde jag sedan tidigare, men inte många av 
de andra, säger Elisabeth Brandén, 12, från Bjärred. 
Planetariet är ett samarbete med Vattenhallen, och Lunds Tekniska 
Högskolas Science Center.
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