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En titt in i framtiden
Lund. Invigningsdagarna för Max IV och ESS är
bokade.
Och igår öppnade en utställning på Vattenhallen på
LTH för att förklara hur de båda anläggningarna ska
fungera och vad de kan användas till.
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Större eller mindre text

Eleverna i årskurs sju på Bilingual Montessori school, BMS, har fått
tjuvkika på den nya utställningen.
Under invigningen grillar de Sindra Petersson Årsköld, vetenskaplig
rådgivare på ESS, och Christoph Quitmann, direktör på Max IV med sina
frågor.
Varför byggs Max IV och ESS? Kommer anläggningarna att vara öppna för
allmänheten? Kan verksamheterna vara farliga för de som rör sig i
området? Vad kostar de att bygga och vem betalar?
– Det här är jätteroligt. Man förstår hur komplicerat det är, säger Annie
Nylén som går i sjuan på BMS.
Om allt går enligt planerna invigs Max IV den 21 juni 2016 och nästan på
dagen tre år senare, den 14 juni 2019, är det dags för ESS.
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Men än återstår mycket arbete. Bland annat att förklara för allmänheten
hur anläggningarna fungerar och att inspirera framtidens forskare.
I utställningen på Vattenhallen kan eleverna aktivt ta del av hur till
exempel acceleratorer, som är viktiga delar på både Max IV och ESS,
fungerar. Att aktivera besökarna har varit en viktig ingrediens i projektet.
– Det skapar förståelse att de gör något själva och sedan kan berätta det
vidare för andra, säger utställningsdesignern Charlotte Karlsson.
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Utställningen åskådliggör även resultaten från de olika processerna på Max
IV och ESS.
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– I Max IV accelererar man elektroner för att producera ljus. I ESS
Malmö Lund Omkretsen Sport Ekonomi Opinion Kultur & Nöjen
accelererar man protoner för att producera neutroner. Man ser olika saker
med de olika teknikerna, förklarar Monica Almqvist, föreståndare på
Vattenhallen.

Sverige Världen

Enkelt förklarat kan man säga att ESS ser längre in i atomkärnan än vad
Max IV gör.
Men vad tycker då ungdomarna från årskurs sju på BMS om utställningen?
Lyckas den förklara de komplicerade processerna på Max IV och ESS?
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– Den är bra för man förstår lite lättare hur det fungerar, säger Vilma
Havir.
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– Och man lär sig lättare när man får göra saker själv, säger Annie Nylén.
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