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Många tänkte sam-
ma sak och be sökte 
Vat ten hallen Sci en ce 
Cen ter en lov dag ef ter 
jul. Träng seln gjorde 
det lite svårt att hänga 
med. Tur då att bygg-
naden utökas med 400 
kvad rat me ter i bör jan 
av näs ta år. 

Hösten 2019 fi rar ex per-
i ment cen tret Vat ten hallen 
10-årsjubileum men re-
dan i slutet av ja nu a ri 2018 
möts be sö ka rna av ny-
heter.

– Det blir en ny labb sal
för ”torra ex per i ment”, ett 
kemi labb och ett kon fe-
rens rum för lä rar fort bild-
ning, säger verk sam hets-
chef Monica Almqvist.

Där ut över satsas på de 
minsta be sö ka rna, 0-4 år.

– De ska få gå in i en
stor hjär na och upp täcka 
de fem sin nena. Hu vud-
bud skapet är att för stå att 
hjär nan är vik tig och att 
den be höver mat, mo tion 
och sömn.

I dag har Vat ten hallen 
runt 42 000 be sö ka re om 
året. I lo kalerna får dock 
en dast 330 per soner vis-
tas åt gången. Det hoppas 
man nu kun na lösa med 
tillbyggnationen. 

Målet är att komma upp 
i 60 000 be sö ka re. En ny 
tjänst är klar och tro ligt-

vis blir det två yt ter li ga re
an ställ ningar un der kom-
mande år.

Där ut över finns en 
pool med fyr tio talet tim-
an ställda stu denter. En 
av dem är 26-åriga Jen ny 
Henriksson som lä ser till 
ci vil in gen jör inom väg och 
vat ten.

Un der tors dagen drog 
hennes luft- och vat ten-
show en större pu blik.

Po ängen var att visa hur 
luft tar plats även om vi in-
te ser den med blotta ögat.

Höjd punkten för be-
sö ka rna var dock när det 
var dags att plocka fram 
det fl ytande kvä vet och 
skydds glas ögonen.

– Det är väl digt va-
rierande att jobba här. 
Man kan få för klara sam-
ma ex per i ment för en fem-
åring och en 75-år ing så 
det be hövs bredd och att 
man kan an passa sig ef-
ter olika män ni skor, säger 
hon.

På Vat ten hallen har hon 
ock så en chans att för-
ändra synen på yr ket hon 
kommer att jobba med i 
fram tiden.

– De all ra minsta har
svårt att för stå vad en ci-
vil in gen jör gör me dan 
gymn asi e ung domar tror
att vi bara sysslar med ma-
te ma tik. Många frå gor om 
just matten på in gen jörs-

ut bild ningen i sam band 
med att de är här. Det är 
klart att det är en tuff ut-
bild ning men det vik tigaste
är att man tyc ker det är kul.

Tolv årige Lu kas Palm gil-
lar na tur ve ten skap och ser
fram emot att få läsa äm-
nena på hög sta di et. Han 
testade ett ESS-in spi re rat 
ex per i ment.

– Man ska fri göra en
pro ton och skjuta i väg den 
på en atom, tror jag. Se-
dan fri görs det ener gi. Jag 
borde ha koll på det här för 
min mam ma jobbar med 
det.

Pap pa Fred rik Palm, som 
ock så tog med lil le bror
Filip och sys kon barnet 
Jonathan Webb till ex per-

i ment cen tret på tors dagen, 
kan be kräfta att Lu kas för-
stått det hela rätt. 

– Vi tyc ker det är fan-
tas tiskt här. Det är ro ligt 
för barnen som får lära sig 

om fy sik men även ro ligt 
för mig.

Da ja na Kovacevic

Lovlediga trängdes i Vat ten hallen

In gen jörs stu denten Jen ny Henriksson höll i en luft- och vat ten show. Här visar hon vad som händer om man häller varmt 
vat ten på fl ytande kvä ve.  FOTO: DA JA NA KOVACEVIC

Filip Palm testar att trampa igång de olika lam porna.
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