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Vattenexperiment på biblioteket lockade många sommarlovs
lediga barn och en hel del nyfikna föräldrar. Vattenhallen i Lund
hade lämnat lärosätet för att bjuda unga på nya kunskaper.

Bella Lundgren fnissar när hon lyckats få sin pappa Martin Lundgren att prova den sura läsk som hon blandat till.
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Max Lagerblad och Vincent Johansson gillade experimentet
med olja och färgat vatten.

Det var inte helt lätt att få till de stora bubblorna, men Daniella Jönsson fixade det. Sonen Victor Jönsson var imponerad.

Många unga ville
experimentera
SKURUP
är biblioteket slog
upp
dörrarna
strömmade
unga
vetgiriga Skurupsbor in
för att ta dela av Vatten
hallens science centers ex
periment.
Det fanns tre stationer
att välja mellan. Och
många fastnade direkt vid
de små provrören som
stod uppställda.

N

Med hjälp av pipetter kun
de barnen fylla provrören
med färgat vatten och olja.
– Vad händer? Ser ni vil
ken vätska som lägger sig
överst? frågan Hanna
Thernell, som jobbar på
Vattenhallen.
Oljan flyter upp och läg
ger sig ovanpå det röda
vattnet. Och Hanna Ther
nell försöker förklara får

barnen hur densitet fung
erar och att de olika väts
korna väger olika mycket.
– Det ser ut som en lava
lampa, utropar Vincent
Johansson, när han för
siktigt droppar grönt på
oljan i provröret.

– Det smakar som vichy
vatten, sånt som man fick
ibland när man var liten,
säger Martin Lundgren
och rynkar ihop hela an
siktet när dottern bjuder
på sin egentillverkade
läsk.

Han är på plats med kom
pisen Max Lagerblad. De
två har också hunnit med
att göra egen läsk och sam
tidigt lära sig lite om skill
naden mellan surt och ba
siskt. Men någon favorit
dricka blev det inte när de
testade att blanda jord
gubbssaft med citronsyra
och bikarbonat.
– Nä, det blev surt som
citron, säger Max Lager
blad.
Det höll Bella Lundgren
och hennes pappa Martin
Lundgren med om.

På Svantorget utanför bib
lioteket är bibliotekarie
Louise Persson i full färd
med att göra enorma såp
bubblor.
– Det är inte helt lätt.
Det krävs en del övning,
säger Louise Persson.
Victor Jönsson och
hans mamma Daniella
Jönsson försöker få till
bubblorna, och efter någ
ra försök svävar stora,
långa såpbubblor över
torget.
– Det är så roligt att vi
fått hit Vattenhallen. Det

är något som vi funderat
på länge. Detta passar
verkligen perfekt för alla
åldrar och är en kul aktivi
tet. Här finns något att
göra för alla, säger Louise
Persson.
Hanna Thernell och kol
legan
Karolin
Schöt
telndreier är precis som
alla som arbetar på Vat
tenhallen i Lund studen
ter. De flesta på LTH,
Lunds tekniska högskola.
– Det är en bra naturlig
ingång eftersom Vatten
hallen tillhör LTH. Man
jobbar här medan man
pluggar, säger Hanna
Thernell.
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