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Barn fick resa i atomens tecken
■ Lekfulla experiment 
och en resa i atomens 
tecken. Vattenhallen 
fylldes i helgen av ny-
fikna barn som ville lära 
sig mer om naturveten-
skap.

Lära sig om människokrop-
pen, pyssla och att resa 
i atomens historia. Det och 
mycket mer kunde de jul-
lovslediga barnen som tagit 
sig till Vattenhallen i Lund 
i lördags få uppleva.

– Det kändes som man 
tog på en hjärna, säger sex-
åriga Mika Lannerheim 
som precis stoppat in han-
den vid den populära sta-
tionen ”Sinneshyllan”.

Hon och kompisen i sam-
ma ålder, Bella Wachtmeis-
ter da Silva, är lediga från 
Lerbäcksskolan och nju-
ter av en heldag med pys-
sel och intressanta experi-
ment.

– Vi brukar pyssla mas-
sor hemma och gillar det 
här stället, det finns massor 
att göra, säger Bella Wacht-
meister da Silva och får 
medhåll av pappa Alexan-
der Wachtmeister da Silva.

– Ja, de älskar att pyssla, 
det är en perfekt dagsak-
tivitet, säger han som fick 
nys om Vattenhallen av en 
vän som rekommenderade 
stället.

Även storebror Oliver 
Wachtmeister da Silva är 
på plats i Vattenhallen, men 
inte för första gången.

– Jag har varit här tre 
gånger, en gång var det 
kalas, säger Oliver Wacht-
meister da Silva.

Han och kompisen Ju-
lian Beverhjelm har hittat 
sitt favoritrum. Rummet 
med en klätterställning är 
en stor favoritsyssla för de 
båda 8-åringarna.

– Jag gillar höga höjder så 

klättra är min favorit även 
på skolgympan, säger Oli-
ver Wachtmeister da Silva 
innan han kastar sig ut och 
landar på den mjuka mat-
tan.

Även om han varit här 
vid tre tillfällen försäkrar 
han samtliga i rummet om 
att det inte är sista gången 
han besöker Vattenhallen.

– Jag vill tillbaka hit igen, 
säger han och får medhåll 
av såväl kompisen Julian 
som syster Bella.

I rummet intill har Atom-
resan precis startat. Det går 
ett sus genom publiken när 
Stefan Zamudio visar upp 
olika naturvetenskapliga 
experiment för en förvän-
tansfull publik bestående 
av såväl barn som vuxna.

– Poängen är att alla ska 
ta med sig naturvetenska-
pen i ett samhälle, säger 
han efter föreställningen.

Han byter skepnader fle-

ra gånger under föreställ-
ningen, från den typiska 
äldre fysikerns utseende för 
att sluta som en modern fy-
sikern.

Detta för att poängtera 
att föreställningen handlar 
om atomens resa.

– Tanken är att vi gör fy-
sik och kemi på ett under-
hållande och lekfullt sätt, 

saker som annars upplevs 
som komplexa, säger Stefan 
Zamudio.
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Mika Lannerheim gör en stor bubbla runt sig och hejas på av 
kompisen Bella Wachtmeister da Silva. 
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”Tanken är 
att vi gör fysik 
och kemi på ett 
underhållan-
de och lekfullt 
sätt, saker som 
annars upp-
levs som kom-
plexa.”
Stefan Zamudio.

Stefan Zamudio mitt i ett experiment under föreställningen Atomresan. 
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”Man måste våga ringa till 
kommunen och berätta 
att man inte längre orkar.”

Ingela Williams i Svedala om att ta hand om en 
sjuk anhörig i hemmet. B4
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