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MALMÖ 26 oktober 2019 16:27

Klassiskt mötte modernt när
Teknikens och sjöfartens hus
återinvigdes
Gammalt mötte nytt när såväl barn som pensionärer

�ockades vid återinvigningen av Teknikens och sjöfartens

hus på lördagen.

– Jag hoppas alla lärare tar med sina elever hit, säger Göran

Lindgren som besökte invigningen.

Filip Björne Följ

Det var fullt hus när Teknikens och sjöfartens hus vid Malmö

slott återinvigdes på lördagen. Museet som varit stängt

sedan i våras lockade såväl en äldre publik med en klassisk

klockutställning som en yngre publik med barnaktiviteter

och experiment.

Mest populär var Roman Lord och Jonathan Petersons

�ytande kväve-föreställning som många barn bänkade sig

framför.

– Vad ser detta ut som, frågar Jonathan Peterson rakt ut till

publiken.

– Det är �ytande kväve som är jättekall och kokar, säger han

och stoppar ner plasthandsken så den stelnar.

– Ouff, utbrister barnen i publiken.

Flera frågor ställdes efter den �ytande kväve-showen som hölls av
Roman Lord och Jonathan Peterson

Bild: Peter Frennesson

– Det är 196 grader kallt i, säger Jonathan Peterson.

Han och Roman Lord kommer från Vattenhallen Science

Center i Lund och gör två föreställningar om dagen under

öppningshelgen.

Den andra som de ska ha senare under

lördagseftermiddagen handlar om eld.

Mer U

– Vi får en del djupa vetenskapliga frågor från barnen som

är svåra att svara på, säger Roman Lord.
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En som hade tröttnat på föreställningen och börjat klättra

på den nya klätterställningen var sexåriga Siri Milovanovic

Berg.

– Det här är min favorit. Vi var och kollade på �ygplanen

förut men det var inte så kul. Jag gillar inte �ygplan så

mycket, men undervattensdjuren var kul, säger hon.

Hon är här tillsammans med sin mamma Jenny Berg. De har

varit här hela dagen och snart är det dags för lunch, men det

verkar inte intressera Siri Milovanovic Berg något nämnvärt,

hon vill leka vidare.

– Vi har årskort här och det är kul att det är öppet igen, även

fast det inte verkar ha förändrats så mycket. Jag blev

faktiskt lite förvånad över det när det varit stängt så länge.

Förutom nya aktiviteter för barnen så har huset fått en ny

entré, toaletterna har renoverats precis som husets

kapprum och personalrummen.

– Vi bor jättenära och det är en perfekt helgaktivitet, vi har

väntat på att det ska öppna igen, säger Jenny Berg.

Medan Siri Milovanovic Berg klättrade vidare och de andra

barnen lyssnade på vetenskapsföreställningen så samlades

den äldre publiken istället vid den klassiska klockutställning

Tick Tack.

– Jag tänkte väl det, det var oktanten, säger Göran Lindgren

och bläddrar bland föremålen i produktbeskrivningen och

jämför med vad han ser i glasskåpet.

Han är här tillsammans med sin fru Christina Lindgren. De är

glada att Teknikens och sjöfartens hus har öppnat igen

– Det är helt underbart, säger Christina Lindgren.

Siri Milovanovic Berg gillade mer att aktivera sig vid den nya
klätterväggen än att lyssna på föreställningen.
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Göran och Christina Lindgren lockades av klockutställningen Tick Tack.
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De gillar också förändringarna som gjorts sedan de var här

sist.

– Det är en spännande förändring. Det �nns mycket att titta

på och det känns större, säger Christina Lindgren.

Hit lovar de att komma �er gånger, men nästa gång kanske

barnbarnen får följa med.

– Sist vi var här så var de lite för små, jag hoppas alla lärare

tar med sina elever hit, säger Göran Lindgren.
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