Kunskapsknallarna i Laholm:”Hur långt kommer man på en banan?”
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Förord
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Sammanfattande inledning
”Vetenskap och Kultur”‐projektet hos Hallands Bildningsförbund har metodiskt arbetat för att
utifrån Hallands speciella förutsättningar hitta alternativa former för vetenskapskommunikation
och popularisering. Forskare, experter och andra sakkunniga från olika institutioner möter här
allmänheten i nya miljöer och gränsöverskridande sammanhang.

“Strålande dag” Varberg

“Bakslaget” Andersberg, Halmstad

”Vetenskap och Kultur”, VoK, har under arbetsåret fokuserat på Vetenskapscaféerna,
Kunskapsknallarna och Kammarfysikensemblen, alltid i samarbete med olika föreningar och/eller
institutioner. Gemensam nämnare är det livs levande MÖTET mellan människor samt att publiken
får tillfälle att ställa frågor. VoK verkar genom ett ideellt, regionalt nätverk där bl.a. högskolan,
regionsjukhusen, bibliotek och museer ingår, med Hallands bildningsförbund som nav.
VoK innebär skräddarsydd vetenskapskommunikation som förmedlas djupt seriöst, ofta
nyskapande men ändå roligt, spännande och folkbildande i dess bästa bemärkelse. Allt med fri
entré.
Bakgrund
Astronomiåret 2009 var unikt och organiserades internationellt. Här i vårt län genomfördes
”Halland i universum” med drygt hundratalet arrangemang av väldigt skilda slag, besökarna var
många och ämnena hade, förstås, universell bredd. Vetenskapsfolk och andra experter från när och
fjärran ställde upp och när året var slut kunde vi konstatera att projektet utgjorde fröet till något
alldeles nytt, värt att bygga vidare på. ”Vetenskap och kultur” etablerades snart och det hela
resulterade i en uppstramad men intensiv verksamhet år 2010 ‐ sommaren 2011.
För mer information se Redovisning av ”Halland Universum” år 2009, samt ”Vetenskap och kultur”
annorlunda vetenskapskommunikation i Halland 2010‐2011.
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Meningen med det hela
Människan lever inte av bröd allenast. Hon är också nyfiken, mer eller mindre leklysten och mår
sannolikt allra bäst när hon samtidigt har roligt, tänker nya tankar och därmed utvecklas. Vi har alla
våra kunskapsnischer och många gånger räcker varken orken eller tiden till att ta del av nya saker.
Detta gäller oavsett om man är högutbildad själv eller ej. Lever man dessutom långt från den aka‐
demiska världen blir trösklarna ofta ännu högre. Varför i hela friden skall man då bry sig om veten‐
skap? En massa data, upptäckter eller nonsensrapporter som inte har med ens vardag att göra?

Efteråt på Göteborgs konserthus april 2012
Svaren är enkla: forskningen har med vardagen att göra och beskriver på något sätt vår existens. Ju
mer man förstår, ju större och djupare blir sammanhangen. Riktig vetenskap är en process där
kunskaper och erfarenheter ständigt omprövas. Ett resultat som var sant igår kanske inte stämmer
idag och dagens tolkning är kanske åt pepparn i morgon. Denna ständigt rörliga kunskap är en del
av vårt gemensamma samhälle, en självklar del av vår kultur. Inte bara en del, den t.o.m. ligger till
grund för kulturen på skilda nivåer.
Grundbulten är mötena mellan människor, samtalet mellan publik och forskare samt den
respektlösa blandningen av medel och metod. VoK utgör också ett forum för generöst utåtriktade
experter i udda sammanhang och nya miljöer. VoK vill bidra till en regional “folkrörelse”.
En del av världen: Earth hour, Natur
En del av världen: Earth hour, Naturum Getterön mars 2012
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Målsättning ht 2011vt 2012
Det började som ett ystert experimenterande med olika varianter av forskningsinformation men
det gångna årets erfarenheter har pekat ut tydliga vägar att gå, ett av projektets syften. Andra var
att närmare pröva de metoder som testats tidigare samt att försöka vidga samarbeten utanför
regionens gränser.
Organisation
I projektets första del ingick att få en struktur på verksamheten och denna manifesterades hos
Landshövdingen i Halmstads slott 25 maj 2011. Då närvarade representanten för samtliga med‐
verkande arrangörer inom VoK´s nätverk och särskilt gäst, därtill inspiratör var Gert Balling från
Videnskabsministeriet i Danmark.
Verksamheten var tänkt att styras genom en referensgrupp bestående av några av de mest aktiva
inom arrangörsleden men det visade sig för tungrott. Istället har mindre kretsar utgjort
tankesmedjor varefter projektledaren diskuterar med varje arrangör, raggar, lägger program och
låter förslagen till kommande säsong gå på remiss till stora gruppen.
Det finns flera skäl till att referensgruppen inte kunnat fungera som planerat. Ett är att strängt
taget samtliga institutioner har genomgått, på sina håll stora, förändringar t.ex. genom
ombildningen till Region Halland. Andra skäl är föräldraledighet, pension, flytt dvs helt naturliga
orsaker som starkt belyser behovet av stabilare förankring om verksamheten skall kunna fortgå.

Världens snabbaste...LHC på CERN,Genéve

Naturliga hastigheten..Hallands Konstmuseum

Administration och förutsättningar
Hela verksamheten är en växelverkan framför allt mellan dialogen med arrangörerna, kontakter
med experter och nätverket via Internet. Kostnaderna fördelas genom att alla drar sitt strå till
stacken t.ex. genom att avstå från lokalhyra, erbjuda personal, bistå med marknadsföring etc. (Vi
har bett alla arrangörer att prislista sina motprestationer vilket redovisas i pågående ansökan.) De
kontanta utgifterna har varit transporter, bil/släphyror, reseersättningar, ersättning för utlägg,
annonskostnader, material för marknadsföring såsom 6 st roll‐ups, mutor (tygkasse samt en mugg
med logotypen som varje medverkande avtackas med), gatupratare, löner och vanliga
kontorsutgifter inklusive hemsideskostnader.
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Marknadsföring
Sidan www.vetenskapochkultur.se med e‐posten info@vetenskapochkultur.se är ett centralt
verktyg att nå ut till alla. Efter varje arrangemang har besökarna möjlighet att lämna sin e‐
postadress för att få en påminnelse inför kommande händelser. Dessa e‐listor är en växande
tillgång för att nå ut till bredare publik. Varje arrangör ser också till att evenemanget hamnar i
tidningarnas dagskalender, många twittrar eller lägger ut på Facebook. Ibland behövs en separat
annons, annars försöker VoK att åka snålskjuts på andra aktiviteter eller samlingsannonser.
Intresset från media betyder förstås mycket och vi har faktiskt dem att tacka för att skutan i
Laholm kunde vändas till en publik framgång.
Arrangemangsformer
Alla verksamheterna samarbetar ibland med (väldigt!) olika föreningar och totalt har det även
denna period rört sig om ett 60‐tal arrangemang runt om i men även utanför länet.
I ansökan beskrevs fem olika metoder som skulle prövas: Vetenskapscaféer, Kunskapsknallarna,
Scenfärdig science, Djupingdebatter och Ungdomsgrupper. Av dessa fem har tre renodlats medan
två ha måst bli mer ad hoc.
Vetenskapscaféerna
Den mest omfattande delen är tveklöst vetenskapscaféerna som på sina håll blivit en stor succé. (I
förra redovisningen “klagades” det på att publiken svällt till 70 personer. Idag kan det komma över
200 till samma plats, uppmuntrande men nästan ohanterligt.) De kräver åtskilligt i planering och
förarbete men är oerhört uppskattade och håller framför allt till på biblioteken och museerna.

Massor av folk och inga stolar....
I väntan på professor Gahm,
Falkenberg feb 2012

Ett vetenskapscafé startar alltid med att en forskare eller expert demonstrerar, visar och berättar
om något. Efter ca 25 min får publiken ställa frågor och en moderator finns med som håller
ordning. Det hela varar sällan längre än 45 min men folk brukar dröja sig kvar en stund till och det
hela är mycket roligt. 26 caféer över hela länet har arrangerats med vitt skilda ämnen och hög,
många gånger högsta, kompetens hos de medverkande. Caféerna redovisas i senare kapitel.
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“Blinka lilla hjärna...”Göteborgs konserthus april 2012
Scenfärdig science
Framför allt i andra länder har man ”science performance” och vetenskapsteater men här har vi
arbetat fram olika varianter av vetenskapskonserter som slagit väl ut. Kärnan i de tvärvetenskapliga
föreställningarna är Hallands Kammarfysikensemble som kombinerar naturvetenskap med
humaniora, musik och teknik, alltid med glimten i ögat. I våras inledde Kammarfysikensemblen
Vetenskapsfestivalen i Göteborg på Konserthuset med “Blinka lilla hjärna” en energisk
vetenskapshistoria som sträcker sig från mänskans ursprung till vad våra hjärnor orkar med idag.
Ensemblen som är professionell kan ha olika konstellationer men under det gångna året har den
som mest bestått av åtta medverkande. Totalt 5 föreställningar redovisas i senare kapitel.
Kunskapsknallarna
är benämningen på det som vi tidigare kallade trottoarvetenskap, ”street science”, popularisering
och pröva‐på ute på gator och torg, gallerior, festivaler o.likn. Det innebär att de medverkande
transporterar sina grunkor och experiment ut till platser där folk passerar i andra ärenden.
Totalt har 8 arrangemang ägt rum som redovisas i senare kapitel.
Djupingdebatter
Vid tidigare tillfällen har VoK arrangerat paneldiskussioner, moderatledda och med stort utrymme
för publikfrågor. Insikten nu är att VoK:s resurser tillåter inte sådana satsningar eftersom de kan
kräva andra muskler när det gäller marknadsföring. Nischade debatter administreras bäst av de
stora institutionerna, föreningar eller företag som redan har det på sin agendor. Skulle det däremot
dyka upp något som motiverar en panelsatsning, då står VoK beredda med lämpliga
samarbetsparters. Paneldiskussioner redovisas på sid.
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Ungdomsgrupper
VoK:s syfte är inte att bedriva
organiserad ungdomsverksamhet
utan att väcka eller fånga upp
intresse. Nya och fungerande
satsningarna på ungdomsgrupper
har varit antingen genom någon
intresseförening eller med riktat
program. VoK har istället helt
enkelt förlagt vissa program där
ungdomarna (15‐21 år) befinner
sig, ställt upp med
skollovsaktiviteter och gjort
punktinsatser för de lägre åldrarna
(10‐14 år).
Ungdomsverksamheten
redovisas längre fram i rapporten.
Utfall och slutsatser stavas framförhållning och kontinuitet
Totalt har VoK haft 53 olika arrangemang, alla med ytterst få undantag, mycket välbesökta och man
är inställd på en fortsättning. Det senaste årets erfarenheter visar dock att VoK måste ha en
stabilare grund att arbeta utifrån och helt avgörande är att kunna ha minst ett års framförhållning.
Det är uppenbart att VoK:s breda och omfattande verksamhet måste baseras på institutionerna,
organisationerna etc och inte enskilda individer. Då måste kontinuiteten finnas och denna kan bara
säkras om VoK kan etableras som verksamhet. På något sätt.
Som fasta basarrangemang föreslås att behålla vetenskapscaféerna, kunskapsknallarna och
scenfärdig science medan man får ta ställning till andra åtaganden efter hand.
VoK har inget och kan per definition inte ha något kommersiellt vinstsyfte. Alla medverkande som
har sin försörjning tryggad, arbetar ideellt men faktiska omkostnader finns alltid såsom resor, ev.
lokalhyra, utrustning, annonser, transporter mm.
Det är mycket arbete med att planera, förbereda, administrera, organisera, genomföra och
efterarbeta arrangemangen där en del är mer krävande än andra. Löpande uppgifter kan man inte
lägga på någon medarrangör annat än att någon kan ställa upp i mån av tid och då med noggranna
instruktioner (= dubbelarbete....). Att någon på regionen, högskolan, konstmuseet eller
bildningsförbundet kunde få avdelat tid att hantera specificerad administration är antagligen svårt
då alla har sina ordinarie uppgifter att sköta.
På anmaning har samtliga huvudsakliga medarrangörer gett uppgifter om deras motprestationer i
kronor räknat och de motsvarar ungefär hälften av den summan som Region Halland så generöst
tilldelat projektet hittills. En realistisk slutsats kan därför bli: ställ in en stol någonstans på deltid
eller timme som ansvarar för VoK. Denna eller denne kan i sin tur lära upp en eller ett par prakti‐
kanter, alternativt erbjuda praoplatser (heter det så fortfarande?) åt elever eller studenter på
informations/media/kommunikations/lärar/turistprogram el. likn. Kommunerna står som nu för
vissa omkostnader medan t.ex. region kanske kunde säkra ett belopp för faktiska utgifter såsom
8

resor, transporter mm. Om det behövs kan VoK‐ansvarig även söka medel ur fonder och stiftelser
för särskilda ändamål.
Hösten 2012 är detaljplanerad och våren 2013 står på tur...
Redovisning av arrangemangen
I samtliga fall är Vetenskap och kultur antingen huvud‐ eller medarrangör. (I få fall gäller det annan
typ av medverkan som noterats.) Alla andra huvudarrangörer är angivna efter respektive
evenemang. I övrigt hänvisas till medverkandelistan längre fram i rapporten.
Vetenskapscaféer augusti 2011 – maj 2012
Caféerna äger rum i ett tillfälligt eller riktigt café och inleds alltid av ett kortare anförande av en
sakkunnig och övergår sedan till diskussion med publiken, ofta via en moderator.
PS om caféerna: De är aldrig längre än 40 min och skall därför inte jämföras med en föreläsning
som är något helt annat. Experten berättar en stund, i regel utifrån bilder eller föremål och sedan
är det fritt fram för frågor. En moderator finns med, det ligger också penna och papper framme på
borden (de ”dumma” frågorna är ofta de bästa!) Fri entré överallt. Publiken har varierat från ca 20
till över 200. Faktum är att de mindre caféerna blir mer intima, skapar de bästa samtalsklimaten
och blir särskilt lyckade.
22 augusti kl 14 CLAVIS, Bredgatan 3, Halmstad “Hemma på Vintergatan”.
12 september kl 18 Andersbergs medborgarservice o bibliotek Vetenskapscafé."Den fantastiska
tegelstenen och Andersbergs historia"
Någon gång under den halländska
medeltiden, traskade en hund och en
katt omkring bland handslagna
tegelstenar som låg på tork innan
bränningen. Om det tidlösa,
universella teglet, försvunna liv och
Andersbergs historia. Lennart
Lundborg f.d. länsantikvarie, arkeolog,
författare

Andersberg för 80 år sedan
8 oktober Stadsbiblioteket, Halmstad “Om förändring” professor emerita Bodil Jönsson, fysiker,
författare och forskare som gjort sig mycket känd för sina böcker om tid och nu senast, åldrande. Är
det någon som kan få en att dra en suck av lättnad så är det Bodil Jönsson...
10 oktober kl 18‐18:45 Andersbergs Vetenskapscafé "Vems pengar?" kretsar kring frågor som:
Varför skall vi andra ta ansvar för slarvern Grekland? Går det att vara svensk i EU? Är demokrati
verkligen det bästa? Är det moraliskt rätt att ställa krav utifrån offentliga medel (=vem betalar dina
krav)? Professor Hans Bengtsson undervisar bl.a i statsvetenskap och politisk kommunikation vid
Högskolan i Halmstad. Tillsammans med kollegan och EU‐forskaren Jonna Johansson också vet om
EU har en framtid när vi nu skiljer oss åt i värderingar och rent kulturellt.
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15 oktober kl 13‐13:30 Vetenskapscafé, Teckningsmuseet: "Någon smög
här för flera hundra år sedan" Arkeologerna hittade en tegelsten från
medeltiden där någon hade trampat i den ännu våta leran... Om livet,
husdjuren, listiga konstruktioner och svunna tider berättar Andreas
Johansson, arkeolog och ansvarig för guldgruvan dvs Bildstationen på
Länsmuseet i Halmstad.
Samarr: S:t Knuts Gille i Laholm
16 oktober kl 14 Hallands Konstmuseum Vetenskapscafé "Normal
fantasi eller sjuk verklighet" Inbillning ‐ är det något alla människor
sysslar med och varför? Vad är hjärnspöken? Hur kan man skilja på
fantasi och verklighet? Lyssna på och ställ frågor till psykiater Lars
Häggström

Jonna Johansson okt 2011
24 oktober FN‐dagen kl 18:30, Världsarvet Grimeton,
Vetenskapscafé: "Gnisten hade också 3vligt".
Om kommunikation förr och nu med språksnilleblixten Torbjörn
Jansson och ingenjör A. Sikö med Charlotte S Helin som
demonstrant. 19:30 uppstart av sändaren för sändning kl 20.
27 oktober kl 19‐19:40 Kunskapskafé, Sparbanksvalven i samband
med Ladies evening "Vad är det som händer?!". Beteendevetaren
Åsa Lindén berättar om våra sätt att reagera, tänka och agera i
vissa situationer. Om känslor, kommunikation, problemlösning
t.ex. på jobbet eller andra ställen där folk möts och det händer
saker som man inte riktigt fattar.
Propellertrassel..
12 november kl 13‐13:30 Vetenskapscafé,
Teckningsmuseet: "2 kg goda vänner"
Du är aldrig ensam… och det är faktiskt rätt
trevligt att upptäcka det. Utan dessa vänner
överlever vi inte och här får man veta varför vi
borde födas i ett stall! För den nyfikne: vi har
med en apparat som avslöjar var de håller hus...
Forskaren och mikrobiologen Ingegerd Sjögren.

Samtal på Teckningsmuseet nov 2011
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13 november kl 11:30 Vetenskapscafé i samband med Arkivens dag på Stadsbiblioteket i
Falkenberg "Falkenberg på medeltiden" Civiling. Mats Dahlbom berättar om forskningen han
bedrivit tillsammans med arkeologen Peter Skoglund. Här får du höra mycket nytt!
15 november kl 18 Andersbergs bibliotek
Vetenskapscafé "Går det att vara ärlig?". Om kroppsspråk
och andra yttre signaler som klädsel, hållning etc. Politiker,
skådespelare och andra vana talare lär väl sig dessa icke‐
verbala språk – eller….? Hur kommunicerar vi egentligen
och hur mycket går det att vara medveten om? Rutinerade
politikern Ingegerd Sahlström .
19 november kl 12 Stadsbiblioteket Halmstad
Vetenskapscafé "Kroppsspråket säger mer". Det mesta av
vår kommunikation är icke‐verbal och kroppsspråket är en
del av det. Hugo Tham, utbildad vid Royal Ballet School i
London, regissör, motor inom "Dans i skolan" och numera
rektor vid Balettakademien i Stockholm får oss att
fundera.
President Obama med kompis
3 december kl 12 Stadsbiblioteket Halmstad Vetenskapscafé "Stackars den unga hjärnan"
Om sambandet mellan kultur, skola och hjärnans mognadsstadier. Forskning visar att tog vi hänsyn
till vår biologiska verklighet skulle det leda till en pedagogisk revolution... Med prof. Gunnar
Bjursell, molekylärbiolog och forskare från Göteborg som var först med att genomföra en kloning i
Sverige, grundare av Vetenskapsfestivalen i Göteborg
(Europas största).
5 december kl 17 Andersbergs bibliotek Vetenskapscafé
"Liv på andra planeter" Ute i rymden snurrar Kepler, en
sond som samlar in data från exoplaneter dvs planeter
utanför vårt eget solsystem. Så sent som i februari i år
kunde man dra tankeväckande slutsatser....
Professor Gunnar Bjursell
10 december kl 12:30 Världsarvet Grimeton “Ljushuvuden” Om folk som tänkt till och lämnat
avtryck. Efteråt kommer Varbergs Lucia.
11 december kl 14 Hallands Konstmuseum Vetenskapscafé "Symboler". Ole Ingolf Nyrén, lektor i
kulturvård vid Göteborgs universitet, färgforskare, konstnär och författare berättar om hur vi
uppfattar vissa färger och former, hur mönster och symboler tolkas, fysiskt, biologiskt, psykologiskt,
och/eller kulturellt.
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Förbluffad och förtjust publik på museet dec 2011
11 februari kl 12 Strandgatan 20, Halmstad Stort
vetenskapscafé: "Vad är egentligen läkemedel och
vart tar de vägen?"
Om läkemedel ur alla möjliga perspektiv. Piller, mat,
yoga, vetegräs....hur funkar det och vad händer när
medicinrester hamnar i naturen? Forskaren Estelle
Larsson, organisk kemist från universitetet i Lund och
lektor Marie Mattson, Högskolan i Halmstad. I sam‐
arbete med Aktiva Konsumenter, LRF, Naturskydds‐
föreningen, Hem och Samhälle
Kemisten Estelle Larsson
18 februari kl 13 Teckningsmuseet, Laholm
Vetenskapscafé: “Hur är det möjligt?” Svepelektron‐
mikroskopet, SEM, ger bilder med osannolika försto‐
ringar och är ett kraftfullt instrument inom forsk‐
ningen. Fysikern Lars Landin, Lund/Halmstad gör
spännande avslöjanden och ger dessutom rätta
svaren på “tipspromenaden”.
Tio SEM‐bilder av mycket vanliga föremål är uppsatta
under v.7 I Laholms centrum. Vad föreställer de...?
Rätt svar: en 1‐krona

19 februari kl 14 Hallands Konstmuseum, Halmstad
Vetenskapscafé: "Att få bli den man är" Om hur våra
personligheter formas genom medvetna eller omedvetna
strukturer och värderingar. Alla vet att det är biologiska
skillnader mellan män och kvinnor men det är större skillnad
mellan oss som individer än det är mellan könen. Forskaren och
etnologen Suzanne Almgren Mason beskriver hur vi påverkas
och jämför mellan olika kulturer och epoker.
Våra skrymslen och vrår sedda med MR‐kamera
12

25 februari kl 12 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé: "Vår elektriska kropp" Överallt i den
levande kroppen, från den enskilda cellen till de större organen, handlar det om elektricitet.
Kardiologen Mats Lindgren om hur, när eller om det funkar, inte minst hjärtat och
vi tar med en nöjespryl från tidigt 1900‐tal...
17 mars Vetenskapscafé
Stadsbiblioteket, Halmstad:
"Konsten att göra ett svart
hål" Kärnfysikern Leif
Lönnblad, Lund/CERN om
alla konstigheter de har för
sig i en tunnel långt ner
under marken. Kan det
vända upp och ner på allt vi
tror oss veta? Var får de alla
idéer ifrån och skall man tro
allt de säger...?

Partikelkollision på CERN

Professor Leif Lönnblad

24 mars kl 14 Teckningsmuseet, Laholm Vetenskapscafé "Vår
elektriska kropp" Överallt i den levande kroppen, från den enskilda
cellen till de större organen, handlar det om elektricitet.
Kardiologen Mats Lindgren om hur, när eller om electriciteten
funkar. Han har också funderingar kring "tankekraft" dvs det vi
kallar placebo och annat väsentligt.
1 april kl 14 Hallands Konstmuseum, Halmstad Vetenskapscafé:
"Varför är skådespelaren bra?" Under olika tider har idealen på
teatern skiftat, och det gäller såväl hos skådespelaren som
publiken. Kent Sjöström undervisar på Teaterhögskolan i Malmö
och har forskat i hur skådespelaren arbetar. Det har visat sig att
kroppen är bildstyrd och här finns intressanta paralleller till
idrottspsykologi.
Levande människa sedd med IR‐kamera
15 april kl 13:30 Världsarvet Grimeton: Vetenskapscafé med anledning av Titanic‐utställningen
(100 år sedan Titanic gick till botten....) “Konsten att göra sig förstådd” Om hur vi (åtminstone
försökt...) kommunicerat genom tiderna och över gränserna. Med språkvetaren Torbjörn Jansson
och fysikern Arne Sikö.
21 april kl 12 Stadsbiblioteket, Halmstad Vetenskapscafé: "Med andra
ögon" Zoofysiologen och forskaren Olle Lind, Lund undersöker hur fåglar
och andra djur uppfattar omvärlden. Andra färger, former, rörelser och
åtskilligt “osynligt” som vi inte har en aning om.

Många djur ser i andra våglängder än vi
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Zoologen Olle Lind april 2012

Fågelskelett
28 april kl 11 Strandgatan 20, Halmstad
"Stjärnkakor till kaffet". Musikaliskt
vetenskapscafé. Roligt besök av astronomen,
författaren och stenkakesamlaren Per Ahlin,
Stockholm!
Han skriver bl.a. Astronomiska kalendern som
sannerligen inte är någon vanlig almanacka,
är en av dem som har bäst kläm på
stjärnhimlens alla objekt och en mycket stor
kännare av sång och musik som spelades in
på stenkakor dvs föregångarna till
vinylskivorna. Per har dessutom en förmåga
att kombinera stjärnor och musik.

Skivomslag
5 maj kl 14 Naturum Getterön Vetenskapscafé "2 kg goda vänner". Du är aldrig ensam… och det är
faktiskt rätt trevligt att upptäcka det. Utan dessa vänner överlever vi inte och här får man veta
varför vi borde födas i ett stall! För den nyfikne: vi har med en apparat som avslöjar var de håller
hus och nu menar vi inte fåglarna.. Forskaren, fågelvännen och mikrobiologen Ingegerd Sjögren.
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Kunskapsknallarna
3 juli kl 10 ”Strålande dag”. Strålning av alla de slag med experiment och demonstrationer som alla
kan förstå. Testa mobiltelefon, titta på saker i annat ljus, man kan göra mycket i en
mikrovågsugn…., kosmisk strålning, strålning inom vården mm.
Vad är det djuren ser som inte vi gör? Är all strålning farlig och i så fall varför då? Visste du att det
finns naturlig radioaktivitet även inne i våra kroppar? Världsarvet Grimeton.

28 juli Laholms innerstad “Hur
långt kommer man på en banan?”
Om ork, kalorier, energi, kraft och
lite till med anknytning till motion,
cyklar, fysik, etc. Civilingenjören
och uppfinnaren Hans‐Erik
Eldemark, Högskolan, samt
Science Park i Halmstad. Samarr:
Cykelförbundet och Concept
Laholm
5 augusti Halmstads slott Captains Dinner “Navigation” Under förevändning att det skall bli
underhållning passar vi på att demonstrera marin vetenskapshistoria med navigationsskatter ur
museets gömmor.
12 augusti Tönnersa Observatorium “Perseiderna”. Årets stora meteorskurar ‐live. Samarr: HAS
Observationskväll med introducerande föreläsning och sedan tid för samtal medan vi väntar på att
det skall bli tillräckligt mörkt. Vi börjar med att förbereda er på vad som skall hända, visar några
bilder, delar ut stjärnkartor mm. Är det busväder ger vi en liten extra familjeföreläsning.
30 september Inbjudan till Chalmers att berätta om metoderna inom VoK
18 november Tjolöholms slott kl 18 “Julstjärnor från terassen” Observationer från Sveriges
vackraste (?) plats Samarr: HAS

En lösning på koldioxidproblemet
mars 2012
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1 feb kl 19 Visionen, Högskolan i Halmstad. ”Det stormar på Solen!” Doc. Henrik Lundstedt, Lunds
Universitet, är en av de internationellt ledande solforskarna. Han har med sig ett fantastiskt
bildmaterial, berättar om vad man vet hittills, pågående forskning och svarar i mån av tid, på frågor
(han skall med tåget....) Fri entré. Arr: HH, HAS
22 mars kl 18 Falkenbergs stadsbibliotek "Borta bra men hemma bäst?" Den härlige
astronomiprofessorn Gösta Gahm, Stockholms universitet, tar oss till planeter och månar när och
fjärran. Vi besöker grannarna i rymden och andra märkliga världar i Vintergatans djup. Varför har
planeterna så olika ansikten? Finns där liv? Är jorden unik?
26 februari Strandgatan 20, Halmstad.
“Historia värd att sparas?”
Lite om Halmstads medicinhistoria
med föremål ur sjukhusets gömmor,
grejor från Hallands Konstmuseums
underbara magasin och bilder från en
annan värld. (som på sina håll hotas av
tippen...!!)
31 mars Naturum Getterön “Earth
Hour” de luxe. Under en timme
släcker man ner så mycket det går
över hela världen som en
manifestation för miljön. För vår del
betyder det mindre ljusföroreningar och tydligare stjärnhimmel om bara molnen håller sig borta.
Vi inleder med att berätta om vad man kan se på himlen, delar ut stjärnkartor och så inväntar vi
mörkrets inbrott.
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Scenfärdig science
Vetenskapskonserter med Kammarfysikensemblen som under perioden bestått av: Peter Skoog ‐
violin I, Ulrika Årman ‐ violin II, Kajsa Larsen ‐ viola, Anna‐Stina Mühlhäuser ‐ cello, Andreas
Lindgren ‐ piano, Torbjörn Jansson ‐ humanist, Arne Sikö ‐ fysiker, Charlotte S Helin ‐ röd tråd.

24 augusti Halmstads slott, musikgemaket 24 augusti kl 19 Vetenskapskonsert, Slottsgemaket,
Halmstad ”Snilleblixtar”: en handfast, slagkraftig historia med tjusiga inslag.
14‐15 mars Eldsberga hembygdsgård: "Hänt var det här" Äventyrlig Hallandshistoria med lokala
samband.
28 mars Alba nova, Stockholm. På inbjudan, delar av ensemblen demonstrerar och berättar om
VoK och utvecklingen.
19 april Tylöhus, bibliotekskonferensen ”Blinka lilla hjärna” Om våra huvuden och vad som kan
hända när man använder det, anpassad efter humanister :‐)

25 april kl 16 inleder “Blinka lilla hjärna där”. Vetenskapsfestivalen i Göteborg på Konserthuset.
En energisk vetenskapshistoria som sträcker sig från universums ursprung till vad våra hjärnor
orkar med idag. Så exempelvis klipper man till en spikmattad sopran med 15 kg:s slägga, viftar på
öronen, hittar själen, återger snilleblixtar och förklarar varför en del spår väder. Bl.a.
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Paneldiskussion
17 september kl 14 Naturum Getterön: "Matens verkliga pris" Innehållsrik dag med utställning
och paneldebatt om matens väg till bordet. I panelen bl.a Majléne Westerlund Panke.
22 september kl 19‐21 i Immanuelkyrkan i Halmstad. "En mänsklig diskussion ‐ om värde och
värderingar” Om prioriteringar, värderingar av mänskoliv och lidande sett ur olika perspektiv. Pia
Paulsson, f.d. etiksamordnare vid Helsingborgs lasarett, Jens Lerbom, docent i historia på
Högskolan i Halmstad, Bengt Sallerfors, hematolog, Per‐
Anders Johansson, kardiolog, Göran Magyar, ortoped,
chefläkare för Region Halland. Medarr: Hallands Sjukhus,
Högskolan i Halmstad, Sankt Lukas/Halland
Barn och ungdom
18 september kl 14 Komtek Halmstad "Lär och löd"
Rymdungar 10‐14 år tillverkar stjärnbilder med fiberoptik
,föranmälan.
20 september kl 15‐16 Andersbergs bibliotek "Science for
girls". Teknikverkstad för flickor 11‐15 år med bästa läraren,
doc. Pernilla Nilsson. Fri entré.

Två gafflar balanserar på spetsen av en tandpetare. Gör om
detta! Science with girls...
31 oktober. Kl 18 Höstlovsaktiviteter på Falkenbergs stadsbibliotek ”En resa i 4 dimensioner”,
professor Gösta Gahm, Stockholms universitet, reser genom Vintergatan och vidare ut i de
kosmiska djupen.
26 november Stadsbiblioteket, Halmstad, “ Stjärnhimlen för höstlovslediga barn”.
28 december kl 18 Naturum Getterön "Jullovstittarkväll" med liten introduktion. Vid dåligt väder:
”Tre vise män… ” Fri entré. Samarr: HAS, Hallands astronomiska sällskap
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21 mars Nolltrefem, Halmstad “Ung i universum” Samtal om våra liv och plats i den oändliga
rymden med bl.a. Per Österberg, chef för studenthälsan på Högskolan i Halmstad, Victoria
Birgersson, HAS.

Petraketer som introduktion till skateboardtävlingen
2 juni Andersbergsfestivalen, Halmstad Rocket science på skateboard, “Bakslaget” där det gäller
att komma så långt som möjligt – baklänges.... Vi börjar med att skjuta upp vattenraketer för att
demonstrera principerna i tävlingen Halmstads skateboardklubb och Hallands astronomiska
sällskap i samarbete med fysiker från Högskolan.

Det nya verksamhetsåret började redan 3 juli med Kunskapsknallarna på Världsarvet Grimeton, 26 juli med
Kunskapsknallarna i Laholm och därefter, 22 augusti, Kammarfysikensemblen i Halmstad.

Löpande information på www.vetenskapochkultur.se
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Arrangemangsförteckning
28 jul Laholms innerstad
5 aug Halmstads slott
12 aug Tönnersa Observatorium
22 aug Clavis, Halmstad
24 aug Halmstads slott, Musikgemaket ”Snilleblixtar” Kammarfysikensemblen
28 aug Andersbergs medborgarservice o bibliotek
18 sep KomTek, Halmstad
12 sep Andersbergs medborgarservice o bibliotek
17 sep Naturum Getterön, Varberg
20 sep Andersbergs medborgarservice o bibliotek
22 sep Immanuelkyrkan, Halmstad
30 sep Onsala Rymdobservatorium
8 okt Stadsbiblioteket, Halmstad
10 okt Andersbergs medborgarservice o bibliotek
15 okt Teckningsmuseet, Laholm
16 okt Hallands konstmuseum
24 okt Världsarvet Grimeton
27 okt Ladies night, Laholm
31 okt Falkenbergs stadsbibliotek
12 nov Teckningsmuseet, Laholm
13 nov Falkenbergs stadsbibliotek
14 nov Andersbergs medborgarservice o bibliotek
18 nov Tjolöholm slott
19 nov Stadsbiblioteket, Halmstad
26 november Stadsbiblioteket, Halmstad
3 dec Stadsbiblioteket, Halmstad
5 dec Andersbergs medborgarservice o bibliotek
10 dec Världsarvet Grimeton
11 dec Hallands konstmuseum
28 dec Naturum Getterön, Varberg
1 feb Visionen, Högskolan i Halmstad
11 feb Strandgatan 20
18 feb Teckningsmuseet, Laholm
19 feb Hallands konstmuseum
25 feb Stadsbiblioteket, Halmstad
26 feb Strandgatan20, Halmstad
15 mar Eldsberga hembygdsgård
17 mar Stadsbiblioteket, Halmstad
21 mar Nolltrefem, Halmstad
22 mar Falkenbergs stadsbibliotek
24 mar Teckningsmuseet, Laholm
26 mar Strandgatan 20,Halmstad
28 mar Alba nova, Stockholm
31 mar Naturum Getterön, Varberg
1 apr Hallands konstmuseum
15 apr Världsarvet Grimeton
20

19 apr Tylöhus, Halmstad
21 apr Stadsbiblioteket, Halmstad
25 apr Göteborgs konserthus
28 apr Strandgatan 20
5 maj Naturum Getterön
2 jun Andersbergsfestivalen, Halmstad

Hela kammarfysikensemblen, Göteborgs konserthus april 2012

Platser
Uppsökande verksamhet kräver engagemang men ger också resultat. Våra ”tillhåll” under den
gångna perioden har huvudsakligast varit
Kungsbacka: Tjolöholms slott.
Varberg: Naturum Getterön, Världsarvet Grimeton.
Hylte: Naturskyddsföreningen i Hylte.
Falkenberg: Falkenbergs bibliotek.
Halmstad: Stadsbiblioteket, Andersberg, slottet, Immanuelkyrkan, Högskolan, Tönnersa
Laholm: Teckningsmuseet, Laholms innerstad
Andra platser: Göteborgs konserthus, Båstads kyrka, Göteborgs stadsbibliotek, Chalmers, Alba
Nova (Sthlms univ.)
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Arrangörer, medarrangörer, medverkande och sponsorer
Region Halland
Landshövdingen, Lars‐Erik Lövdén
Hallands bildningsförbund
Högskolan i Halmstad
Musik i Halland
Hallands Sjukhus
Hallands Konstmuseum
Svenska kyrkan
Medborgarservice på Andersberg
Andersbergs bibliotek, Halmstad
Hallands astronomiska sällskap, HAS
Halmstads skateboardklubb
Stadsbiblioteket i Halmstad
Fyrverkerifestivalen i Halmstad
Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Båstads församling
Clavis, Halmstad
Aktiva konsumenter
LRF
Concept Laholm
Världsarvet Grimeton
Hylte kommun
Immanuelskyrkan, Halmstad
Falkenbergs bibliotek
Naturskyddsföreningen Hyltekretsen
Naturskyddsföreningen Varbergskretsen
Varbergs ornitologiska förening
Projekt Naturskogsbruk
Göteborgs Astronomiska Klubb
Naturum Getterön, Varberg
Tjolöholms slott
ABF Halmstad
AS Tycho Brahe, Lund
Teckningsmuseet, Laholm

Kunskap och vetenskapsinformation är en allemansrätt
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med stöd av
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