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sån här sirap, säger Malin 
Bruce och förklarar att si-
rapen hjälper bubblorna att 
inte spricka.

Yonna och Lanna Zari blå-
ser bubblor och skrattar.

Längre bort  står en balja 
med en annan blandning 
att göra såpbubblor med. 
Bredvid baljan ligger pin-
nar med ett snöre emellan 
som används för att göra gi-
gantiska bubblor. 

Syskonen Nellie och 
Noah Åsberg kämpar med 
bubblorna som spricker 
i sommarbrisen.

Efter ett par försök lyckas 
Nellie Åsberg få till en rik-
tigt stor bubbla.

– Nej! utbrister hon när 
den ett par sekunder senare 
spricker.

Snöret mellan pinnarna 
som Noah Åsberg håller 
i har trasslat ihop sig och 
det blir inga bubblor. Han 
ropar:

– Mamma, det går inte. 
Det är omöjligt!

Bredvid på  gräsmattan 
har Esaias Sundelin byggt 
upp vad han själv kallar för 
ett roligt hus. Esaias Sunde-
lins mamma frågar honom 
vem som ska bo i det roliga 
huset.

– Jag tror att jag kan bo 
där! svarar han.

– Esaias brukar vanligt-
vis bara springa runt, runt, 
runt, men nu är han fo-
kuserad. De har lyckats ta 
fram aktiviteter som bar-
nen verkligen gillar, säger 
Esaias Sundelins mamma 
som står vid sidan av och 
tittar på bygget.

SOMMARLUND

Syskonen Yonna, Lanna och Linda Zari blåser såpbubblor och 
lär sig bästa receptet för hållbara bubblor. 

■ Såpbubblor, densitetsexperiment och 
stavar att bygga med. I går fick alla barn 
som ville prova på olika experiment  
i Stadsparken.

– Sirap får bubblorna att inte spricka  
så lätt, säger Malin Bruce, som är en av 
studenterna som håller i arrangemanget.

Det är lunchtid i Stadspar-
ken och Malin Bruce stäl-
ler fram provrör, behållare, 
diskmedel, sirap och olja på 
ett bord. Hon kommer från 
Vattenhallen Science Cen-
ter och läser ekosystemtek-
nik på LTH.

I går var hon  en av tre lun-
dastudenter som håller 
i ”Experimentexpressen”, 
en punkt på Sommarlunds 
program.

– Det är min första vecka, 
och min tredje dag. Det har 
varit jätteroligt. I går på Li-
nero [fredag] kom det 140 
barn på två timmar.

– Vi gör det för att vi vill 
att barnen ska bli nyfikna 
på experiment och kemi, 
förklarar hon.

”Experimentexpressen” 
är ett mobilt laboratorium 
för barn, och i går stod den-
sitetsexperiment, gigantis-
ka såpbubblor och bygge 
med stavar på schemat.

Kring ett bord  har sysko-
nen Yonna, Lanna, Linda 
och Larin Zari samlats. Till-
sammans med Malin Bruce 
blandar de ihop en vätska 
att blåsa såpbubblor med.

– Brukar ni baka hem-
ma? Då har ni nog använt 

”Experimentexpressen”  
gör barn nyfikna på kemi

Nellie Åsberg kämpar med de stora såpbubblorna.

Esaias Sundelin bygger ett roligt hus som han kan bo i.
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"Experimentexpressen" gör barn nyfikna på kemi 


