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SÅPEBOBLE-
MANNEN

Andre Granum (39) har nettopp laget en 
firkantet såpeboble med røyk inni. Det 

er en helt vanlig dag på jobben ...
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Jeg har alltid vært interessert i så-
pebobler. Jeg husker en gang da 
jeg var liten. Jeg så en mann på TV  

som lagde noen enormt svære, firkante-
de såpebobler. Og det har jeg aldri glemt, 
sier Granum til Tekna.

For fire-fem år siden fikk han et tilbud 
fra Teknisk Museum i Oslo om å dra på 
et kurs i såpebobler på vitensenteret Ex-
perimentarium i København. Det syntes 
han var såpass spennende at han siden 
har utviklet det videre. Nå bytter Andre 
Granum og noen  kollegaer ved museet 
på å holde såpeboblesshow for å inspi-
rere barn – slik han selv lot seg inspirere 

for mange år siden.
 Helt fra første boble i showet tar An-

dre barna med på boblenes reise.
– Skal vi lage en Islandsk såpeboblen? 

spør Granum de fremmøte.   
– Ja, får han til rungende svar fra den 

yngste delen av publikumet.
– Hva forbinder dere med Island da?
– Is, svarer en liten gutt på første rad.
– Vulkaner, høres det lengre bak.
– Vulkaner ja. La oss lage en vulkan-

såpeboble, sier Andre Granum å starter 
med å blåse.

Ferdig blåst fyller Granum boblen 
med hydrogengass, noen sekunder sene-

re tenner han på boblen så den eksplode-
rer som en vulkan. En boble, litt gass og 
et smell. Så er Norges eneste såpebobles-
show i gang.

HVORDAN UNIVERSET FUNGERER

Videre blåser Teknisk Museums såpebo-
blemann en helt vanlig rund såpeboble, 
med et rundt redskap. Etterpå tar han 
frem et firkantet redskap og spør hvor 
mange av barna som tror at såpeboblen 
nå vil bli firkantethet. Omtrent halvpar-
ten av de fremmøte barna tror boblen vil 
følge redskapet form. Men det gjør den 
ikke. Den blir fortsatt rund.

– Det er naturkreftene som gir dem 
de ulike fasongene og egenskapene. Så vi 
kan bruke dem til å vise litt hvordan na-
turkreftene fungerer, sier han.

I følge Granum viser såpeboblene oss 
hvordan universet fungerer. 

Hvis en kjenner til Steven Hawkings, 
så har han sagt en gang at: «Hvis du vil 
skjønne deg på universet så begynn med 
såpebobler».  

Det er liksom kreftene i universet som 
bestemmer hvordan boblene blir seende 
ut. De er som byggesteinene i universet.

FIRKANTETE BOBLER

Vulkansåpebobler, diskokulesåpebobler, 
fargede såpebobler og såkalte danskeså-
pebobler, ala naken rompe. Det er ikke 
måte på hva Andre Granum kan lage 
med såpebobler. 

Flygende bobler får vi også se. Vi spør 
hva som gjør at de flyr.

– Ja, vi har to metoder. Det ene er å 
bruke en gass, der kan man også bruke 
helium som er lettere enn luft. Vi fore-
trekker å bruke hydrogen. Fordi det også 
kan gi litt pyroeffekter, da. Så vi kan ten-
ne på og få det til å eksplodere. Og den 
andre dampen vi bruker er god gammel-
dags vanndamp. 

Andre Granum danser bortover gulvet 
mens han blåser bobler i et sett og viser 
oss at det også finnes firkantede bobler. 
Bare inni de runde, riktignok. Disse får 
vi se med hjelp av røyk.

HAR NORGESREKORD

Andre har øvd mye siden han startet som 
såpeboblemann for omtrent fire år siden. 
Det hele startet med en boblefestival på 
sommerhalvåret , men nå går forestillin-
gene hele året. Likevel vil ikke Granum si 
de har nådd et maksimum på såpebobler.

– Vi har noen små hemmeligheter 
ennå som vi driver å utvikler og vi har 
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«Hvis du vil skjønne deg på 
universet så begynn 

med såpebobler».  
Steven Hawkings, fysiker og matematiker
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også noen slike rekordforsøk som vi kanskje ønsker 
å gjøre etter hvert,  så vi er ikke på noen måte fer-
dige. Det er mye mer vi kan gjøre.

Norgesrekorden tror han selv at Teknisk Museum 
står får, den er på 15 meter lang såpeboble, men ver-
densrekorden er på mellom 34 og 38 meter.

– Det er ikke så mange som driver med dette her. 
Vi har vel også den uoffisielle rekorden på flest men-
nesker inni en såpeenhet. Vi fikk 49 barn og en vok-
sen inni en såpesylinder. Da klarte vi ikke å lukke 
den på toppen.  Verdensrekorden er uoffisielt et sted 
mellom 50 og 100, men da er det gjort innendørs 
med veldig kontrollerte forhold. Så det er mange 
myter og sånn rundt rekorder på såpebobler. 

LAR SEG INSPIRERE

Nora Margrete Kristiansen på 7 ½ år er et av de 
mange barna som lar seg inspirere. Hun har vært 
på såpebobleshowet tidligere, og har i dag tatt turen 
til Teknisk Museum for å se showet på nytt. Denne 
gangen sammen med lillebror og bestefar. Når an-
dre spør om noen kunne tenke seg å stå inni en så-
peboble er Nora raskt ute med å rekke hånden i væ-
ret. Og plutselig er det hun som står der på scenen, 
med et lite smil om munnen og en stor såpeboble 
som lekehus.

– Det var gøy å stå inni såpeboblen, sier Nora til 
Tekna.

Men det artigste synes hun likevel var såpeboble-
dragen. Med seg i sekken hjem har Nora en kartong 
av Andre Granums hemmelige såpebobleoppskrift. 
Kanskje får hun til å lage såpeboblehus til lillebror?

Et såpeboblesshow og en dag som såpebobleman-
nen er over for Andre Granum  på teknisk museum. 
I det vi går ut døra roper noen barn:

– Mamma, der er  såpeboblemannen!
Mye tyder på at showet er populært og at Andre 

Granum klarer å inspirere barn med showene sine. 
Akkurat slik han selv ble inspirert for mange år si-
den.

Andre Granums 
superoppskrift på 
såpebobler:

Til 1 liter ferdig såpeboblevann trenger du:
•	 5	dl	vann
•	 4	dl	av	det	ferdigkjøpte	boblevannet	

«Bubbles».	(Fås	kjøpt	i	museums-	
butikken	til	Teknisk	Museum	Oslo).

•	 ½	dl	med	et	svensk	oppvaskmiddel	som	
heter	«Yes».

•	 ½	dl	Glyserol.	(Fås	kjøpt	på	apotek).


