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Personallogg:  
Fredagen präglades av städning på ön. Alla skrymslen rengjordes och vi gick en ”skallgång” över hela 

ön och plockade upp allt skräp vi hittade. Lunchen bestod av alla de rester som hade blivit över och 

det gick snabbt åt. För resan hem åkte de som hade kommit på Petsamo RHIB på vägen tillbaka och 

vice versa. Eleverna kämpade på med sina rapporter, som skulle ha varit klara innan vi lämnade ön, 

men de fick dispens så att de kunde fortsätta skriva på skolan innan de åkte hem för dagen. Alla 

utom en grupp lämnade in sina rapporter. 

Precis efter det att jag hade skickat iväg torsdagens (26/9 2019) logg, ca. kl. 18.45 small det till 

ordentligt på Idskär. Jag skyndade ut och såg ett 10-tal elever springa ifrån platsen bakom stuga 8 och 

sandstranden lite längre ner. Jag tillsammans med en elev och gick ned till platsen för att ta reda på 

vad som hade hänt.  Det visade sig att några elever hade fått den briljanta idén att blanda ihop en 

kombination av kaustiksoda (propplösningsmedel för avlopp) och aluminiumfolie i en PET-flaska. 

Denna kombination produceras gas som bygger upp ett övertryck i flaskan som så småningom explo-

derar. 

Förutom risken för personskador, så utgjorde det här ”experimentet” också en brandrisk, då den 

kemiska reaktionen som skapades utvecklar mycket värme och vätgas. Detta under en tid då brand-

risken på ön är ganska stor och där möjligheten att släcka en större brand är begränsad. 

Vi försöker alltid att prata med alla elever om säkerhet inför våra olika verksamheter och det hade 

också skett i måndags, direkt efter att vi kom till ön. Kippe berättade bl.a. om brandrisken och att det 

är rökförbud på ön just nu pga det. De elever som var inblandade kommer nu att behöva visa att de 

inte är en säkerhetsrisk inför framtida utflykter. På Älvaseglingarna är vi ibland mycket längre bort 

ifrån civilisationen och mycket kan hända om man inte använder sunt förnuft. Vi behöver också hjälp 

ifrån alla föräldrar och vårdnadshavare att förklara vilka konsekvenser sådant här kan få. 

 


