Elevmaterial

Har du koll?
Fyrverkerier

Åldersgräns på 18 år
Är du yngre än 18 år får du varken köpa eller
använda fyrverkerier. Att bryta mot ålders
gränsen eller langa fyrverkerier till minder
åriga kan ge böter eller fängelse.
Smällare och hemmagjorda bomber är helt
förbjudna i Sverige.

Verklig händelse
– skadades av hemmagjord bomb
Några tonårskillar hade tillverkat en hem
magjord bomb. De satte ned den i snön,
tände på och ställde sig lite längre bort.

Var rädd om dig
• Håll dig på säkert avstånd. Säkerhetsavstån
det brukar anges på fyrverkeriartikeln. Följ
den rekommendationen!

Smällen ledde till att bomben flög iväg
och träffade en av killarna i ansiktet som
fick omfattande skador i och omkring
munnen.

• Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.
• Vänta alltid minst tio minuter innan du går
fram till en fyrverkeripjäs som av någon
anledning inte exploderat.

Det kunde dock ha slutat mycket värre.
Den kunde ha träffat högre och förstört
synen.

Och du…
Du får inte en andra chans – har du mist dina
fingrar eller syn går det inte att reparera.
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Varje år skadas cirka 200 människor så allvar
ligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en
akutmottagning. De flesta är män och under
18 år.
De vanligaste skadorna från fyrverkerier
är bränn- och sårskador. Skador på huvudet
(ögon, öron) är vanligast följt av skador på
händer och fingrar. Hemmagjorda bomber
står för de allvarligaste skadorna.
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3. Fyrverkeripjäs på villovägar
En stor ”tårta” med flera blixtbomber avfyrades ute i
trädgården. Efter fyra krevader välte tårtan och den
femte blixtbomben for in genom ett fönster i grannhuset. När den kreverade antändes en sängmadrass,
heltäckningsmattor, väggar och tak. När räddningstjänsten kom på plats hade branden spridit sig till intill liggande sovrum. Villan räddades från totalbrand
men det krävdes stora saneringsarbeten på ovanvåningen. Som tur var skadades ingen människa.

Verkliga händelser
1. Fyrverkeripjäs var nära att
orsaka villabrand
Ett radhus var nära att antändas av en fyrverkeripjäs på nyårsafton. Fyrverkeripjäsen for in i en buske
tätt intill husfasaden. Busken började brinna och
lågorna höll på att få fäste i husfasaden. En granne
upptäckte detta och släckte med en trädgårdsslang.
Detta hade kunnat bli mycket värre skador om man
inte hade upptäckt detta i tid.

4. Dödades av fyrverkeripjäs
Ett gäng kompisar samlades en kväll för att fyra av
fyrverkerier. Några av dem tände på fyrverkeripjäsen
och sprang sedan tillbaka till de andra som stod lite
längre bort. Ingenting hände och efter att ha väntat
en stund gick en av killarna tillbaka och lyfte på
locket till fyrverkeriartikeln. Den exploderade rakt i
hans ansikte. Han dog.

2. Skadades av fyrverkeripjäs
Några tonårskillar skulle fira nyår i en sommarstuga. Festen var lyckad och stämningen var hög. Vid
tolvslaget var det dags för fyrverkerierna. Fyrverkeripjäserna låg i en sportbag och bagen ställde man på
marken. De hjälptes åt att skjuta iväg några raketer.
Helt plötsligt landar en brinnande raket i sportbagen. Alla fyrverkeripjäserna i väskan exploderade.
Pojken som stod närmast brände sig i ansiktet. Han
fick ögonfransar, ögonbryn och luggen avsvedd. Det
hela gick på en bråkdel av en sekund. Pojken insåg
att han hade haft en otrolig tur. Det kunde ha slutat
mycket värre.

2
Läs mer på www.msb.se/skola

