Logg frå n Alva
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Elevlogg:
Jajamen, nu är vi alla brandmän! Hur gick då detta till? Det är vad jag nu ska berätta för er.
Dagen började som vanligt med frukost. Lite tidigare idag, 06.30, för att alla skulle hinna till
brandstationen till kl. 08.00. Ja, alla hann. Vi hade samma grupper som igår så att alla skulle få göra
alla saker. Jag tänker bara berätta om min halva av klassen eftersom det var vad jag gjorde idag och
jag har inte stenkoll på vad andra halvan gjorde.
Min halva började med att göra kall rökdykning. Det innebär att man tar på sig full utrustning,
overall, tuber och drar med sig en slang, och att man sedan går in i ett rum som är full med diskorök.
Först gick man in i ett rum där man skulle finna en lejdare för att ta sig en våning upp. Man gick två
och två på alla övningar vi gjorde idag. I alla fall, jag gick med Linda och när hon var på väg upp
tappade hon slangen på mim arm. Det kändes, men gjorde inte så värst ont. Hon trodde att det var
jag som dragit i den, men den var alltså så tung så den gled av hennes axel. När man kommit upp
skulle man ta sig in i ett annat rum och hitta en docka och sedan ta sig ut med den.

Tova till vänster och Edgar till höger
När vi var klara med det fick vi åka lite karusell i deras brandbil med korg. Det var rätt roligt. Som
högst var vi uppe ca 20 m.
Andra momentet var ta på sig en mask som var igentejpad och sedan genomsöka en halv tennisplan.
Man såg ingenting alls i masken kan jag säga! På vägen hade de lagt ut saker som finns i en idrottssal,
bollar, innebandymål, bänkar mm. Det första paret trodde de var ensamma i rummet, men alla i
gruppen hade gått in tyst och tittade. En person la sig ner som ett hinder och det blev väldigt roligt
när dem stötte på henne. Första reaktionen var ”- Vad är det där?!” och sedan ”-Det är ett ben! Lever
den? Den är varm”. Och sedan en liten utforskning och en gissning på vem det var. Alla fick göra
varsin gång och ju senare man körde desto busigare blev de som tittade och flyttade på saker hit och
dit. Väldigt rolig övning.

Janita till vänster, Micke till höger och Tova som ligger ned.

Tredje momentet var att flytta en farlig vätska från en tunna till en annan utan att spilla. Den farliga
vätskan var H2O! För att göra detta var man tvungen att ta på sig en gul saneringsdräkt, one size fits
nobody, och tuber. Sean fick man täppa igen en gatubrunn och sätta ihop pumpen och sedan pumpa.

Micke och Janita igen! Tror ni kan gissa vem som är vem…
Det sista momentet, det allra roligaste! Var att släcka en brand på riktigt. Ja, nu är det en
kontrollerad gasolbrand som kommer från taket, men det var ändå roligt. Den första personen som
hade hand om munstycket skulle sätta sig ned och släcka elden medan den andra skulle dra ut en
docka. Jag tror att dockan vägde ca 50 kg så det var som en riktig människa.
Det var riktigt häftigt att få vara med om detta och jag rekommenderar brandutbildning till alla. Jag
fick en riktig funderare och tror att jag skulle kunna utbilda mig på riktigt. Det jobbigaste då är att
man måste vara väldigt vältränad, men det blir en bra motivering för att träna.

Vet inte vilka personerna är, men den som står upp är i alla fall en brandman.
Sist men inte minst så blev Tova och Ludvig intervjuade i morse. Ni kan lyssna på intervjun på
www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/374159?programid=972. När dem börjar prata börjar på 1.44.12
timmar så sluta inte lyssna om ni tror att det är fel!

Besättningslogg:
Efter att eleverna lämnat båten och ett lugn lagt sig, var det dags för att plocka fram penslarna och
måla klart våra projekt ombord. Efter att fått skolmats lunch så är vi väldigt glada att ha vår kock
Frida tillbaka ombord.
Nu har vi lämnat Uddevalla och satt segel mot Stocksund.
Alex

