Alltid beredt for brannslukking
Av Richard Sveaas Dale
Publisert: 19. september 2012 kl. 00:00
https://www.budstikka.no/nyheter/nyheter/alltid-beredt-for-brannslukking/s/2-2.310-1.7545400

FLAMMER OG TELTDUK: Brannmester Gunnar Wiig skal vise hvordan en bit av en teltduk reagerer på
flammene. Nærmere 300 speidere følger engasjert med. FOTO: RICHARD SVEAAS DALE

Nærmere 300 speidere fra Asker og Bærum var tirsdag kveld samlet for å lære viktig og riktig
brannteori.
Med mye leirliv og bålbrenning er ild en vanlig ingrediens for speidere.
Tirsdag kveld var de samlet ved Isi på Skui for å se, lære og noen fikk tilogmed prøve seg
med pulverapparat.
– Vi har hatt dette tidligere, men ikke de siste årene. Det var på tide å få i gang dette igjen.
Det som er nytt fra sist er at det nå er for alle, også de yngste. Før var det bare for peffer og
asser, forteller kretsleder for Asker og Bærum, Tor Bergersen.

Tips og triks
Brannmester Gunnar Wiig ledet det hele. Og selv om 275 speidere ikke alltid er like lett å
holde styr på, var oppmerksomheten upåklagelig da Wiig tente opp et bål og viste hva som
ikke egner seg av klær og slukkemidler.
– Målet er at de får se hva man ikke skal ha på seg dersom man er nære ild. Flis og syntetiske
klær og votter er ikke så lurt å ha på seg. De slukker ikke ilden, men bare smelter, forteller
han.

Det fikk speiderne demonstrert da de så hvordan både flisplagg, hansker, sovepose og en
teltduk reagerte når de ble slukt av flammene.
– Et pulverapparat har god slukkeeffekt, men det er nok litt tungvint å ha med seg på tur. Et
ullteppe derimot er både behagelig å bruke og det har også god slukkeeffekt, forteller Wiig
som har holdt tilsvarende brannkurs for speidere syv ganger tidligere.
Han viste hvor effektivt et ullteppe kan være til å kvele flammene ved å slukke nesten hele
bålet da han la ullteppet over. Da fikk han applaus fra 275 speidere.

Viktig med sikkerhet
Tor Bergersen forteller at sikkerhet er en viktig del av det å være speider.
– Dette er kjempeviktig. Som speider samles man rundt leirbålet, og det er en stor utfordring
at mange bruker flisplagg og syntetiske klær. Vi ønsker å ha fokus på at man skal kle seg
riktig, og det er i ull, påpeker kretslederen.
Han understreker at kretsen har stort fokus på sikkerhet, og at de allerede onsdag kveld skal
ha nye samlinger for å gå igjennom rømingsveier på speiderhytter og andre lokaler de
benytter til turer, møter og annet.
Speiderne selv synes det var gøy og lærerikt å få demonstrert hvordan man slukker en mindre
brann.
– Vi visste noe, men ikke alt. Vi lærte ihvertfall at ull er bra å bruke, smiler Maciej Lesniczak,
Bernhard Fasteng og Jonas Berger Hustad fra 1. Rykkinn.

OPPSLUKT: Brian Strand Haugen (med briller), Maciej Lesniczak (mørk jakke), Bernhard Fasteng (med
briller) og Jonas Berger Hustad (blå jakke) fra 1. Rykkinn følger nøye med på branndemonstrasjonen. FOTO:
RICHARD SVEAAS DALE

FIKK PRØVE: Siden Jonas Berger Hustad er ass i 1. Rykkinn fikk han også lov til å kvele flammer med
pulverapparat. FOTO: RICHARD SVEAAS DALE

LEDET AN: Brannmester Gunnar Wiig fikk alle til å følge ekstra godt med. FOTO: RICHARD SVEAAS
DALE

ULL ER TINGEN: Med et ullteppe slukket Gunnar Wiig bålet. Ullteppet kvelder flammene og
sørger for at de ikke får tilførsel av øksygen. FOTO: RICHARD SVEAAS DALE

MANNEN I RØYKEN: Når bålet er slukket, kom røyken istedenfor. FOTO: RICHARD SVEAAS
DALE

