Tores första CV.
9-årig grundskola.
3-årig tekniskt gymnasium instrument och finmekanik.
Militärtjänstgöring ubåtsbärgaren Belos och sjömätning.
År 1968 brandman Stockholm brandförsvar med utbildningar och statens brandskola.
Brandmännen som började i Stockholms Brandförsvar åren 1968 och 1969 träffas på ålderns
höst februari månad varje år och åker till Åland. Ett härligt gäng som äter gott, skrattar och
lyssnar på föredrag om Stockholms Brandkårs uppbyggnad från 1800 talet till 2000 talet.
Intressanta händelser och bränder i Stockholms olika stadsdelar.
Föredragshållare Christer Lundell guidar oss genom årtionden med många intressanta händelser
och några roliga anekdoter.
År 1973 blev det civila arbetsmarknaden med anställning i Hald & Tesch brand. Under den
tiden var jag konsult i Liberia, Afrika (utbildning av brandpersonal på Lamco). Träffade
många intressanta personer i Afrika.
Därefter anställning BICAPA ab som representant, min arbetsuppgift var att besöka
storföretag och brandförsvar för att demonstrera aga andningsapparater och
arbetarskyddsmateriel.
Intressant tid då nya vänskaps band knöts.
I mitten på 70 talet anställdes jag på ABA-bolagens brandavdelning, var med och
presenterade nya hjälpmedel för räddningstjänsten, hydrauliska klippverktyg, pumpar med
mera.
ABA-bolagen hade hand om olika dykagenturer bl.a. US drivers, Spirotechnique, Fenzy med flera.
I min anställning i ABA-bolagen fick jag möjlighet att i SSIF:s regi tillsammans med
studenterna genomgå sportdykarutbildning vid GIH-badet. Det var en spännande tid
med dykutfärder till Landsort för att dyka på Hansa, Örnen med flera intressanta
vrak ute i havsbandet. Det var intressant att dyka med marinbiologerna som
förklarade hur den marina miljön fungerar.
På 80 talet genomgick jag utbildningarna dykledare 1-4, dyksamariten och
klubbinstruktörs utbildning SSDF.
Marina hemvärnet var jag med under 80 talet var förlagd på en båt som bevakade
kustbandet mot ubåtskränkningar.
1981 startade jag företaget BRAND & DYKTEKNIK och fick som uppgift att slutföra ett
projekt vattenturbindriven impellerpump. Med stort intresse lyckades projektet väldigt bra,
fick bra uppbackning av framstående personer inom brand och räddningsbranschen.
1995 fick jag möjlighet att genomgå brandförmans utbildning deltid Rosersberg för att
sedan börja tjänstgöring styrkeledare deltid en tjänst som fortfarande tuffar på.
Med extra stor glädje har jag tillsammans med min bästa vän och stort bistånd av våra fruar
i ideell regi bedrivit seglarskola med optimistjollar och lasersjollar under 70-80 och 90 talet.
Hundratals seglarsugna ungdomar har vi haft glädjen att utbilda.
Flertal ungdomar har vi haft glädjen att tilldela seglarintyg 1 och 2.
Ett av mina motton: ”Stå på Er annars står någon annan på Er”. (Visdomsord från
studenttidningen Blandaren)
Vi ses över en lägereld ute i havsbandet där vi kan äta gott och berätta några bra historier.
Tore

