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När vindkraftsreparatören Glenn Thomsen firar sig neråt är han 
mån om att hela tiden vara förankrad i två fästpunkter. Nere på 
golvet står kurskamraterna Jakob Madsen och Martin Kristensen. 
Foto: Thomas Löfqvist
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Svetten lackar när Martin Kristensen rör sig längs undersidan av en stålbalk. Karbinhakarna är kopplade till 
minst två fästpunkter.
– Det var en utmärkt traversering, berömmer Christian Almer.

Hasslarp. Det är examen i klätterskolan. Men detta är inget för amatörer. Martin Kristensen och hans tre kurskamrater 
måste behärska flera svåra klätter- och räddningsmoment i sin yrkesutövning.

Martin Kristensen är underhållsarbetare på Siemens Wind Power och har tillsammans med kollegan Glenn Thomsen varit 
med om att installera 48 vindkraftverk på Lillgrund utanför Malmö.

Men det finns stora vinster att göra om de också kan arbeta på hög höjd med hjälp av linor och rep. Därför går de på 
klätterkurs i det gamla sockerbruket i Hasslarp.
– Efter den här kursen åker vi till Texas för att reparera vindkraftsvingar. Det är planen. Och gör vi bara som våra 
instruktörer säger är det här inget farligt, säger Martin Kristensen när han åter nått fast mark.

Full koncentration råder i de slitna industrilokalerna. Det saknas tid för kallprat. Eleverna är fokuserade på att klara 
kursen och bli auktoriserade för industriell klättring.

Christian Almer och David Norell är erfarna instruktörer och har stenhård koll på alla detaljer. När eleverna utför ett 
tiotal examensövningar synar de varje knut och fästpunkt. Varje delmoment värderas och poängsätts.

– Det finns många arbetsmoment där det är bättre med klättrande arbetare än att använda kranar, skylifts, helikoptrar 
eller byggnadsställningar. Det inser allt fler företag, förklarar David Norell.

Han och Christian Almer har drivit utbildningsföretaget Scanrope sedan drygt ett år.

Det ser enkelt ut när Martin Kristensen tar sig fram med rep och hakar. När Jakob Madsen gör samma övningar tar det 
längre tid. Men han når fram till slut.
– Det var godkänt. Du satte ingens liv i fara. Men det fanns moment av tvekan. Låter det rimligt? säger Christian Almer.
– Det låter rimligt.

Jakob Madsen arbetar som brandman utanför Köpenhamn och ser klättringen som ett bra komplement till mer 
traditionella räddningsprocedurer.

Också danska Arbejdstilsynet har intresserat sig för klätterkurserna i Hasslarp. Danmark är nämligen på väg att få 
officiella säkerhetsföreskrifter för industriell klättring.

Det uppskattar David Norell och Christian Almer. De ser maximal säkerhet som en självklarhet och anser att svensk 
lagstiftning ligger hopplöst efter:
– Arbetsmiljöverket sover. Det behövs skärpta regler, säger Christian Almer.
– Så är det, säger David Norell. Annars kan det sluta med att industriell klättring blir en cowboymarknad för glada 
amatörer. Det är en business som lätt drar till sig fel killar.
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