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NYHETER Under veckan har det varit lite annorlunda aktivitet ovan jord i Svenarum.

Peter Eriksson, Jönköping, tillsammans med två andra instruktörer instruerar räddning på höga 
höjder. När Skillingaryd.Nu kommer på besök är det åtta deltagare från delar av Sverige som går 
kursen.

Tidigare i veckan lär man sig klättra upp och kvista av stammen innan man i sektioner sågar ner 
trädet i delar.

Idag gäller trädräddning om personen har skadat sig själv. Här gäller det att man säkrar upp både 
sig själv och den man ska rädda på hög höjd. Både tjejer och killar är anmälda till kursen och det är 
febril aktivitet i trädtopparna. Kursen är en vecka och på fredagen avslutade de med en certifiering.

– Här har vi varit de senaste två åren. Företaget vi jobbar för är från Tenhult och det föll sig naturligt 
att vi är här i Svenarum hos Jan-Olof Elg, säger Peter.

Vad är det då som lockar killar och tjejer att utmana sig själva, framför allt, med klättring och sågning 
på höga höjder.
– Ju krångligare trädet står desto roligare är det. Vi är väl motorsågsnördar allihopa, säger Peter.

John Pettersson från Oxelösund är deltidsbrandman och är en av deltagare på kursen. Han är i full 
färd med att visa reportern hur han klättrar upp i en stor gran med motorsågen fastsäkrad i ett bälte 
runt midjan.

– Det roliga med det här är att man får tänka till ordentligt. Alla träd är olika och man får utmaningar i 
och med detta, inflikar John.

– Vackraste platsen är givetvis Grännaberget där vi sektionsfäller träd. Vilken utsikt från trädtopparna, 
intygar Peter med ett leende.
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