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Min kjære hustru, vår mamma, 
svigermor, bestemor og oldemor 

Mary Bergljot Osbakk 
født 10. mai 1936, 

sovnet stille inn på Stadiontunet 
sykehjem 25. februar 2016 

Bodø, Gimo, Uddevalla, Reipå, 
Kiruna, Inndyr, Piteå, Ånge 

Det led mot aften 
din sol gikk ned. 

Din smerte stilnet 
og du f kk fred. i

Ivar 
(ektemann)  

Laila  
Roger 
Rune 
(barn)  

Lennart 
Inger 
Hege 

(svigerbarn)  

Ann-Sof e, Eva, Ivan, Jenny, Jan-Erik,i  
Christina, Christoffer, Emma, Phillip, 

Emilie og Elise 
(barnebarn)  

 
Joel, William, Olivia, Sara, Martin og 

Vilmer 
(oldebarn)  

Rose Linda 
(søster)  

Levi 
(svoger)  

Øvrig familie 

Bisettelse fra Bodin Seremonirom 
fredag 4. mars kl. 13.00. 

Alle som ønsker å ta farvel er 
hjertelig velkommen.  

Hjertelig takk  
for all deltagelse ved vår kjære 
Torhild Andersen sin 
bortgang. En spesiell takk til 
Steigentunet bo.gr. 3 for god og 
omsorgsfull pleie. 

Familien 

DØDSANNONSE

TAKK

De fjellvante klatrer-
ne klatret 13 timer i 
strekk og overnattet 
1000 meter over 
havet
ANDREAS TRYGSTAD
at@an.no
932 88 985

GILDESKÅL: – Man går inn i ei 
boble, og der blir man hele tu-
ren, sier Signar Nilsen.

Sammen med turkamerat 
Kristian Vindvik gikk de over 
Småtindan i Gildeskål. Målet 
var å bli de første som har gjort 
traversen på vinterstid.

Fjellrekken er på 11 topper 
hvor seks av toppene krever en 
del klatring. 

– Det er ei helt utrolig mektig 
tinderekke. Når du står på den 
siste toppen, Stortind, er det 
ganske stort. Det er enorme di-
mensjoner, forteller Nilsen.  

– Uberørt natur
Han har mange klatreturer bak 
seg fra før. Både i inn- og ut-
land, fra alpene til «Trakta» i 
Lofoten.

– Naturen og fjellene i Norge 
er mer uberørt enn i utlandet, 
det blir helt annerledes. Man er 
litt mer overlatt til seg selv, selv 
om det er nær bebyggelse. Det 
blir litt villere rett og slett.

De to har gjort den samme 
traversen på sommerstid, men 

"
Det er de øyeblik-
kene som gjør tu-
ren helt magisk.

SIGNAR NILSEN
Klatrer

sier at det blir ekstra spesielt 
med dyp snø og vinter.

– Jeg stoler på tauene, det er 
det man bruker tid på. På som-
meren er det veldig greit å lage 
feste til rappellene, men nå 
måtte vi grave mye for å lage 
gode fester, forteller Nilsen.

Vertikal klatring
Deler av turen er meget luftige.

– Det er vertikal klatring, til 

tider med overhengende rapel-
ler uten kontakt med bergveg-
gen, sier han.
– Vi gjør jo dette stort sett hele 
tiden, det er definitivt ikke den 
første turen, sier Signar Nilsen.
Allerede på turen ned planla de 
to neste tur.
– Det blir litt sånn at man starter 
å planlegge når man er på tur 
ned. Det er på´n igjen til helga, 
så vil det gå slag i slag utover. Vi 
har mange turplaner for hele 
mars og april, sier han.

En natt på 1000 m.o.h.
I løpet av turen hadde de behov 
for en overnatting, og naturlig 
nok fant denne sted på traver-
sen. I 1.000 meters høyde grav-

de de to ned teltet.
– Det er slike øyeblikk som gjør 
turen helt magisk. Dette er noe 
av det aller artigste jeg gjør. Det 
er både krevende, morsomt og 
utfordrende. Man går inn i ei 
boble, og der blir man hele tu-
ren.

Klager ikke
– Vi hadde et helt nydelig vær, 
og var oppe på fjellet i to dager 
uten som mye som et eneste 
vindpust. Det er ganske unikt, 
sier Nilsen.
Han sier det hele gikk knirke-
fritt med gode klatreforhold, 
bra fjell og bra is. 
– Det har vært en helt fantastisk 
tur i et veldig flott område. 

– Helt magisk tur
LUFTIG: Enkelte steder går det bokstavelig talt rett ned i fjellrekken Småtindan. 6 av 11 fjell krever klatring.  
 ALLE FOTO:  SIGNAR NILSEN OG KRISTIAN VINDVIK

MAGISK: Flott spill mellom snødekte fjell og den lave solen. MAGESUG: Enkelte steder er 
det meget bratt.


