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Viktig opptur 
for Kalkenberg
Etter to år med etter- 
virkninger etter kyssesyke, 
er skiskytteren Simon  
Å. Kalkenberg på rett vei.

 ● SPORT SIDE 12 OG 13

Opprykk for 
Rana kommune 
Det er opprykk for Rana på 
kommunebarometeret. 
Det gleder ordfører Geir 
Waage og rådmann Robert 
Pettersen.

 ● NYHETER  SIDE 4 OG 5

Mister båt-
forbindelsen
Rødøy lokalutvalg protes-
terer mot forslaget om å 
kutte anløpet av Rødøya i 
det nye hurtigbåttilbudet.

 ● NYHETER SIDE 6 OG 7

KLATRING PÅ TOMMA: Kristian Vindvik på tur opp nordsiden av Tomskjevelen i Nesna kommune. Så vidt klatrerne er kjent med, har 
ingen andre klatret helt opp denne veggen av det kjente landemerket tidligere. FOTO: SIGNAR NILSEN

EROBRET FJELLVEGG: Signar Nilsen og Kristian Vindvik trosser natur- 
krefter andre blir skremt av. Da de besteg Tomskjevelen, sto Nilsens mamma hjemme 
på Lurøya og fulgte ruta opp det 922 meter høye fjellet, i kikkert.  
 SIDE 20, 21  OG 22 

Drømmen 
om nord-
veggen
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PÅ TOPPEN: For Signar Nilsen var det spesielt å stå på toppen og se til hjemplassen Lurøya. Til daglig jobber han som 
universitetslektor på Idrettshøgskolen i Tromsø.

TOMSKJEVELEN: Signar Nilsen har ikke hørt om andre som har klatret opp nordveggen på den majestetiske Tomskjevelen før. Han håper turen inspirerer andre til å utforske mulighetene fjellene på Helgeland har. Her har Kristian 
Vindvik en drikkepause midt i fjellveggen. FOTO: SIGNAR NILSEN

FRYKTET VÆRET: I starten av turen vurderte klatrene å snu på grunn av været, men lot det stå til og fikk en fantastisk 
naturopplevelse.
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Da Signar Nilsen klatret opp nordveggen  
på den høyeste fjelltoppen på Tomma, sto moren hjemme 

på Lurøya og fulgte ham med kikkert.

Erobret uklatret 
fjellvegg

TOMSKJEVELEN: Signar Nilsen har ikke hørt om andre som har klatret opp nordveggen på den majestetiske Tomskjevelen før. Han håper turen inspirerer andre til å utforske mulighetene fjellene på Helgeland har. Her har Kristian 
Vindvik en drikkepause midt i fjellveggen. FOTO: SIGNAR NILSEN

FRYKTET VÆRET: I starten av turen vurderte klatrene å snu på grunn av været, men lot det stå til og fikk en fantastisk 
naturopplevelse.

BRATT: Signar Nilsen på tur opp Tommas høyeste fjell. Et fjell Nilsen i mange år har hatt lyst til å bestige.

●● BEATE NYGÅRD

SÅ VIDT Signar Nilsen er kjent med, 
har ingen andre tidligere klatret opp 
nordsiden av landemerket Tomskje-
velen i Nesna kommune før. Noen 
skal visstnok ha prøvd, men gitt opp 
på grunn av løst fjell. 

Derfor smakte forseringen av nord-
veggen ekstra befriende da han etter 
fire timer sammen med kompisen 
Kristian Vindvik fra Bodø, nådde 
toppen.

SIGNAR NILSEN som opprinnelig 
kommer fra Lurøya, men bor i Trom-
sø, har sett denne fjellveggen fra stu-
evinduet i hele oppveksten.

TOMSKJEVELEN HAR lenge vært et 
ønsket turmål, og etter planlegging, 
ti timer i bilen, samt en fergetur til 
Tomma, var han mer enn klar for å 
starte. Været var imidlertid ikke på 
klatrernes side.

– I STARTEN av turen var det tilnær-
met ingen sikt med sterk kuling fra 
øst og jeg var usikker på om vi skulle 
klare det på grunn av været. Det var 
utfordrende, men vi satset på en grei 
rute oppover. På tur opp til innsteget, 
på linjen vi valgte, lå det store meng-
der innblåst fokksnø som sprakk opp 
ved belastning. Vi klarte å omgå dette 
og kunne starte klatringen etter en 
del fram og tilbake. 

I NORDVEGGEN møtte de mye fokk-
snø også der, i de dype rennene i 
Tomskjevelen.

– Vi valgte derfor å klatre på siden. 
Det var mye vind og jeg var inne på 
tanken om å snu, men vi gjorde et 
forsøk. Vi fant en rute vi følte oss 
trygg på. Jeg hadde sett for meg veg-
gen som en del brattere enn den var, 
men toppturen var morsom med en 
del vertikale opptak med ren is. 

PÅ LURØYA satt moren hans på et 
lite fjell og fulgte med gjennom kik-

kert.
– Det var veldig spesielt når vi sto 

på toppen og vinket til hjemplassen 
og mamma som hadde fulgt to små 
oransje prikker som bevegde seg sak-
te oppover den nesten 600 meter 
høye veggen utover dagen. Hun sy-
nes klatringen jeg driver med er artig, 
og er selv ivrig i fjellet. Senest i fjor 
sommer dro vi opp til Trænstaven, 
forteller han.

NILSEN HÅPER turen kan inspirere 
andre klatrere til å utforske mulighe-
tene Helgeland gir.

– KLATRING ER stort i Lofoten, 
mens Helgeland er en mindre kjent 
klatredestinasjon. Det er mange po-
tensielle ruter på Tomma og Helge-
land generelt og jeg håper virkelig 
flere tar turen. Det er fantastisk fint 
der og øya har masse muligheter som 
turmål. Dit skal jeg definitivt tilbake.

»



22 RANA BLADLørdag 2. april 2016HELG

PÅ TUR OPP NORDVEGGEN: Kristian Vindvik på tur opp Tomskjevelen. Turen tok fire timer og forløp lettere enn klatrerne først hadde trodd.

ALLEREDE NÅ i helga vurderer Signar 
en tur over Strandtindene i Lurøy mens 
han fremdeles befinner på hjemmeba-
ne. Nilsen har alltid vært mye i fjellet 
men det var ikke før i 2006 at han virke-
lig gikk inn for å drive med klatring.

– DA HADDE jeg drevet med klyving i 
berg og småklatring lenge, men da var 
tiden inne for å lære å bruke tau og sik-
ring for å kunne gjøre brattere ting. 

VINTERKLATRING STARTET han for al-
vor med i 2011.
– På vinteren er klatring mer uforutsig-
bart. Man møter forskjellige snø- og is-
forhold og vet aldri hva man treffer på. 

Turen blir ofte til underveis. 

SKREDFARE HAR han også med i be-
traktningen. Selv setter han mest pris på 
vinterklatring. 

"
Vi skiftet i salongen  
og var litt lettkledd  
til tider

SIGNAR NILSEN
Klatrer

– OM vinteren kan vi gjøre ting som vi 
ikke kan i den varme årstiden. Om som-
meren er det gjerne mye vegetasjon i 

veggene, mens samme område gir man-
ge flere muligheter vinterstid. Hadde jeg 
gått løs på samme rute på Tomskjevelen 
om sommeren, vile det nok blitt en helt 
annen opplevelse med mye grus og løs 
stein. Vinteren virker som et lim på løs-
massene.

SIGNAR NILSEN og Kristian Vindvik lei-
de seg en hytte på Tomma hos en kjen-
ning, men ettersom de først trodde de 
måtte bære utstyret sitt et godt stykke 
fra veien, valgte de å skifte til klatretøy 
allerede på ferga. Noe som ikke gikk 
upåaktet hjem.

– PÅ grunn av stengte toaletter måtte vi 

skifte i salongen og var litt lettkledd til 
tider, sier han og ler.

– MEN passasjerene tok det hele med 
godt humør og lurte på hvor vi skulle. 

KLATRING HAR etter hvert blitt en vik-
tig brikke i Nilsens liv.  

– DET ER RART med det, men det har 
blitt en livsstil. men det er avhengig-
hetsskapende. Det er så mange aspekt 
som gjør det interessant, som mest-
ringsfølelse, det å bevege seg inn i det 
ukjente samt gleden over å være ute i 
naturen i alskens vær og vind. Det er for-
lokkende.


