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Livet i Brønnøy
Torghatten – Et landemerke:

Her ser du Torghatten fra Einvolden på ytre Torget. Den er et landemerke der den ligger. 
Sagnet om Torghatten er viden kjent, og den er et yndet turistmål.
Jeg er stolt over å komme fra den øya hvor Torghatten er. Naturen ute på Torget er noe for 
seg selv. Jeg mener at ytre Torget er en av de fineste plassene i Norge. Det er kanskje for at 
jeg har trådt mine barnesko her. Uansett så kan jeg si helt sikkert at jeg elsker min barndoms 
øy. Her er det supert rett og slett. Jeg elsker øya Torget.

Torgarposten – Livet i Brønnøy:
Torgarposten vil bringe historier og nyheter om den fine kommunen Brønnøy er. Stoffet vil 
kun bli vinklet i positiv retning, for det er tross alt mest positivt ved denne kommunen. Jeg 
er glad for å bo i en av landets beste kommuner.
Brønnøy kommune er i stadig vekst, så den er en kommune for fremtiden. Mange 
byggeprosjekter er på gang. Folk flytter til kommunen og forelsker seg i den. Mange nye 
innbyggerer sier at de aldri kan tenke seg å flytte fra Brønnøy. Det sier sitt om 
trivselsfaktoren. Naturen i Brønnøy er super. Menneskene her er trivelige og infrastrukturen 
er meget godt utbygd.
Torgarposten vil komme ut en gang i måneden, og vil være et magasin for hygge og glede. 
Stoff fra Brønnøy vil være hovedtema, men annet stoff vil også dukke opp av og til. Jeg 
starter Torgarposten i den visshet at jeg kommer til å få mye glede ved å skrive om 
positivitet og glede. Man kommer langt ved å være positiv og glad, og det gir mye.
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Kløvermarka – Landsbyen i Brønnøy:

Ei boligblokk er det første huset du treffer på når du kjører inn i Kløvermarka. I løpet av de 
fem siste årene har det blitt bygd mange hus her, og stadig nye dukker opp.
Det er ganske mange mennesker som bor i Kløvermarka, og stadig flere flytter hit. Området 
er meget naturskjønt, og flere hus ligger like ved sjøen. Det gjør sitt til at husene her fort blir 
bebodd, for det er mange som gjerne vil bo ved havet. Kanskje du kan tenke deg å flytte hit? 
Nøl ikke, for det er et fint og populært sted.
Bildet her er tatt fra der jeg bor. Jeg har en kjempefin utsikt fra min leilighet, med Mofjellet, 
Tilremshatten og Andalshatten kneisende i bakgrunnen. Jeg stortives her jeg bor, på 
Seljeholmen Nord. Elven du ser er grensen mellom Seljeholmen Nord og Kløvermarka. Her 
er det særdeles godt å bo. Rett og slett helt supert.

Brønnøy – En kommune for fremtiden:
Folketallet i Brønnøy kommune vokser jevnt og trutt. Dette er med på å gjøre den til en 
kommune for fremtiden. Det er også meget godt å bo her.
Det jeg spesielt vil trekke frem som positivt, er at helsevesenet her er meget godt. Da tenker 
jeg blant annet på det psykiske helsevesenet. Dette er i løpet av de siste årene blitt særdeles 
mye bedre. Brønnøysunds Avis skrev blant annet om at det nå er blitt helgeåpen vakttelefon 
for folk med psykiske problemer. Dette er med på å hjelpe dem som har det vanskelig, og 
gjør at hjelpen aldri er langt unna. Brønnøy kommune har et av de best utbygde 
psykiatritilbud til sine innbyggere. Dette gjør meg både stolt og glad.
Infrastrukturen er meget godt utbygd her. Flyplass, busser, hurtigruten, hurtigbåter og ferjer 
gjør at det er lett å kunne reise ut av kommunen, så kommunikasjonen er god. Jeg stortrives 
i denne kommunen. Jeg kan aldri tenke meg å flytte herfra.
Brønnøysundregistrene er en av de største arbeidsplassene. Etter at de startet opp har mange 
flyttet hit. Mange av de som har jobb på registrene er innflyttere. Dette har vært med på at 
folketallet har økt de siste årene, og har skapt mange arbeidsplasser for den lokale 
befolkningen også. 
Når man bor i en god kommune over lang tid, og stadig blir kjent med flere mennesker, er 
dette med på å gi trygghet. Det er nettopp slik jeg føler det. Jeg føler en god trygghet ved å 
bo i en kommune der jeg kjenner mange mennesker. Takk, Brønnøy.
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Et presentabelt rådhus:

Brønnøy kommunes rådhus er meget presentabelt. De som jobber her gjør en god jobb, og 
er med på å gjøre denne kommunen til en god kommune å bo i.
Alle ansatte i kommunen er like viktig. Alt fra vaskehjelper og helt opp til rådmann og 
ordfører. Alle er del av puslespillet som utgjør en kommunes tilbud. Hvis noen brikker 
mangler kan man ikke legge hele puslespillet, og da vil ikke kabalen gå opp slik at 
kommunens samspill ikke blir fullverdig. Takk til alle som jobber for og i Brønnøy 
kommune. Dere er med på å gjøre denne kommunen til en av de beste i landet. Det skal man 
være stolt av. Jeg er i hvert fall det. Jeg er også glad for å få være en liten bit av dette 
puslespillet. Det er godt å være en del av helheten og det gode samspillet.

Kløvertunet borettslag:

Dette er noen av husene i dette borettslaget. De ligger i Kløvermarka. Kanskje noe for deg?
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Brønnøy Kirke:

Brønnøy Kirke har vært gjennom en stor renovering den siste tiden, og har etter hvert blitt 
enda finere å se på. De som har hatt denne jobben har utført den på en strålende god måte. 
Jeg er stolt av dere.
I denne kirken er jeg både døpt og konfirmert, og skal jeg gifte meg en gang, blir det her det 
også tror jeg. Jeg synes vi har en flott kirke i Brønnøy, og vakrere blir den etter endt 
oppussing. Jeg gleder meg til å ta den i øyesyn innvendig når den er ferdig.

Klokkene kimer:

Blåklokkene her er fotografert i parken på fremsiden av Rådhuset. Det ligger like ved 
kirken.
Parkene i Brønnøy kommune er fine og velstelte takket være at Parkvesenet gjør en god 
jobb med dette. Jeg har selv jobbet der, men nå er jeg i Team ATG. Vi som jobber der 
kommer til å bli leid ut til Parkvesenet med jevne mellomrom, så i sommer blir det nok å 
jobbe mye sammen med tidligere kolleger derfra.
Det er fint med grøntområder rundt om i kommunen, og det ser strålende ut når det er 
velstelt og fint. Det er med på å gjøre at innbyggerne trives bedre, for når det ser bra ut 
legger folk merke til det. Dermed er det med på å gjøre folk lettere til sinns. Dette er bra for 
velværen og humøret. Brønnøy kommune er en meget velstelt kommune.
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Øvelse til «Himmelblå»:

Her er Elvira fra Oslo, som har en av rollene i «Himmelblå». Bildet er tatt av Kolbjørn 
Løvdahl, som lærer henne å kjøre moped. Elvira skal spille en fluktscene i «Himmelblå», og 
den skal foretas med moped. Da er det godt at Kolbjørn stiller opp, for han er en meget god 
lærer. Innspillingen av fluktscenen skulle foregå ute i Ylvingen.

Elvira i aksjon:

Her har Elvira kommet seg opp på mopeden. Hun har et godt smil om munnen, så hun 
syntes sikkert det var artig å kjøre moped. Dette bildet er også tatt av Kolbjørn Løvdahl. 
Tusen takk for disse meget gode bildene, Kolbjørn, og takk for at du bidrar med bilder og 
stoff til Torgarposten. Takk også for at du var en god lærer for meg da jeg gikk på skole.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.



Torgarposten nummer 1 2007  1. årgang.
Tre tøffe gutter:

Her er tre tøffe gutter som Kolbjørn Løvdahl lærer å kjøre moped. Bildet har Kolbjørn tatt 
ved Brønnøy barne- og ungdomsskole. Han skriver til meg i en e-post at disse guttene 
syntes det var artig å kjøre moped. Det tror jeg, for det er artig å kjøre tohjulinger.

På kaffebesøk i Mo i Rana:

Her ses Johan Arnt Groven til venstre, og Kolbjørn Løvdahl til høyrer for han. De var her på 
en dagstur tur retur Mo i Rana for å drikke kaffe. De kjørte 51 mil på motorsykkel for å 
drikke kaffe i Mo. Som Kolbjørn skriver i e-posten: Da skjønner en kanskje hvorfor vi sier 
at målet er sevle reisen (å kjøre motorsykkel). Kaldt var det også!
Tusen takk, Kolbjørn, for fire meget gode bilder. Jeg ser frem til videre samarbeid.
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Nasjonaldagen 17.mai:

Dette bildet har jeg tatt på Salhus skole. Her er folk festkledde og i godt humør. 17. mai går 
folk mann av huse for å feire. Denne 17. mai var intet unntak. Det er en fin og god tradisjon 
å feire at landet vårt er et fritt land. Denne dagen er barnas dag fremfor alle. Det er fint, for 
barna er jo som kjent fremtiden for landet. Takk til alle for trivelig samvær på Salhus skole.

Litt av folkehavet:

Her ser du at det var mange som fant veien til Salhus skole. Han som står med den røde 
bøtten fremfor seg, solgte lodd til inntekt for turngruppa til Tjalg. Det var mange som kjøpte 
lodd av han. Det gjorde jeg også og vant en gevinst. Jeg storkoste meg på skolen. Etterpå 
ble jeg med noen venner hjem til dem. Der spiste vi is og drakk kaffe, og Terje og jeg spilte 
sjakk. Takket være han og Jorun fikk jeg en kjempefin og god feiring av 17. mai. Jeg er glad 
for at jeg hadde med kamera og fikk fanget noen av øyeblikkene. Det er alltid artig å ha 
minner fra store og gode hendelser i livet. Det gjør det lettere å tenke tilbake når man ser på 
bilder. Da kommer øyeblikkene frem for en dag igjen.
Jeg er stolt av å bo i Norge, et av de aller tryggeste land i verden, og et meget godt land å 
leve og bo i. Jeg må bare si det med Nasjonalsangens ord: Ja, vi elsker dette landet. Furet 
værbitt over vannet. Takk for landet du har gitt oss, kjære skaper. Det er godt å bo her. Det 
er en glede og ære å ha fått tildelt dette landet som mitt hjemland. Tusen takk.
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Oppdresset i finstasen:

Fra venstre ser du her Aina, Terje og Jorun. Vi hadde en fin 17. mai sammen. Her er vi på 
vei til Bilen deres etter å ha drukket og spist på Salhus skole.
Været var denne dagen bra, men det var litt kaldt. For meg ble 17. mai en fin dag, og det ble 
den sikkert for mange andre også. Hipp hurra for den 17. mai!

Full fart til bilen:

Til høyre i bildet her er Øivind. Terje og Aina leder vei i et forrykende tempo. De var på vei 
til å løpe ut av bildet da jeg knipset det.
Vel hjemme hos dem spiste vi is og drakk kaffe. Det var kjempegodt. Deretter spilte Terje 
og jeg to partier sjakk, som han vant helt suverent. Praten gikk livlig og vi hadde det artig 
sammen. Det er alltid hyggelig å tilbringe tid sammen med dem, for de er skikkelige og 
greie å ha med å gjøre.
Utover kvelden pratet vi og hadde det hyggelig. Senere kjørte Terje meg hjem. Han er en 
særdeles god sjåfør, så jeg kom meg trygt hjem. Vel hjemme slappet jeg av og tenkte på 
dagen som nå nesten var historie. Denne dagen ble artig og minnerik takket være Terje, 
Jorun og barna deres. Tusen takk for en alle tiders feiring av Nasjonaldagen. Jeg gleder meg 
allerede til å treffe dere igjen. Hipp hurra!
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Ny garasje på gamle tufter:

På Haugli, som er mitt barndomshjem, har far revet garasjen for så å bygge den opp igjen. 
Min far er en kunstner når det gjelder tre og trevirke, og er også en god kunstmaler. Han har 
jobbet som snekker i over 45 år. På den tiden har han satt opp utallige hus og bygninger. Da 
jeg gikk i 8. klasse hadde jeg arbeidsuke sammen med han. Det var meget interessant og 
lærerikt. Den sommeren jeg var ferdig med ungdomsskolen, jobbet jeg en hel måned 
sammen med han. Han var en flink lærer og en bra sjef. Takk skal du ha, far.

Ved foten av Vikerfjellet:

Her er mor og jeg på nordsiden av Vikerfjellet på Torget. Bildet er tatt ved hjelp av 
selvutløseren på fotoapparatet, og ble tatt på pinsedagen. Været var bra, men det var litt 
kjølig. Det er alltid godt å gå tur, og slik været var på pinsedagen var det virkelig godt å 
komme seg ut i den frie natur. Solen skinte og fuglene sang så fint. Jeg elsker å gå turer på 
Torget, for nærmere paradis kan jeg ikke komme. Naturen her er noe helt for seg selv. Den 
er vidunderlig vakker. Det gir sjelebot å vandre rundt på Torget, min barndoms øy som jeg 
elsker svært høyt. Du kan trygt si at jeg er en ihuga patriot, men mange synes at Naturen på 
Torget er svært vakker, så jeg tror jeg har mine ord i behold. Mange elsker sin hjemplass, og 
det kan du trygt si at jeg også gjør. Det er alltid godt å komme hjem til Torget. Mor og far 
sørger for at jeg har det godt når jeg er der. Jeg er kjempeglad i dem. Tusen takk til dere.
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Bekkesoleie ved Langnesvågen:

Disse blomstene vokser midt i bekken. De trives med mye vann og mye sol, og er meget 
fine å se på. For meg er de «gull» i bekken, for de er så vakre.
Langnesvågen ligger på Ytre Torget like nord for vikerfjellet, og er et sted som er meget 
naturskjønt. Det har helt sikkert mange fjelltrimmere lagt merke til når de har vært på 
Vikerfjellet.
Bekkens «gull» hilser deg velkommen når du går forbi. Ta deg tid til å stoppe og studere 
bekkesoleien. Den er rett og slett et overmåte vakkert kunstverk fra naturen.

Du er en vakker fiol:

Her er nærbilde av en skogsfiol. Du som leser Torgarposten har sikkert sett denne blomsten. 
Den er vakker i all sin enkelhet, men går du tett innpå den, så ser du virkelig dens skjønnhet. 
Dette bildet er også tatt på Torget. Legg merke til den overnaturlige vakre blåfargen på 
denne blomsten. Å kopiere denne fargen er en umulighet. Man kan lage farger som ligner, 
men helt lik blir den ikke. Det er nesten som om fargen til skogsfiolen er et «fingeravtrykk» 
fra naturen som ikke lar seg kopiere.
Tusen takk for at du leser Torgarposten. Du gleder meg stort ved å gjøre det. Jeg vil bare si 
deg en ting: Du er den du er, og det finnes ikke din make. Du er verdifull, så ta godt vare på 
deg selv. Du er rett og slett en vakker fiol. Neste nummer kommer i slutten av juni.
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