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Måkeunge på tur i blomsterbedet:

Det var artig å følge med denne måkeungen som febrilsk prøvde å gjemme seg for meg. 
Bildet ble litt uskarpt, men så var måkeungen også veldig rask til å løpe.
Jeg fikk denne opplevelsen ved LHL-senteret i Brønnøysund. Jeg lo godt, for samtidig som 
den prøvde å gjemme seg, var den også nysgjerrig, så den visste ikke helt hva den skulle 
gjøre. Naturen er rik på alle slags skapninger, men noe av det morsomste er å prøve å fange 
måkeunger med kamera. Det er virkelig artig.
Takk til Skaperen, som lot meg få tatt dette bildet av en nysgjerrig måkeunge. 

Nytt slakteri i Brønnøysund:
Jeg må gratulere Tore Holm, og andre ildsjeler som nå har startet nytt slakteri i 
Brønnøysund. De har gjort en kjempejobb, og tidligere ansatte hos Gilde har fått jobbene 
tilbake. Det er fint å se at lokale krefter greide å få til et slakteri, og det virker som om de ser 
fremtiden lyst i møte. Det er helt supert!
Fremtiden ser lys ut og folk er optimister. Jeg beundrer folk som får til det de setter seg fore. 
Det står det respekt av. I Brønnøysund er det mange ildsjeler som brenner for det de driver 
med.
Jeg for min del er datakonsulent og musiker på hobbybasis, og jeg beklager at Torgarposten 
ikke kom ut som planlagt i 2008, men da var jeg syk. Nå er jeg tilbake igjen, og håper du vil 
følge med på fremtidige utgivelser av Torgarposten. Det er godt å være i gang igjen.
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Monza er blitt voksen:

Her ligger Monza, katten min, og sover. Hun har opplevd mye i livet sitt, og er verdens 
snilleste katt. Hun er full av godhet og kjærlighet.
Da hun var yngre fikk hun kattunger to ganger, men etter det ble hun sterilisert. Jeg tror hun 
har det best slik, for hun ble helt forstyrret hver gang kattungene ble borte. Hun ble om 
mulig enda snillere etter at hun ble sterilisert. Jeg er kjempeglad i Monza. Hun er som et 
barn for meg, og snill er hun hele tiden. Det er utrolig hvor mye kjærlighet en katt kan gi. 
Man må bare stelle godt med den, og gi den mat og kos. Da gir katten i tusentall tilbake. Jeg 
takker Gud for at Monza kom inn i mitt liv, i Jesu navn, amen.

Ramtinden – et fint fjell:

Dette bilde er tatt fra Kløvermarka, like ved der jeg bor. Ramtinden er et fint fjell med en fin 
utsikt. Det er cirka 300 meter høyt, og er forholdsvis lett å bestige. Fra 1998 til 2004 gikk 
jeg fjelltrimmen i Brønnøy. Det var ei fin tid, med mange gode turkamerater.
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Prestekrage – for andre gang:

Sommeren ble så lang i Brønnøysund at prestekragen blomstret to ganger. Det er ikke ofte 
dette skjer.
Sommeren i Brønnøy var aldeles utmerket i år. Ikke siden sommeren i 1980 har det vært så 
tørt. Jeg er glad for at vi fikk en fin sommer, og har gått mange fine turer og tatt mange 
bilder. Det gjør godt med mye sol og varme, for da blir det lettere å møte vinteren. Jeg ser 
allerede frem til neste vår og sommer. Det er da jeg bruker fotoapparatet mest, for da er det 
mange gode motiv som venter på å bli fanget. Takk til denne prestekragen som stod modell 
til dette bildet. Vi treffes igjen neste sommer.

Parkvesenet gjør en god jobb:

Parkvesenet i Brønnøy gjør en super jobb med å få det fint. Her er det hortensia som står i 
full blomsterprakt.
Jeg har selv jobbet i Parkvesenet i nesten femten år, men nå skal jeg snart slutte der, for jeg 
hadde to tøffe psykiske smeller i 2007 og en smell i 2008 Jeg får heller jobbe mer for meg 
selv, for da kan jeg jobbe når jeg har lyst, og slipper å jobbe 50 prosent stilling for bare 1000 
kroner per måned. På det meste jobbet jeg 30 prosent stilling, og det var maks av hva jeg 
greide. Jeg håper at de som går på samme lønnsvilkår som jeg hadde, minst får en dobling 
av lønnen.
Tusen takk til alle mine arbeidskamerater. Jeg kommer på besøk av og til i fremtiden.

(C) 2009 Arnstein Martinsen.



Torgarposten nummer 1 2009 3. årgang
Monza ute i det fri:

Det er ute i det fri at Monza trives best, men hun trives også i selskap med meg og mine 
venner. Hun er snill som dagen er lang. Av og til drar vi ut sammen, men da sitter hun ikke 
lenge før hun forsvinner ut i Guds frie natur. Hun går og kommer akkurat som hun vil. Hvis 
hun er inne om natten og vil ut, mjauer hun høyere og høyere til jeg våkner. Da slipper jeg 
henne ut slik at hun kan få treffe sine kattevenner, og om det regner venter hun inne i 
carporten til det har sluttet å regne. Monza er en skikkelig smart katt, og hun er livredd for 
biler, så jeg tror hun kommer til å leve lenge. Monza er en superkatt!

Mitt hjem:

Her er det rekkehuset jeg bor i. Jeg bor i sokkeletasjen i den nærmeste enden. Her er mitt 
hjem og mitt paradis. Selv om jeg bor i en by, så er omgivelsene her slik at det er som om 
jeg bor ute på landet. Leiligheten var som et impulskjøp. Jeg så en annonse i lokalavisen, og 
10 minutt senere ringte jeg Nordbohus i Brønnøysund og meldte min interesse. Det har jeg 
ikke angret på i det hele tatt, og nå har jeg bodd her i sju år, så jeg valgte rett, men jeg tror 
det var Gud som ville at jeg skulle bo her. Han viste meg veien og jeg fulgte han. Jeg 
kommer til å bo her så lenge jeg lever. Naboene er også trivelige, så jeg kan ikke finne andre 
ord enn superlativer til å beskrive mitt supre hjem.
Jeg er glad for at det finnes en Gud. Han er kjærlighet og elsker absolutt alle mennesker. Jeg 
tror Jesus vandrer på jorden i dag, for det blir stadig mindre uro i verden. Takk, Jesus.
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Min beste venninnes bryllup:

Her er jeg sammen med en av de beste venninner til min beste venninne. Denne jenta var 
skikkelig god til å danse. Det føltes som om kroppene våre var en kropp. Godt humør hadde 
hun også, så vi ble fort kjent utover kvelden og natten.
Dette var aller første gang jeg traff denne jenta. Jeg kommer ikke en gang på hva hun heter. 
Jeg danset også med bruden og fire til fem damer i tillegg. Jeg elsker å danse, så det ble en 
helt super kveld. Klokka 02.00 ble jeg kjørt hjem. Jeg var trett og sliten, men hadde hatt en 
god dag, kveld og natt. Bryllupet ble en særdeles god opplevelse for meg, og for mange 
andre også. Tusen takk for at jeg fikk komme i bryllupet ditt, Wenche, og takk til deg også, 
Olav. Du er en kjernekar.

Her er bruden:

Her er den meget søte og snille bruden. Dette bildet er tatt hjemme hos Heidi, som er 
Wenches søster. Bildet er tatt da Heidis og Pers sønn døpte seg like før sin 10-års dag. Jeg 
synes Brage var voksen i sin avgjørelse om å døpe seg, og foreldrene hans var flinke som 
hørte på Brages ønske om å døpe seg.
Det ble servert mye god mat og kaker i dåpen, og kaffen smakte helt fortreffelig. Brage er 
allerede blitt en liten mann, og han spiller keyboard og piano som en ekte musiker. Det skal 
bli artig å følge med utviklingen hans i tiden som kommer. Kanskje gir han ut egen CD om 
noen år. Det gleder jeg meg i så fall veldig mye til. Jeg skal da være kjøper nummer en.
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Tre tamme ender:

Ender er et vakkert skue. Disse tre kom nesten helt bort til meg. De var bare tre meter unna. 
Hver sommer bruker jeg å gå ned til elven, som er like ved her jeg bor, og ta bilder av ender 
og andunger. Det er godt å få naturen så nært innpå livet. Alt og alle er jo en del av naturens 
mangfold. Jeg er glad for å få være det lille støvkornet jeg er i den store sammenheng. Det 
gir meg min identitet. Om livet kan være vanskelig av og til, så er livet likevel mest godt. 
Det går ikke an å stenge seg inne. Da gjør man vondt verre. Kom deg ut og gå en tur. Det 
gjør godt, og hjelper både mentalt og fysisk. Ut på tur, aldri sur.

To meget gode lokale musikere:

Her er de to eminente musikerne som spilte til dans i bryllupet til Wenche og Olav. De er to 
meget habile gitarister. Rolf er til venstre, og Ole er til høyre. De spilte coverlåter fra sytti- 
og åttitallet. En særdeles samspilt duo.
Musikkmiljøet i Brønnøysund er godt, med mange musikere tatt i betraktning at det bor bare 
cirka 6000 innbyggere i byen. Til sammen i Brønnøy kommune er det cirka 8000 
innbyggere. Jeg elsker byen Brønnøysund, og kjenner mange av innbyggerne. Nå har jeg 
snart bodd her i 19 år, og jeg kommer aldri til å flytte fra Brønnøysund, byen med det store 
hjertet. 
Du som leser Torgarposten må gjerne ta deg en tur hit. Da kan du få oppleve Torghatten, det 
sagnomsuste fjellet ute på Torget, som er den øya jeg vokste opp på. Verdens fineste sted!
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Flyet inn for landing:

Her kommer flyet inn for landing i Brønnøysund. Det kom nord ifra, kanskje fra Bodø. Jeg 
elsker å ta fly de gangene jeg har råd til det. Det er så fint å se på utsikten, og på skyene 
også. De ser nesten ut som bomull, og man kan se forskjellige figurer i skyene hvis man tar 
fantasien til hjelp. Og så er det så spennende og godt når flyet letter. Man blir trykket 
bakover i setet. Man merker virkelig fartsøkningen. Jeg liker meg også når det er turbulens 
og flyet rister. Da koser jeg meg virkelig.
Jeg tar fly alt for sjelden, men jeg gleder meg til hver eneste flytur. Da har jeg noe å se frem 
til, og det synes jeg er godt.

Sju-årsfest:

Dette er de to mennene som hjalp meg å flytte. De heter Arild og Jarle, og er meget gode 
venner av meg. Vi har opplevd mye sammen.
Jeg ba dem på kaffe og kaker den 4. oktober i år, for da var det sju år siden jeg flyttet. Jeg 
blir bare mer og mer glad i plassen her jeg bor, og har det helt supert inne i leiligheten min. 
Jeg har alt jeg trenger her, og mere til, men det er ikke tingene som betyr så mye. Det er 
katten min, Monza, som betyr mest for meg, men det er greit å ha PC-er og keyboards å 
spille på. Å spille selv gir meg uendelig mye, for da får jeg ut alle følelser jeg måtte ha i 
meg. Jeg spiller mest når jeg er deprimert. Det er da de fineste melodiene blir til. Jeg føler at 
jeg ikke kan ha det bedre enn jeg har det, og jeg tar bare en dag om gangen. Det er best.
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Karins hund:

Her er hunden til en venninne av meg. Jeg syntes denne hunden var så søt at den fortjente å 
være med i Torgarposten.
Vi var på tur ved Torgvatnan da dette bildet ble tatt. Det var Dagsenteret som var ute på tur. 
Vi som bruker Dagsenteret er en fin gjeng, og har mye moro sammen. Jeg vil takke både 
brukere av Dagsenteret, og de ansatte, for mange hyggelige og gode stunder. Jeg var første 
bruker av Dagsenteret, og hun som startet Dagsenteret, heter Line. Nå er hun min behandler, 
og gjør en kjempegod jobb med meg. Hun er en drøm å samtale med, og jeg stoler fullt og 
fast på henne, og hun er en meget god venninne av meg.
Hunden på bildet ser ut som den har langt svart hår, men det er ørene dens som ser slik ut.

En liten seilskute:

Her er en modell-seilskute som jeg har stående ved veggseksjonen på stua. Den er bare cirka 
femten centimeter lang, men den er ganske detaljrik for det. Den pynter godt opp. Jeg fikk 
den av Hugo og Lill, som er to venner av meg. Jeg ble meget glad for den, og synes den er 
kjempefin.
Det var jo sjømann jeg skulle bli, og min tippoldefar var seilskuteskipper, så da skjønner du 
nok at jeg ble glad for denne lille modellen. Da jeg seilte i utenriksfart, seilte jeg fra Seattle i 
USA til Yokohama i Japan. Det var ei fin tid, men jeg ble psykisk syk, og mønstret av i 
Yokohama. Da var min tid som sjømann slutt, men jeg tror det var en mening med dette.
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Psykiatriens dag:

Den 10. oktober var det psykiatriens dag. Det var arrangementer både den 10. og 11. 
oktober. Dette bildet er tatt i Svarthopen i Brønnøy. Da var det turgåing rundt Svarthopen, 
og man kunne padle kajakk og kano, og ri en tur på hesteryggen.
Jarle kom og hentet meg. Vi kjørte til Svarthopen og gikk tur. Deretter gikk jeg hjem, så det 
ble cirka 8 kilometer gåing for min del den 11. oktober, og det gjorde bare godt i kroppen, 
men det var godt å komme hjem og slappe av en stund.
Deretter jobbet jeg med PC-ene, og bare koste meg hjemme. Det var godt. Takk til alle som 
var i Svarthopen. Dere gjorde min dag minnerik.

Svein-Erik – en stødig mann:

Svein-Erik er en meget god kamerat av meg. Han har vært med på mange fjellturer sammen 
med meg og andre. Han er utrolig seig når han går i fjellet. Jeg beundrer hans styrke. Han er 
rett og slett en stødig mann. Han har lært meg å være stille. Man trenger ikke snakke så 
mye. Det er godt å nyte stillheten av og til, og det har Svein-Erik lært meg. Tusen takk for 
det, kjære venn.
For noen år siden spilte vi begge i Tautra Band. Det var skikkelig gøy. Vi var på det meste 
seks medlemmer i bandet. Svein-Erik spilte på rytmeinstrumenter. Jeg spilte på Piano. Vi 
koste oss når vi spilte sammen, og rett som det var spilte vi så samstemt og vakkert at jeg 
ble rørt. Takk skal du ha, Svein-Erik, for at du er min venn. Du er super!
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Frelsesarmeen:

I høst var Frelsesarmeen på kaia i Brønnøysund og spilte og sang. De var ordentlig flinke, så 
det var fint å høre på dem. Det er mange av de låtene, som Frelsesarmeen bruker å spille, 
som er virkelig vakre å høre på, og de gjør en strålende jobb for folk som har det vanskelig. 
Det står det respekt av. Jeg beundrer dem virkelig, og mener at de skulle hatt Nobels 
fredspris.
Takk til alle som var på kaia denne dagen. Dere gjorde min dag til en spesielt god dag, og 
musikken var utrolig vakker, spilt med innlevelse og glede. Den gjorde folk glade. Tusen 
hjertelig takk.

Løypa rundt Svarthopen:

Løypa rundt Svarthopen er kjempefin. Mye av den går gjennom tett skog. Jeg synes det er 
fint å gå i skogen. Det er bedre enn å gå på fjell, selv om man da får en fin utsikt. Når det er 
vår er det finest å gå i skogen. Da hører man fugler som synger. Fuglesang er den vakreste 
musikk som finnes. Fuglene får folk i godt humør, og man blir lettere til sinns av å høre på 
fuglesangen.
Takk, nok en gang, til Skaperen som har ordnet naturen slik at vi alle har glede av den. 
Kanskje finnes det flere steder i Universet som har det like fint som vi har det på Jorden? 
Hvem vet? Jo, det vet skaperen, men ikke vi, for vi skal ikke vite alt.
Takk til deg som leser Torgarposten. Følg med på www.torgarposten.com Tusen takk!
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