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Livet i Brønnøy
NRK Nordland på besøk:

Fredag den 1. juni var Ole Christian Olsen fra NRK Nordland på besøk hos meg. Han lagde 
da en reportasje om meg og det jeg driver med på fritiden min. På dette bildet satte jeg 
kamera på selvutløsing, og da bildet ble tatt hadde Ole Christian sagt noe som gjorde at vi 
begge begynte å le. Han er en usedvanlig hyggelig mann og en meget flink reporter.
Det som gjorde at han tok kontakt med meg for å lage en reportasje om meg, var at han 
mente at jeg hadde to nettmagasin, og hadde ligget på 2. plass på på 
http://music.download.com rett under Madonna, var grunn til å komme å filme meg. Jeg var 
litt nervøs da han filmet, men det gikk bra, og han var flink til å forklare hva han ville ha 
med på filmen. Dette gjorde han før videokameraet ble startet, og fikk meg til å føle meg 
trygg. Under opptakene glemte jeg at jeg hadde mikrofon på meg, for Ole Christian stilte 
meget gode spørsmål, så etter hvert fikk jeg sagt ganske mye. Det var en god opplevelse å 
være midtpunkt i noen timer. Tusen takk til Ole Christian, en meget dyktig mann.

Fikk godkjent reguleringsplan:
Utbyggerene av Havnesenteret fikk godkjent sin plan. Det er meget positivt at den ble 
godkjent, men det har vært mye frem og tilbake. Jeg ble glad på utbyggerenes vegne da jeg 
leste i Brønnøysunds Avis om dette.
Det nye Havnesenteret vil skape mer liv i sentrum i fremtiden, for det blir jo mange beboere 
på toppen av det. Sånn som det er nå er sentrum tildels folketomt sent på kveldene, bortsett 
fra når det er helg selvfølgelig. Da er det litt liv. I hvert fall om natten.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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«Nordlys» på Torgfjorden:

Her ser du Sigbjørn, min nest yngste bror, og Hurtigruten «Nordlys» på vei utover 
Torgfjorden. Bildet er tatt fra Torghatten Camping, og været var helt upåklagelig. Det er et 
fint syn når Hurtigruten passerer her. Jeg for min del fikk lyst til å være ombord da 
Hurtigruten seilte forbi. Jeg simpelthen elsker havet og det å være i båt. Det er selve livet, 
tidligere sjømann som jeg er. En sjømann elsker havet, heter det, og det er helt sant.

God tur sørover:

Her ser Sigbjørn i retning sør, den retning som Hurtigruten seiler. Jeg ønsket alle ombord på 
«Nordlys» god tur sørover inni meg da den passerte.
Som du ser er fjorden nesten helt blikkstille, så folk ombord på Hurtigruten fikk seg nok en 
god tur, og den er jo et luksus-skip, så det skorter hverken på vått eller tørt. I sommer eller 
høst skal jeg også ta Hurtigruten sørover. Det gleder jeg meg til, for det er en 
kjempeopplevelse å være ombord, og mannskapet ombord på Hurtigruten er særdeles flinke 
og trivelige. Jeg ser allerde frem til å ta Hurtigruten sørover, om så bare til Rørvik og hjem, 
for det er rekreasjon å seile på havet, og det er en stor opplevelse for meg som ikke reiser så 
ofte med Hurtigruten.
Da ønsker jeg alle som skal reise med Hurtigruten i fremtiden, lykke på ferden og god reise. 
Hurtigruten er kystriksvei nummer en, uten tvil. Takk til alle ansatte ombord.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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En strålende musiker:

Her er Sigbjørn, min bror, hjemme hos meg. Han var her i begynnelsen av juni. Det var godt 
å treffe han igjen.
Sigbjørn er en strålende musiker. Han er en trollmann med toner, og er en fremifra god 
komponist. Han, i likhet med meg, setter toner på sine følelser, for musikk er følelser omsatt 
til toner, som igjen blir nydelig musikk. Klikk deg inn på www.sjm-meditationmusic.com 
Der finner du Sigbjørn sin hjemmeside, en side for å roe ned kropp og sjel. Han er en 
virkelig stor komponist, og lager musikk som rører ved de innerste følelser. Jeg er stolt og 
glad for at Sigbjørn er min bror, og vi har mye til felles. Det gjør at jeg er meget glad i han. 
Tusen takk, Sigbjørn. Jeg ønsker deg et godt liv videre.

En båt passerer Brønnøysund:

Dette er fraktbåten «Rana Frakt». Den passerte Brønnøysund i begynnelsen av juni. Jeg 
kjente at jeg lengtet tilbake til sjølivet da den passerte, men jeg er nå en gang ikke sterk nok 
til å være til sjøs, så jeg får fortsette å drømme om å være på båt i stedet. Det er i hvert fall 
godt å reise med Hurtigruten av og til. Der føler jeg meg virkelig hjemme.
Jeg er glad for å bo i Brønnøysund. Her kan jeg se båtene og havet hver dag om jeg vil. Jeg 
kan ikke tenke meg å bo slik at jeg ikke får se havet. Det er livet for meg å få se havet og 
kjenne sjølukten, og se måkene når de krangler om en liten matbit. Da koser jeg meg.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Ungdommen var først:

Ungdommen var først i køen på Eurospar da deres nye butikk ble åpnet presis klokka 10.00 
torsdag den 7. juni. Jeg tror jeg var kunde nummer 10 som fikk ta i øyesyn den fine og 
meget oversiktlige butikken.
Eurospar har virkelig fått en kjempefin butikk, og den er topp moderne med et særdeles 
oversiktlig vareutvalg. Selv om butikken er stor, er det lett å finne det man skal ha av varer. 
At personalet i butikken er trivelige å ha med å gjøre kan jeg skrive under på. De er alltid 
hjelpsomme og smilende. Det kommer til å gå meget bra fremover for Eurospar. Gratulerer 
med ny butikk, og takk til personalet på Eurospar for særdeles god kundeservice.

Et lite wienerbrød:

Ved inngangen til Eurospar ble det servert nystekte wienerbrød til kundene. At de var 
nystekte var det ingen tvil om. Wienerbrødet jeg fikk var så ferskt at det ennå var litt varmt, 
og det smakte fortreffelig. 
Her ser du de to ansatte som serverte sine kunder. Som du ser av bildet smilte de til sine 
kunder, og servicen var kjempebra. De første kundene fikk til og med hver sin røde rose, så 
det var mange som ble gledet da Eurospar ble åpnet.
Jeg er sikker på at denne butikken er liv laga mange år fremover, for det er ikke tvil om at 
servicen er bra, og det er heller ikke tvil om at Brønnøysund er en by i vekst. Lykke til.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Utsikt vestover fra Kløvermarka:

Dette bildet er tatt fra sørspissen av Kløvermarka og viser utsikten til Seljeholmen Nord. De 
som bor i dette huset har en skikkelig fin havutsikt.
I denne bukten du ser her er det ganske mye fugleliv når sjøfuglene parrer seg, og når 
fugleungene skal oppdras. Jeg synes det er artig å følge med sjøfuglene, og alle de andre 
fuglene også. Det er fint å se på deres vitalitet og aktivitet, og høre på dem når de synger. 
Noen sier at måkene skriker, men det synes ikke jeg. Riktignok synes jeg at Svarttrosten 
synger finere enn måken. De synger på hver sin måte, og gir begrepet livskraft mening.

Utsikt nordvestover fra Kløvermarka:

Som du ser så fortsetter denne bukten videre innover. Elven som danner grensen mellom 
Seljeholmen Nord og Kløvermarka renner ut innerst i denne bukten. Her er det særdeles fint 
å bo, og nærheten til havet er total og kort.
Dette bildet er tatt på samme plass som bildet over. Det er fint å sitte på sørspissen av 
Kløvermarka når det er sommer og sol. Da koser jeg meg skikkelig. Bølgene skvulper mot 
bergene, og sjøfuglene synger og «prater» med ungene sine. Solen varmer min kropp og jeg 
koser meg. Da er det virkelig godt å være til i det underfulle og gode skaperverk. Da føler 
man hvor godt det er å være en del av naturen. Man går nesten i ett med helheten. Det er i 
hvert fall slik jeg føler det. Takk for at jeg ble ledet til Seljeholmen Nord. Det er her jeg bor.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Pus er en trøst for meg:

Pus har det med å dukke opp når jeg har tunge tider. Han trøster meg slik at jeg får det 
bedre, og han er alltid snill og god.
Jeg vil fortelle litt om Pus. Den 24. november i fjor dukket han opp hos meg for første gang. 
Han hadde aldri vært inne i min leilighet før, men han fant seg fort til rette. Det virket som 
om han hadde vært her før, for han var ikke urolig og gikk og snuste. Det er jo det katter 
vanligvis gjør når de er på en ny plass. Pus gikk rett til matfatet, spiste og la seg så godt til 
rette på noen puter i sofaen. Jeg strøk han over pelsen, og han malte og koste seg. På et 
underlig vis var det som om Pus oppførte seg som Gråpus, min tidligere katt. Kanskje var 
Gråpus blitt reinkarnert i Pus? Det var i hvert fall underlig og godt å få denne katten på 
besøk. Jeg koste meg i dens selskap. Pus ga meg trøst i et par måneder. Han var innom av og 
til fra han dukket opp og frem til begynnelsen av januar. Da ble han borte like brått som han 
dukket opp.
I sommer dukket Pus opp igjen. Da var det nesten et halvt år siden han hadde vært her. Jeg 
hadde også da en tøff periode i livet, men Pus ga meg trøst slik at jeg fikk det bedre med 
meg selv. Det var godt å ha han tilbake, for han er rett og slett en engel. En engel som gir 
meg trøst og muntrer meg opp. Det heter at kjæledyr føler på seg når mennesker har det 
vondt, og det er helt sant. Men at Pus føler det på seg at jeg har det vondt er for meg litt rart, 
for han var jo ikke her før første gang han dukket opp. Likevel var det som om Pus kjente 
meg, for han var ikke redd meg i det hele tatt. Hvis det er mulig at en kattesjel kan bli født 
på ny i en fremmed katt, da tror jeg at det har skjedd hos Pus. Han er rett og slett en super 
katt med god omsorg for meg. Jeg kunne ikke annet enn å bli rørt da han dukket opp i 
sommer. Det var ubeskrivelig godt at han dukket opp igjen.
Takk til skaperverket for at alt og alle finnes nettopp slik det er. Det er helheten som gjør at 
vi eksisterer, for hadde ikke Universet blitt til, ville ingenting levd. Tusen hjertelig takk.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Moya – En kjempesnill hund:

Her er Moya på besøk hjemme hos meg. Hun er hunden til Hugo og Lill, og hun er en 
kjempesnill hund. Det er alltid godt å ha besøk av Hugo, Lill og Moya.
Man kan nesten se på Moya at hun er snill, her med et godt glimt i øyet. Hun blir alltid glad 
for å treffe meg, og jeg blir glad når Moya kommer på besøk. Hun er en kjempesnill hund. 
Når hun kommer inn hos meg får hun alltid en skål med friskt vann. Det setter hun stor pris 
på ved å logre glad med halen. Jeg er meget glad i hunder, men spesielt glad i Moya. Hun er 
en super hund som sprer glede ved sin snillhet. Tusen takk, Moya.

Tiriltunger i Kløvermarka:

Her er en av de fineste markblomstene jeg vet om. Tiriltunger er rett og slett et kunstverk, 
og er sommerblomsten fremfor noen annen for meg.
Det er utrolig hvor vakre markblomster blir på bilder bare man går nært nok. Da ser man 
virkelig hvor vakre de er. Det er spennende og artig å ta makrobilder med fotoapparatet. Det 
gjør at små detaljer kommer frem i bildet, og man kan få skikkelige gode bilder.
Å vandre langs sjøen i Kløvermarka er en fin opplevelse, for der er det ganske mange sorter 
med markblomster. Villblomstene er virkelig noe for seg selv, og tiriltunger har en stor plass 
i mitt hjerte. Jeg mener den er naturens «sommergull». Det sier mye om hvor høyt jeg elsker 
denne blomsten. Når tiriltungene blomstrer, da er det virkelig sommer.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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BM elektro – Et firma i stor vekst:

Her sitter Bernard Martinsen, min yngste bror, og jobber på kontoret sitt. Han grunnla for 
noen år siden BM elektro. Dette er et firma som har vokst mye siden oppstart, takket være 
Bernards sans for investeringer, og flinke ansatte i firmaet.
Det er alltid hyggelig å være på besøk hos Bernard. Mange ganger har jeg kommet innom 
og spurt om skyss hjem, og når han har tid, kjører han meg hjem. Bernard er en mann som 
liker utfordringer, så i år deltok han på Vestfjordseilasen med egen seilbåt. Det var helt 
sikkert en stor opplevelse for han. Bernard er en travel mann, men han har også tid til sine 
venner, og er flink til å koble av. Takk, lillebror, for ditt gode humør og ditt ærlige vesen.

Pus i kosekroken:

Her er Pus i kosekroken i sofaen hjemme hos meg. Han er en snill og forstandig katt, og er 
veldig kosen av seg. Det er godt når han kommer på besøk.
Du kan kanskje se på bildet at man nesten kan se at han er forstandig? Det kan i hvert fall 
jeg se, og jeg har fått oppleve at han er forstandig, og særdeles snill. Det høres kanskje rart 
ut, men jeg tror han er av mine «hjelpere». Han har hjulpet meg før, og han hjelper meg nå. 
Livet er ikke alltid lett, og det skal det heller ikke være. Vi ville da ikke kunne oppleve sann 
glede, men når man har det vondt er det bare en vei, nemlig mot det gode i livet. Det har jeg 
lært i mine 40 år på Jorden, men det meste av tiden har jeg hatt det godt. Takk, Pus.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Kaptein på egen båt:

Her fører Terje Leiros sin egen båt. Han er medeier i båtutstyrsbutikken Sekstanten. Klikk 
deg inn på www.sekstanten.no for å lese om butikken.
Den 22. juni ble jeg bedt med på båttur sammen med han og hans familie. Jeg ble 
kjempeglad for å bli spurt, og storkoste meg under hele overfarten. Vi gikk til Prestøya i 
nord, og helt til vest av Trælneshatten i sør. Terje førte båten med stødig hånd. Han er en 
god kaptein, rolig og avbalansert som han er.
Tusen takk, Terje, Jorun, Øivind og Aina for en kjempefin båttur. Det var en stor og meget 
god opplevelse å få være med dere. Jeg gleder meg allerede til neste gang.

Litt av familien:

Her er (fv) Øivind, Aina, Terje og Jorun. Jeg hang utover båtripa for å få alle samlet på ett 
bilde, men det gikk bra.
Jeg følte meg som styrmann ombord på båten, for deler av turen satt jeg i cockpitten. Jeg 
elsker havet og kommer alltid til å gjøre det. På kruset som jeg drakk kaffe av stod det 
skrevet: «Crew», og jeg følte meg virkelig som mannskap ombord på båten.
Vi var også en tur innom Nordhus Marina, og det var første gang jeg var der. Det var en fin 
marina. Overfarten til Gårdsøya forløp uten problemer. Derfra syklet jeg hjem med en 
særdeles god følelse i kroppen. Jeg er kjempetakknemlig for båtturen. Tusen takk.

(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Torghatten i sør:

Her er Brønnøysund-brua med Torghatten midt under. Dette er utsikten når du kjører 
sørover i Brønnøysundet. Det er virkelig fint i Brønnøy kommune.
Dette bildet er tatt da jeg var på båttur sammen med Terje, Jorun, Øivind og Aina. Legg 
merke til at sjøen nesten er helt stille. Det var kjempefint vær den dagen, og det fantes 
nesten ikke bølger.
Det er mange kapteiner på Hurtigruten som mener at innseilingen til Brønnøysund er en av 
de vakreste i hele Norge, og det skjønner jeg når jeg ser den selv.

Mofjellet i Nord:

Her ser du Mofjellet midt under brua. Dette bildet viser utsikten til dette fjellet når du kjører 
nordover i Brønnøysundet. Brua er et vakkert byggverk synes jeg. Den ligger fint i 
landskapet.
Med dette bildet vil jeg ønske alle lesere av Torgarposten en riktig god sommer. Nytt 
nummer kommer mot slutten av juli. Nærmere dato vil bli offentliggjort på 
www.torgarposten.com i midten av juli.
Takk for at du leser Torgarposten. Jeg håper du har blitt gledet ved å lese den. Ha det riktig 
godt, og ta vare på deg selv og de du er glad i.
Det gleder meg stort at du leser Torgarposten. Skriv gjerne i gjesteboken. God sommer! 
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