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Livet i Brønnøy

Tur på Tilremshatten:

Her er jeg på Tilremshatten like nord for Brønnøysund. En kamerat og jeg var på tur i
godværet. Brønnøysund ser du i bakgrunnen. Det er ikke tvil om at det er vakkert i Brønnøy.
Spesielt når det er sommer og godt vær.
Takk til Bjørnar som spurte om jeg ville være med på denne turen. Det var særdeles godt å
gå en tur i fjellet igjen. Rett og slett helt supert. Tusen takk, Bjørnar.

Tre tropenetter på rad:
Dette høres helt utrolig ut, men det er sant. På Seljeholmen Nord i Brønnøy, her jeg bor, var
det tropenetter natt til den 5. juli, 6. juli og 7.juli. På dagtid hadde jeg leiliheten til
gjennomlufting ved å ha vinduer og verandadøren åpen. Den 6. juli cirka klokka 14.00 var
det 30 grader celsius i skyggen. Dette hører til sjeldenhetene her i Brønnøy. Det var varmt
og godt.
Kanskje vi får flere tropenetter i Brønnøy? Det har i hvert fall vært kjempefint vær den
første uken i juli. Jeg tror vi har mer godvær i vente, men det er tørt i naturen, og bøndene
håper på regn, så noen dager med regn etter denne fin uken hadde nok gjort godt.
Det var mye fint vær i juni også, men nordavinden gjorde at det da ikke ble varmt. Nå har
vindretningen dreiet på sørøst, og det er bra for å få godt og varmt vær når det er sommer.
Jeg gleder meg over den fine sommeren. Den gir overskudd til mørke høst- og vinterdager,
og gjør at vi får samlet verdifulle vitaminer ved å være ute i solen. Jeg takker skaperverket
ærbødigst for det gode været som har vært. Det er godt å leve når solen skinner. Da blir man
selv som ei sol. Tusen takk til solen som gir oss «livsgnisten».
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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And med unger:

Det var fint å kunne komme såpass nær andemor. Hun hadde seks unger. Det var et vakkert
skue å se dem svømme i elva. Det er lurt å ha med et fotoapparat når man er ute på tur. Da
kan motiv som dette dukke opp. Andemor og ungene «pratet» med hverandre mens de
svømte forbi. Jeg er virkelig glad for at jeg fikk fanget dette motivet, og glad for at Andemor
var så nært. Det gjorde at det ble et meget godt bilde. Takk til Andemor og ungene for at de
lot meg «fange» dem. Det var en stor opplevelse for meg.

Lotta – Snillheten selv:

Her er hunden Lotta. Hun er så snill at jeg mener hun er snillheten selv. Ketil og Liv-Unni
eier denne hunden. De er to meget gode venner av meg. Det er alltid hyggelig å være
sammen med dem. Hunder blir som dens eiere sies det, og det er jeg sikker på.
Lotta var her nyklipt. Hun blir alltid glad når jeg treffer henne, og jeg blir glad av å møte
henne. Det er nesten rart at en hund kan bli så tillitsfull, snill og god. Ketil og Liv-Unni har
gjort en strålende jobb med Lottas oppdragelse. Kjærlighet til en hund gir kjærlighet tilbake
fra hunden. Det er Lotta et strålende eksempel på.
Takk for alle gode stunder, Lotta, og takk til Ketil, Liv-Unni og barna deres for at dere er
særdeles greie og hyggelige mot meg. Det er bare hyggelig å være sammen med dere. Jeg
gleder meg allerede til neste gang vi treffes. Ha en riktig god sommer.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Nydelige Strømøya:

Her er utsikten nordover fra havneområdet på Strømøya like nord for Brønnøysund. Det er
virkelig vakkert på Strømøya, og utsikten er nydelig. Bildet er tatt da Brønnøysund
sjakklubb var på skjærgårdssjakk her. Se på www.seljebladet.com Seljebladet nummer 7 for
flere bilder. Det er virkelig vakkert i Brønnøy. Spesielt når været er fint.
Det var en stor opplevelse å fange dette motivet. Virkeligheten var finere enn dette bildet,
men det er godt å få fanget øyeblikket på et foto. Det gjør at man lettere kan tenke tilbake på
da øyeblikket ble knipset. Det er fint når det har gått noen år siden bildet ble tatt.

Havet var som et speil:

Her er utsikten sørover fra Strømøya. Bildet er tatt fra kaia. Det er noe malerisk over dette
bildet. Havet var som et speil. Det var rett og slett en nydelig utsikt. Strømøya er en idyllisk
liten øy. Jeg har ikke vært der mange ganger, men det skal bli flere.
Det er sjelden å få god dybde i et bilde, men her kommer den til sin rett. Man kan nesten
føle at man dras inn i bildet. Det er fantastisk med alt mangfoldet i naturen. Både landskap,
dyreliv, fisk, insekter og mennesker. Jeg er glad for å få leve i den store helhet som verden
er, og for å være en del av Universet. Skaperverket er fint innrettet.
Til slutt vil jeg takke menneskene i Brønnøysund sjakklubb for en fin tur. Jeg stortrivdes
sammen med dere. Tusen hjertelig takk.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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«Vesterålen» gjennom Brønnøysundet:

Det er et fint syn når Hurtigruten kommer inn gjennom Brønnøysundet fra nord. Denne
passasjen er ganske smal, men flinke styrmenn gjør at det går bra.
Her er det «Vesterålen» som kommer tøffende. Den er en av de eldste båtene. Bildet er tatt i
midten av juli. Første halvdel av juli var det mye bra vær. Da er det spesielt fint å se
Hurtigruten når den klapper til kai. Steinar, en lokal kjendis, er nesten alltid og tar imot
Hurtigruten. Han er en kjempetrivelig mann. Det er godt å være på kaia av og til, og se på
sjølivet og båtene. Takk for gode stunder på TD-kiosken til alle jeg kjenner.

Landkjenning i Brønnøysund:

Her er det like før «Vesterålen» får landkjenning i Brønnøysund. Dette bildet er et av de
beste jeg har tatt av Hurtigruten. Jeg synes «Vesterålen» er en fin båt.
Det er godt for en tidligere sjømann, som jeg er, å se når båter klapper til kai. Det får meg til
å tenke på det korte sjølivet jeg hadde selv. Det er nesten noe nostalgisk selv om turen til
sjøs kun varte i tre uker. Akk ja, det var en gang.
Det er godt å se når en båt blir fortøyd etter en lang ferd. Det er noe trygt og godt ved det.
Sjøfolkene er vel i havn og turen har gått bra. Jeg savner livet til sjøs, men jeg har det godt
nå også, og hadde jeg forsatt til sjøs, hadde jeg ikke hatt de vennene jeg har nå. Det ville
vært trist, så jeg er glad for at det gikk som det gikk. Takk for at havet finnes.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Solnedgang over Sletaunåsen:

Dette bildet er tatt i midten av juli. Bildet er tatt i Brønnøy like ved her jeg bor. Fjellet til
høyre i bildet er Mofjellet.
Det er godt å få oppleve slike øyeblikk som dette. Det er fint når det ser ut som om
himmelen brenner. Slike solnedganger gjør at man får ro i sjelen. Det er bare å nyte den når
den er der. Det er nesten som om man ikke kan ta kveld før himmelen ikke brenner lenger.
Vakkert er det i hvert fall, vidunderlig vakkert. Det er høytid for meg når spillet av solen på
himmelen er sånn. Jeg er glad for å ha fanget dette minnet. Tusen takk, kjære sol.

Fra sol til regn:

Dagen etter den fine solnedgangen kom det regn. Det hadde da vært fint vær så lenge at det
begynte å bli veldig tørt i naturen, så det gjorde godt for markene da det kom. Du kan
kanskje se regndråpene lande i dammen? Det var kraftig regnvær en bra stund.
Sol og regn går hånd i hånd. Blir det for mye regn kan det bli flom, og blir det for mye sol
tørker jorda ut. Tenk bare på Sahara og andre ørkener. Det hadde vært bra om regnet var litt
jevnere fordelt på Jorden, men vi styrer som kjent ikke med været. Vi får bare ta til takke
med det været som blir.
Jeg er glad for å bo i Norge der været er meget variert, og jeg kunne ikke tenkt meg å bo i et
land hvor ikke alle årstidene var. Takk for alt slags vær, Moder Jord.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Mamma 63 år:

Den 14. juli fylte mamma 63 år. Her er hun omgitt av blomster, som den gode damen hun er,
fortjener hun virkelig alle gaver hun kan få. Blomsten til høyre var en gave fra min eldste
bror, Valgeir, hans kone Tamara og Tamaras datter, Marina.
Mamma er en levende engel. Hun er godheten selv og en dame av få ord, men de ordene
hun sier står hun for. Sjelden eller aldri kommer et vondt ord ut av hennes munn. Jeg
beundrer henne for hennes snillhet, godhet og ærlighet. Det er ikke det minste rart at jeg er
glad i min mamma. Gratulerer med de fylte 63 år, mamma.

Mer blomster til mamma:

Mamma har alltid syntes at Geitramsen er en vakker blomst, og det er jeg helt enig i. Den er
bare helt nydelig.
Å ha Geitramsen på samme side som min mamma er gjort helt med viten og vilje, for da vi
var barn og var på bilferie, kommenterte hun alltid hvor fin hun syntes Geitramsen var når
vi kjørte langs landeveien. Den er virkelig et vakkert skue uansett hvor den vokser, og har
en kjempefin farge som lyser opp tilværelsen for folk. Man ser på den med undring og
beundring, for den er virkelig en perle blant villblomstene.
Takk for at du lyser opp på markene, kjære Geitrams. Du er det lilla gull blant blomstene.
Det er alltid godt å se deg, og du gir insektene mat. Tusen takk for det.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Monza får fort venner:

Her holder Eli, ei som jobber i psykiatritjenesten, Monza tett inntil brystet. De fant raskt
tonen, og Eli og Monza ble fort venner.
Dette bildet er tatt i min stue. Det er en utrolig ro over dette bildet. Jeg er glad for at jeg
hadde fotoapparatet i nærheten. Å ha katt er godt for både kropp og sjel, og spesielt for
hjertet. Monza kan vekke kjærlighet i nesten hvem som helst. Jeg takker Monzas mor, Pusi,
for at jeg får være «far» for Monza, og takker naturen for at Monza er den hun er, full av
fart, ro, fred og trøst. Jeg takker i det uendelige for skaperverket. Det er vidunderlig.

Jarle og Monza:

Her sitter Jarle med Monza på fanget. De ble fort venner. Mens Jarle satt i sofaen, sov
Monza på fanget hans.
Også dette bildet er fylt med ro og sjelefred. Det er virkelig godt å ha et sånt minnet av
øyeblikket. Legg merke til at Monza ser rett inn i kamera, og med et totalt uskyldig blikk.
Det skal bli artig fremover å få se Monza vokse opp, og artig å ta bilder av henne. Det
kommer helt sikkert til å bli mange gode og artige stunder, og det gleder jeg meg til. Man
lever lenger av å ha katt. Det har vitenskapen dokumentert. Ved å stryke en katt, senkes
hvilepulsen. Dette fører til at kroppen roer seg. Dermed slapper man mer av og lever lenger
enn om man ikke har et kjæledyr. Dette har vitenskapen dokumenetert. Tusen takk for det.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Vakkert i Kløvermarka:

Steinbedene er gedigne og nydelige i Kløvermarka. Et skikkelig vakkert skue er det, og gjør
at folk trives her i parken.
Jeg har ikke fotografert bedet fra denne vinkelen tidligere, men det gjorde seg virkelig godt.
Legg merke til treet som ser ut som en fontene i bedet. Jeg takker Gud for at jeg fikk lov å
fange dette motivet. Naturen er rett og slett et underverk uten like, og er med på at
mennesker får ro og fred. Kanskje en dag ørkenområder også kan bli gjort om til grønne
oaser. Kineserne mener de har funnet en løsning. I så tilfelle ville mat ikke være noe
problem for verden. Alle munner kunne mettes, forutsatt at all krig og ufred opphører. For
Gud er ingenting umulig. Tro kan flytte fjell. Det er helt sant.

Camilla – Ei meget trivelig jente:

Camilla er ei meget trivelig jente. Hun er datteren til Ketil, en av mine beste kamerater, og
har mange av de gode egenskapene som hennes far har. Hun er ærlig, rett frem og er uredd
og snill. Jeg er stolt og glad for at hun er min venn.
Dette bildet er tatt hjemme hos Ketil da hun var på besøk i Brønnøysund i sommer. Hun er
også ei meget søt jente, og har et virkelig skjønt og godt smil. Takk for de gode samtalene vi
hadde i sommer, Camilla. Du er ei kjempejente, og jeg setter særdeles stor pris på deg og
ditt vennskap. Lykke til videre i livet. Jeg er glad i deg, vennen. Ta godt vare på deg selv.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Rootsfestivalen 2007:

Her er Anne Berit og hunden hennes på siste dag av Rootsfestivalen i Brønnøysund. Legg
merke til at hunden har labben på foten til henne. Dette bildet ble et skikkelig blinkskudd,
hvor Anne Berit ser drømmende mot noe i det fjerne, og hunden ser ut til å se i den samme
retningen. Det er artig når man greier å fange slike øyeblikk, og gir meg bare mer lyst til å ta
flere bilder. Noen blinkskudd begynner det å bli etter hvert, og stadig nye venter på å bli
fanget. Det er artig å ta bilder, og så får man jo et minne med på kjøpet. Det er slett ikke å
forakte. Tusen takk, Anne Berit, for at du og hunden din stilte opp.

Maleri av Torghatten:

Dette maleriet fikk jeg i julegave fra Hermann. Det er han som har malt dette maleriet. Jeg
ble rørt til tårer den julen jeg pakket det ut, for å få et slikt kunstverk laget av en av mine
beste venner, det rørte virkelig ved mine innerste følelser, og så er det jo et virkelig fint
maleri. Det henger over veggseksjonen i min stue, og er en pryd og en fryd for øynene der
det henger i all sin prakt. Jeg liker maleriet bare bedre og bedre for hver dag. Det sier litt om
kunstverket, og ikke så rent lite heller. Fargene er glade og penselstrøkene er kledelig grove.
Jeg må bare si tusen takk til den store kunstneren som forærte meg det. Tusen hjertelig takk,
Hermann. Du er en virkelig god venn. Jeg håper at du blir helt frisk en vakker dag. Det
fortjener du virkelig. Du er en mann av stål med et hjerte av gull.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.
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Bernards hytte:

Her er min yngste brors hytte ute i Andklakkan i Sømna kommune. På verandaen ser du (fv)
mor, far og Bernard. Hytta ligger på en holme som Bernard eier. Vi malte litt på hytta da vi
var der, og hadde ei overnatting. Fra hytta er det en nydelig utsikt utover havet. Skipsleia
går like ved hytta, så her kan man følge med på båtlivet. Sømnas fineste sandstrand ligger
også like ved. Der er det mange som benytter sjansen til å bade om sommeren. Det var en
stor opplevelse å få være med på denne turen. Tusen takk, Bernard.

Takk til alle lesere av Torgarposten:
Det er godt å se at antall besøk på www.torgarposten.com stadig er stigende. Det gleder meg
virkelig stort. Jeg er glad for at nettopp du leser Torgarposten nå, og for at jeg kan få være
med på å glede deg med det jeg skriver om. Ha en riktig fin og god høst. Ta godt vare på
finværsdagene som vi har i vente. Gå en tur og nyt de fine fargene som er i naturen nå. Det
er vakkert med høstens fargespill på trær og planter.
Takk til alle lesere av Torgarposten for at dere har æret meg med deres besøk. Dere er alle
tiders! Dere gjør at jeg får lyst til å fortsette og skrive å fotografere.

Jeg beklager den sene utgivelsen:
Torgarposten ble to måneder forsinket denne gangen grunnet at jeg har vært syk. Jeg
beklager den sene utgivelsen, men det har altså sin naturlige forklaring. Jeg håper ventingen
på Torgarposten ikke har vært for lang. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves,
heter det. Kanskje du liker å lese Torgarposten? Nøl ikke med å skrive i min gjestebok på
www.torgarposten.com hvis du vil kommentere avisen, eller rett og slett bare sende meg en
hilsen. Takk for at du tok deg tid til å vente en måned ekstra på Torgarposten, men nå er
altså ventetiden over. Jeg håper du blir oppmuntret av å lese den.
(C) 2007 Arnstein Martinsen.

