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Det var en strålen
Med kunstneren AnneKirsti Thoralvsdatter Lind
til stede, ble statuen av
Anna på Vinje avduket
under en verdig seremoni
sist søndag.
Hjalmar Martinussen
hjalmar@oksnesavisa.no
90 92 67 70

– En idé som først nesten var
å regne som en slags galskap,
er nå blitt til virkelighet, innledet Johannes Rørtveit med da
han ønsket en horde feststemte mennesker velkommen til Flagghaugen.

Hele Skipnes var ikledd festdrakt i form av norske flagg
og vimpler. Havna lå full av alt
fra gamle ærverdige båter til
flunkende nye familiecruisere,
og folk koste seg i sommersola under rolige vindforhold.
Mellom 450 og 500 mennesker
var til stede i Fiskeværet Skipnes sist søndag, og rammen i
seg selv rundt hele arrangementet, var for de fremmøtte
en stor opplevelse.
Johannes Rørtveit som i
hovedsak har dratt i alle
trådene, og hatt styringen
med det meste et slikt arrangement innebærer, er svært
fornøyd og full av inntrykk.

– Det å få så mye positivitet og flott
tilbakemelding som jeg mottok på
Skipnes i helga, virker helt overveldende på meg, og jeg er svært takknemlig, sier han til Øksnesavisa.

Cirka 300 mennesker omringet Flagghaugen da seremonien med avdukingen av skulpturen Anna ble gjennomført
på en flott og verdig måte sist søndag.
En rørt Johannes Rørtveit innledet
med å fortelle betydningen av det den
sterke kystkvinna betød og sto for i et
nådeløst og kraftfullt kystsamfunn på
den tiden Anna levde.

Kvinna var ofte limet i familien, og
uten deres pågangsmot og vilje ville
mye gått galt, fortalte Rørtveit til en
lydhør forsamling.
Anna på Vinje har Johannes Rørtveit
gjort kjent gjennom sine bøker og fortellinger om denne spesielle dama.
Anna mistet sin far og mann, samt fem
av sine sønner på havet. Pågangsmot
og nødvendighet tvang henne til å fortsette kampen for tilværelsen og sin
kjære familie.

EN RØRENDE OG STERK STUND
Den dag i dag har vi mange sterke
«kystkvinner» langs vår langstrakte
kyst, noe Lena Bye Rødseth beviste
gjennom sin beretning om sin egen
nære familie. Man viser overveldende
styrke ved å gjennomføre og fortelle
om tragedier som så brutalt har rammet så sterkt en selv, og sin nærmeste
familie.
Lena mistet sin far Arne Bye som ble
borte på havet for vel et år siden, og

