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Sigrid
Svendsen
(87) og
datteren
Astrid koste
seg på
Flagghaugen.
Anna på
Vinje var
oldemor til
Sigrid.

nde dag for Anna
noen få måneder før omkom onkelen
Oddmund i en ulykke om bord i båten
sin. Det gjorde også et svært sterkt
inntrykk på de fremmøtte da Lena fortalte om det tragiske forliset utenfor
Nyksund, der faren Arne ble den eneste overlevende. Den gangen for en del
år siden da tragedien skjedde, mistet
moren til Lena, Vigdis, sin bror og to
tantebarn, og Lena mistet onkelen og
to søskenbarn.

EI SOM GÅR
Som en forsterkning av beretningen til
Lena Bye Rødseth sang Ann Iren Hansen sin egenskrevne låt «Ei som går».
Ann Iren er en reflektert ung artist fra
Øksnes, som skriver selv, og fremfører
låtene med en flott og sterk stemme.
«Ei som går» griper dypt, og setter
spor etter seg allerede etter å ha hørt
låten et par ganger. Sammen med seg
hadde hun energibomben Ronald Forså, som også fremførte låter som passet til anledningen. Viktoriakoret var

også til stede på Flagghaugen
og sendte kjente og kjære sanger ut over storhavet med sine
flotte stemmer.

VILLE IKKE VÆRT LEVEDYKTIG
Fylkesmann Hill-Marta Solberg
foretok den høytidelige avdukingen av skulpturen Anna.
I talen fremholdt hun at små
kystsamfunn ville ikke vært levedyktig uten

kvinner som Anna på Vinje.
– Anna var med på å forme
kystkulturen slik vi kjenner
den, vi som bor her nord, og
noen får en spesiell plass i vår
historie. Anna var en slik
kvinne, fastslo Solberg under
talen sin på Flagghaugen.
Vikarprest i Øksnes, Thorey
Gudmundsdottir velsignet
skulpturen, Flagghaugen, og
alle som var til stede.
– Måtte dette bli et fredens
sted der alle som ikke har en
grav å gå til, kan komme og
minnes sine kjære, avsluttet
hun.

NABO OG ILDSJEL
Som nabo til Skipnes og
Rørtveit, overrakte Asle Sørdahl gaver til Johannes for
den jobben han har gjort med
Anna, men også for alt han
står for i forbindelse med kystkulturen.
Rørtveit mottok et grafisk blad
fra Arktiske Årstider, blomster
fra Konferansesenteret Finvåg
og blomster og stokkfisk med
symbolsk verdi fra Handelsstedet Tinden.
Sørdahl har nedlagt verdifull
innsats for Øksnes Vestbygd
gjennom 25 års innsats og
restaurering av Finvåg skole,
og tilstøtende bygninger. Han
har også vært primus motor
for Tinden Handelssted
gjennom styreleder-vervet,
helt siden selskapet ble stiftet
i 2004.
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