Jenny Kristine Olsen
f. 20.05.1901
på Mo i Rana
Hun var nr 2 i en søskenflokk på 6.
En av søstrene døde bare 4 år gammel, en bror døde også tidlig.
Jenny arbeidet på Meyergården, på Mo i Rana der blei hun kjent med Arne, som arbeidet på Mo
trevarefabrikk. Arne kom fra Saga i Nordfold.
Jenny og Arne flyttet til Nordfold, der de giftet seg 13.11.1921.
De bodde midlertidig hos Emte.
Ca 1923 bygde de med Saga, heimen Luneng. De fikk 5 barn, Asta, Jørgen, Alf, Sigurd og Ole.
Asta (1922 – 1999) gift 1943 med Henry Slettmyr fra Valnesfjord. De fikk 6 jenter, Sonja, Ann
Sofie, Elbjørg, Jorunn, Åshild og Heddi.
Jørgen (1925) gift 1948 med Lilly Reinvik som bor i Bodø. De har 5 barn, Gunn Alfhild, Lillian,
Kari, Ragnhild og Jan – Arne.
Alf (1927) gift 1959 med Berit Anne Jensen som bor på Fauske. De har 2 sønner, Per – Arne og
Bjørn Inge.
Sigurd (1928) gift 1964 med Anna Ness som bor på Hammarfall. De har en datter, Eva Veronica.
Ole (1930) gift 1954 med Solbjørg Johansen som bor på Fauske.
Jenny kom fra sentrum av Mo i Rana og der hadde de innlagt strøm, vann og telefon. Og flyttet til
Saga, et nokså isolert og tungvint småbruk, uten noen av disse hjelpemidlene. Hun hadde heller
ingen kjennskap eller erfaring med gårdsdrift.
Hun hadde ansvaret for barna og den daglige driften av småbruket.
Når hun en sjelden gang var hjemmefra, var det (brillmamma) Albertine som var heimstyrer.
Jenny's beste venninne var Astrid Jensen (Alvenes).
Ungene gikk på skole i Lakså (14 dager på skole og 14 dager fri).
Det var ikke vei mellom Saga og Lakså, ingen skolebuss i de dager.
De bodde hos Lars Olsen til i 1940. Etterpå bodde de hos Margrethe og Ernst Kristoffersen.
Familien reiste til Hammerfest etter krigen og deltok i gjenreisningsarbeidet. Arne og Sigurd reiste
først, Alf kom etter.
Jenny og Ole tok kua med seg på hurtigruta til Hammerfest, derfra med lokalbåten til Sørøya.
De var en tur tilbake med Saga før de reiste til Finneid.
På slutten av 1948 flyttet familien til Finneid, senere bygde Jenny, Arne, Alf, Sigurd og Ole heimen
(Nyheim) på Fauske.

Jenny var stille av natur, aldri hørte du henne si noe galt om andre.
Mange fikk god hjelp av Jenny, snill, god og hjelpsom som hun var.
Det er vel ingen av oss svigerbarn som har noe å klage over, bortsett fra at hun gikk bort så altfor
tidlig.
Hun var veldig plaget av astma i alle år.
Det var på Nyheim ho bodde sammens med Arne da hun døde 23.12.1965.

Skrevet av B.A.G.

