K VINNENE I STEVIK
Eline Ol s d atter 1869 -1926 kom fra Svartfjell i Hamarøy og var gift med Arnt Johan E
Kristensen
1875-1961. Eline og Arnt fikk en sønn, Odin i 1901, men han døde samme året. De bodde i
Stevik og var husmenn under Johan Andorsen. Eline var sykelig av seg derfor fikk de en
tjenestepike fra Lakså til å hjelpe seg. Hun kom opprinnelig fra Reinvik, men ettersom hennes mor
døde havnet Amanda hos slekten sin i Lakså.
Mens hun var der og arbeidet ble hun mor til Magnus i 1917. Hun var da 16 år gammel og Arnt
Kristensen var far til Magnus. Like etter fødselen reiste Amanda til Reinvik og hun døde som 25åring.
Magnus vokste opp sammen med sin far og Eline, men Eline døde i 1926 og da overtok Johanna
morsrollen.
J oh ann a Ol s en 11.07.1872 - 1949. Hun var søster til Eline og kom også fra Svartfjell. Hun
kom
til Alvenes før Eline døde og ble boende der til hun også døde.
Slik jeg husker Johanna:
En gammel kone i svarte klær og med side skjørt. Hun ble glad i blikket når vi kom på besøk og
hun hadde alltid lyst til å gi oss noe. Hun leita i skjørtlommen etter en bit kamferdrops eller så ble
det ei skje sukker. Ellers opplevde jeg henne som ei «trist» kvinne som hadde omsorg og var mor
for Magnus. Gammelstua var lita med et oppholdsrom hvor det var komfyr, bord og stoler, skap og
to senger m.m. I enden av huset var det et lite rom. All aktivitet foregikk i dette allrommet som bl.a
bøting og betting av garn, karring, spinning og strikking av votter, lester, undertøy eller det som
måtte trenges. I fjøsen var det dyra som skulle ha stell.
Mamma Astrid hadde lenge snakket om å lage et teppe (dyne) til Johanna. De andre kvinnene på
gården gikk sammen med henne og laget et teppe av vasket og karret ull som de hadde lerretsstoff
utenpå og sydde (steket) tett sammen. Det ble varmt og godt for henne. Hun var takknemmelig og
glad for det. Johanna ga uttrykk for at hun ville tilbake til Svartfjell. Hun ville gå til Belkjosen og
over fjellet til Dyping, men slik ble det nå ikke.
Judit J en s en var fra Gjærøy og kom til Magnus i 1951-52.
De ble samboere og var det i over tjue år. Presten Jens Johannesen ville gifte dem, men det ble det
ikke noe av.
Judit vasket og ordnet i huset og hengte opp nye gardiner og la på fine broderte duker på bordene.
På gulvet la hun fine matter, så det ble riktig fint og koselig i gammelstua. Hun ble med i
kvinneforeningen en stund. Hun ville høre nytt og fortalte selv fra bygda hun kom fra. Judit karra
ull og spann garn som ble strikket til bruksting. Dette var hun fling med.
Da gammelstua brant i 1957, ble de boende hos oss, Astrid og Hans Jensen, mens nystua ble bygd
og gjort ferdig. I nystua fikk de både innlagt vann og strøm. Arnt Kristensen ble værende på
sykestua i Nordfold. Judit ble syk og havnet på sykehjemmet og der var hun i mange år til hun
døde.
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