Berta Marie Martinsdatter Watne
Berta Marie - eller rettere Berte Maria - var født på Skare i Høiland sogn og prestegjeld, i dagens Sandnes kommune. Senere flyttet
familien til Vatne (Store Vatne). Sannsynligvis til en husmannsplass ved Kubbetjønn. Se nedenfor.
Foreldrene til Berte var Martin Carlsen Lunde født på Helland i Rennesøy og Thaletta Olsdtr Fjogstad. Da Martin og Thaletta giftet seg i
1857 (nr 23 i kirkeboken) skrev Martin seg for Lunde. Og året etter, da Berte ble født, het han Lunde Skare. Martins mor var fra Lunde på
Åmøy.
Sin barndom hadde Martin på Rennesøy. Fram til 1837 bodde han og familien på Helland, men flyttet da til Lunde (Hetland/ Frue sogn,
nr 214 - 222) den 27. april dette året. To måneder senere dør datteren Berte Malene - Martins yngre søster - på Åmøy, den 29. juni - 10
år gammel.
Martin var sønn av Carl Ånenson Helland (1797- 1845), Rennesøy og Berta Svendsdtr Lunde (1795 - 1845). De to bodde på
Nordre Lunde, Åmøy i Hetland prestegjeld, fram til de døde med halvannen måneds mellomrom i august (nr 117) og
september (nr 144) 1845.
Thaletta var datter av Ole Tollevsen Fjogstad (1789-1851),Rettedal i Forsand og Martha Torgiersdtr Tunglandsviken (17881870), Tungland i Strand. Hun vokste opp på en husmannsplass under Fjogstad i Høyland, ikke langt fra Kubbetjønn hvor hun
senere kom til å bo.
I 1865 hadde Berte to søsken, søsteren Karoline på 5 og broren Ole Gabriel på 2 år. Lenke til folketellingen dette året. Og i 1875
var hun tjenestepike på Sørnes i Sola.

Thaletta Olsdtr Fjogstad

Berte ble gift med Peder Tønnesen Tastad den 10. mai 1893. (Konfirmasjonssår er feil i kirkeboken for 1893, Berte ble konfirmert i Høiland den 6. oktober 1872
(nr 26).) Hun hadde planer om å dra til USA på denne tiden, men havnet altså som småbrukerkone på Tasta.
Da Martin døde 48 år gammel den 12. januar 1872 er han i kirkeboken (nr 4 ovenfra) oppført som husmann og fattiglem.
Bertas mor Thaletta bor i 1875 på Høiland Fattiggaard på Soma. Der bor også søsteren Karoline og broren Ole Gabriel. De har da etternavnet Kubbekjørn. Også
en yngre bror Bendik (f.1867) finner vi på fattig-huset. Det kan tyde på at plassen hvor de bodde før de flyttet på kommunegården ligger i det populære
turområdet Kubbetjønn i Sandnes kommune. Da Ole Gabriel ble konfirmert i 1878 (nr 14), har også han navnet Kubetjørn. I dag finnes rester av flere
husmannsplasser i dette området. I år 1900 bor Thaletta fortsatt på fattiggården på Soma. Det er i 1900-tellingen oppgitt at Thaletta er metodist. Datteren
Karoline er da ugift husholderske på Tjora i Sola. Da Taletta - enke etter Martin Carlsen - døde den 4. februar i 1912, er etternavnet Watne. At Thaletta er
metodist viser igjen i kirkeboken ved at jordfestelsesdatoen først er usikker og sener utført så sent som 17/4-1945.

Hvor Bertas besteforeldre kom fra:

Jørpeland

Austre Åmøy

Lunde, Åmøy

Tungland, Strand

Forsand
Rennesøy

Vikevåg

Helland, Rennesøy

Rettedal, Forsand

