Martha og Hans
Martha Eline Økland var født på Økland i Ølen, på selveste nyttårsdagen i 1887. Foreldrene var Inger Hansdtr og Endre Endresson
Økland. Endre var født på Åbø i Sauda den 13. juni 1844, Inger på Hustoft i Vats den 14. desember 1850. Endres slekt kom fra Sand, mens
Ingers kom fra Vats og Etne.

Martha Eline Økland

Endre kjøpte gården på Økland i 1875. Han var da gift med Marta Ellingsdtr Kvamen, også hun fra Sauda. De hadde en sønn Endre, da de
kom til Økland. En datter Inger, var død før familien flyttet fra Sauda.
På Økland fikk de døtrene Inger Marie, i det daglige Marie, og Inger
Gurine, daglig kalt Inger. Begge to hadde altså navn som sin avdøde

storesøster.
Marta Ellingsdtr døde på lille julaften 1885, 38 år gammel. Høsten 1886 giftet Endre seg
igjen med Inger Hansdatter Frøland. Hun var, som navnet tilsier, fra nabogården Frøland i
Sandeid, med andre ord på rogalandsiden av daværende fylkesgrense... eller rettere
stavangersiden av amtsgrensen. Inger var datter til Abelone Nilsdtr fra Ohm i Vats og
Hans Hansson fra Håheim i Etne. Hans og Abelone - flyttet fra Vats til Sandeid en gang før
1855.
Martha var eldste barn i den nye familien til Endre. Som tradisjonen var, oppkalt etter sin
fars avdøde første kone. Fra før hadde Martha halvsøsknene Endre, Marie og Inger. Etter
hvert fikk hun søsteren Agnete Johanne og brødrene Hans, Johan Emil og Nils. Søsteren
Agnete døde av tæring like før jul i år 1900, og de tre brødrene emigrerte alle til USA.
Hans utdannet seg etter hvert til luthersk prest, mens brødrene Johan og Nils fikk et liv
som farmere i Iowa. I dag (2010) er farmen til Nils solgt ut av familien, mens Johans
Okland Farm fortsatt drives av tre av hans barnebarn: Ken, John og Tim.
Også halvbror Endre dro til Amerika, i 1896. Endre døde ung - i 1897
har vi fått opplyst fra familie i USA - mens de to halvsøstrene stiftet
familier og slo seg begge ned i Stavanger. I 1900-folketellingen finner
vi 18 år gamle Inger som tjenestepike i Kongsgaten i Stavanger, og
den litt eldre Marie som veverske ved Ålgård Ullvarefabrikk. Marie flyttet senere til Stavanger hvor hun drev kafé på Skansen. En kafé Martha senere kom til å overta.

Fam. Hoel - ca 1907

Marie ble gift med Johan Thorbjørnsen i Stavanger, i november 1908, i Domkirken. Johan - egentlig Hans Johan var sjømann og fra Bremnes på Bømlo. De fikk 3 barn:
Toralf, Erling og Edith. Søsteren Inger ble gift med Oskar
Hoel i Bergen i 1904, i Johanneskirken. Oskar - eller Karl
Johan Oskar som han var kongelig døpt - var opprinnelig
fra Stavanger. Han var skomaker. Også de fikk 3 barn:
Hjalmar, Margit og Karsten.
Like før Marie fødte sin eldste sønn, Toralf, overlot hun
kaféen i Skansegata til søsteren Martha. Fra april 1909,
ref byarkivet i Stavanger, var det således Martha som
styrte 'på Skansen'. Noe også folketellingen i 1910 bekrefter. Med seg i kaféen hadde hun da en noen år yngre
sambygding fra Ølen, Liva Heggebø.

Martha Økland og Liva Heggebø

Martha døde den 10. juli 1921 av tuberkulose - TBC vertebrae.

Hans Kristian Arnø var født 13. mars 1889
og vokste opp på Sør-Arnøy i Nordland, i Gildeskaal kommune like sørvest for Bodø. Han var
sønn til Nikoline Fredrikke Sophie Antonsdtr, født
i Gildeskaal 7. sept. 1861, og Berteus Mikal Jakobsen, født i Beiaren 3. april 1866. Hans Kristian var eldst i en søskenflokk på 7, og etterkommer etter den kjente presten i Gildeskål,
Hans Pedersen Bruun (1731-1804). Oldemoren
Hans Kristian Arnø
var prestens barnebarn, Christiane Gjertsen
Bruun, og moren - Nikoline Fredrikke Sophie - var Christianes barnebarn.

Nikoline og Berteus

Josefa og Birger Arnø

To av søsknene til Hans, Jenny og Birger, bosatte seg - som Hans etter hvert i Stavangerområdet og fikk familier her. Jenny ble gift
med Aksel Viste. Hun hadde datteren Josefine Nikoline Bernharda til daglig kalt Benny. Birger giftet seg med Josefa Stoltenberg. Deres barn var Sverre og Borghild. Josefa døde i 1937. Birger ble gift
om igjen med Bibbi Stoltenberg. Bibbi og Birgers barn var Karin og
Per. Brødrene Hans og Birger bodde like i nærheten av hverandre
på Våland i Stavanger. Etter at Birger og Josefa først bodde til leie
hos Hans i Hafrsfjordsgt. Til litt ut i 1930-årene.

Hans Kr. var i mange år billettør på "MS Ragnar", som lenge
gikk mellom Strandkaien i Stavanger og Nyhavn på Buøy .

Den unge Hans Arnø, eller Bertheussen
som han først skrev seg for, startet tidlig en tilværelse på sjøen. Etter hvert
mønstret han i Bergen på som matros i
kystfarten. Det må ha vært omkring
En ung Hans Kr.
1910. Han gikk i kystfart i cirka fire år.
Deretter ble det omlag ti år som kaiarbeider i Stavanger, før han i hele 37 år var billettør på de
kommunale Buøy-ferjene i Stavanger. Ferjene som gikk mellom byøyene Buøy, Sølyst, Engøy, Grasholmen og Stavanger.

Den 17. juli 1913 ble matros Hans Kr. Bertheussen fra Gildeskaal gift med Fredrikke Hansine Johnsson fra Stavanger. Han var da medlem av Korskirken i Bergen, dvs han må ha hatt bostedsadresse i Bergen. Fredrikke var ikke medlem av
statskirken. Ekteskapet ble kortvarig. Fredrikke døde av hjerneslag i 1915. Hans Kr. bodde da i Oscarsgt 4 i Stavanger.
Året etter ble kaiarbeider Hans Kristian Arnø gift med kafébestyrerinde Martha Eline Økland fra Fjeldberg (Ølen). I St. Johannes kirke, i Stavanger. Martha bodde da på Storhaug, i Hjelmelandsgt 41.
Muligens møttes de på Marthas
kafé på Skansekaien? (På den tiden var ikke byen større enn at
Hans og Marthas datter Ingrids
framtidige svigermor, Sofia Hapnes,
tjente i nærmeste nabolag, i Norbøgata 11. Men den framtida visste de
lite om den gangen....)
Stavanger og Skansen på den tid Martha drev sin kafé der

Fra Våland på 1930 -tallet

Hafrsfjordsgt 54, ca 1960 - Bjarnes londonregistrerte Austin utenfor

I forkant av giftermålet våren 1916 hadde Martha kjøpt eiendommen i Hafrsfjordsgt 54,
som etter hvert ble familiens hjem i mer enn 70 år. Hans og Martha fikk 3 barn. Bjarne
Nikolai (1916), Ingrid Emilie (1917) og Hardis Margrete (1918). Hardis - eller Herdis
som hun ble hetende i det daglige - døde av lungebetennelse høsten 1944, og Bjarne
av kreft i november 1962. Bjarne bodde de drøyt 10 siste årene av sitt liv i London,
men er gravlagt sammen med sin søster Herdis på Eiganes kirkegård i Stavanger. Også
foreldrene og Ingrid Emilie er begravet på Eiganes. Ingrid døde sommeren 2013.
Men også Hans' ekteskap med Martha ble av relativt kort
varighet, da Martha - som nevnt ovenfor - døde i juli
1921, bare 34 år gammel.
Ved personlig frammøte meldte enkemann Hans Kr. Arnø
seg selv og sine tre barn ut av statskirken den 25. april i
1922. Han ble da pinsevenn.
Høsten 1922 ble Hans Kr. gjengift med Ingeborg Larsdtr.
Økland, født i Sauda 30. november 1897, men oppvokst
på Økland i Ølen. Hennes far, Lars Omundsson Økland,
var søskenbarn til Hans Kristians avdøde kone Martha.
Lars var født på Brekke i Sauda i 1871. Mor til Ingeborg
var Nille Tjerandsdtr Aabø f. 1875 på Åbø i Sauda.

De tre barna til Martha og Hans,
F.v.: Ingrid, Bjarne og Hardis

Hans og Ingeborg fikk 8 barn: Marie (1922), Johannes
(1924), Andreas (1925), Arnold (1926), Ruth (1929),
Lilly (1932), Nikolai (1934) og Ester (1938).

Bilde er tatt i hagen i Hafrsfordsgt 54

Hans Kr. Arnø døde den 12. april 1978, 89
år gammel. Ingeborg Arnø døde den 30.
januar 1982, 84 år gammel.
Johannes var den siste i familien som bodde
i Hafrsfjordsgata. Et søskenbarn, Sverre
Arnø - sønn til Birger og Josefa - bodde i
huset noen år etter at Johannes døde i
1987. Sverre døde i 1995, nær 74 år gammel. Både Sverre og Johannes var ugifte og
uten barn.

Hans Kr. og Ingeborg Arnø med familie i 1972 - Herdis
og Bjarne fra ekteskapet med Martha Eline var da døde.

