
Anna Hansdatter Frøland og etterslekt.  

Anna Hansdtr Frøland var yngste søster til (oldemor) Inger Hansdtr Økland. Hun ble den 6. mars 1887  gift med 

Johannes Johnsen Helgeland fra Helgeland i Sandeid. I kirkeboken for Sandeid sogn i Vikedal prestegjeld er Johannes 

oppført som sømand med bosted Helgeland. Likevel, selv om begge er bosatt i Sandeid, er de to viet i Hetlandskirken 

i Stavanger, medbrakt attest fra sognepresten i Sandeid om Intet til Hinder for vielse i fremmed præstegjeld. I 

Hetlandskirken er Johannes oppført som matros. 

I år 1900 hadde Anna og Johannes Helgeland fem døtre. Som da blir Martha 

Eline Økland og hennes amerikabrødres søskenbarn. Fire av disse døtrene er 

født på Frøland. Anna og Johannes bodde her de første årene av sitt ekteskap. 

Sammen med far/svigerfar Hans Hansen Frøland (mor Abelone var død i 1881). 

Folketellingen i 1891 bekrefter bostedet. Kanskje ikke unaturlig i en situasjon 

der Hans er enkemann og Johannes, som sjømann, er mer ute enn hjemme. I 

år 1900 bor Anna og Johannes på husmannsplassen Stølen under Helgeland. 

Johannes dør den 11. november 1907, da som Gaardbr. 

på bruket Tveitadne under Helgeland. Som han hadde 

kjøpt for 1500 kroner to år tidligere. I 1910 er Anna 

oppført som enke på dette bruket, der også døtrene 

Agnete, Josefine, Johanna og Karine er oppførte, men 

da som fraværende Fabrikarbeidersker. Josefine og 

Johanne er også oppført som Blikvarearbeidersker, 

bosatt på Øvre Blåsenborg i Stavanger. I 1914 selger 

Anna gården for 2500 kr til Knut Østerhus. Da Anna 

trenger uskiftebevilling blir det en runde med 

amtmannenen først. Anna følger etter døtrene til Stavanger, og dør der  i 1949.       

Johanna Helgeland (egentlig Anna Johanna) var nummer fire av de fem døtrene til Anna og Johannes. Hun var 

født på Frøland 24.10.1894.  

I 1912 dro Johanna til USA, til tante Ragnhild Frøland(Racel Froland), enke etter mor Annas bror Nils Frøland (Nels 

Froland) som døde i 1910. Fire år før Johanna hadde søskenbarnet Hans E. Økland gjort samme reisen. Johanna 

returnerer imidlertid til Norge, og blir etter hvert gift med politibetjent Nils Helgeland fra Erfjord. De to tar nok en tur 

til USA i 1922, da til svoger og søster i Des Moines, Iowa. Yngste søster til Johanna, Inger Karine (som tante Inger 

Økland var gudmor til i 1896), var emigrert til USA i 1913. Målet hennes var Johanna, som da enda var ‘over there’, c/o 

O.J.Kalsem står det i papirene(...tante Ragnhild Frøland blir i 1919 gift med John Kalsem). Mor Anna, som i 1913 bor 

i Stavanger, er oppført som nærmeste pårørende. Johanna dør i Stavanger i 1992, 97 år gammel. 

 

 

Stavanger Aftenblad da Anna fylte 90 år. 
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Mens Johanna etter amerikaturene returnerte til Norge, ble Inger Karine værende ‘over 

there’. Hun giftet seg etter hvert med Albert Daniels, ble i Iowa og Des Moines-området 

og døde der i 1986, 90 år gammel. Inger brukte farens etternavn (patronym), Johnsen 

(= Johnson i USA), da hun forlot Stavanger 2.12.1913. Hun ankom New York og Ellis 

Island 10 dager senere. Og i skipspapirene het det altså at hun skulle til sin søster 

Johanna Johnsen hos Kalsem i Huxley Iowa. I området der søskenbarnene Hans og Nils 

Økland da hadde slått seg ned, og hvor Johan kom fra Norge året etter, i 1914. I tillegg 

var det mange søskenbarn etter onkel Nils Hansson Frøland, som hadde utvandret til 

USA flere tiår tidligere, i 1887. 

  

Også en annen datter til Anna og Johannes’, Hanna Bertine (f. 17. juli 1893), ble gift 

til Helgeland i Erfjord. Først, som tenåring, med 14 år eldre Andreas Klengson Helgeland. 

Etter hans død med Anders Tveit. Andreas og Hanna fikk 5 barn, deriblant Karl Helgeland, 

mangeårig ordfører i både Erfjord og Suldal kommuner. 

Gravminner og dødsannonser for Hanna og hennes fem barn: 

       

 

Josefine – eller som kirkeboken sier; Eline Josefine - 

var nest eldst av døtrene til Anna og Johannes – hun 

var født den 29. juli 1890 og ble etter hvert gift med 

Oluf Laastad fra Lindås ved Bergen. De bosatte seg 

imidlertid i Stavanger. Og det var hos Josefine Anna 

bodde, i Kirkegt. 37, da hun døde våren 1949. Av 

dødsannonsene  til Johanna og Josefine fremgår at 

ingen av de to søstrene hadde etterkommere. 

 

NB! Mismatch mel-

lom dødsdato på 

gravstein og i døds-

annonse. 

 

Josefine og Oluf er gravlagt på Eiganes kirkegård i Stavanger 
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Eldste datter til Anna og Johannes Helgeland, Agnete Johanne f. 17.08.1888, ble gift med Ola Jonsen Amdal fra 

Indre Amdal på Nedstrand. De hadde 6 barn (mor Ingrids tremenninger): 

 

 

Gravminne til Agnetes datter og sønn    

 

 

 

SA 07.03.1932   

 

Agnetes eldste datter Anna, 

gift Krokedal 

 

I 1920 tjente en nabojente fra Indre Amdal på Ned-

strand, Karen Amdal, hos Agnethes søskenbarn 

Martha fra Økland, Ølen. Martha var da gift med 

Hans Arnø og bodde i Hafrsfjordsgt 54, Stavanger.  

Kjennskap og jobb hang gjerne sammen i de dager.  
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