
kunne få reise. Fra Lyngdal vet vi ikke om så var tilfelle,
men fra Spangereid vet vi at en familie fikk penger for å
reise i slutten av 1880-åra. Da sendte agenten krav til Spang-
ereid fattigkommisjon med opplysning om at billetten ble 12
kroner dyrere enn først antatt da reisefølget dro til Sims
isted enfor Bismarck i Nord-Dakota.

DE FØRSTE UTVANDRERNE FRA KVÅS
Allerede i 1844 utvandret de første fra Kvås. Det var ekte-

paret Torborg Olsdatter (1814-) og Lars Osulsen Tjåme-
land (1804-). De giftet seg i 1844, og bodde på en gard Lars
hadde kjøpt av stefaren for 200 speciedaler i 1840. Torborg
var fra Kvåvan. I 1844 solgte de garden til Lars’ halvbror
Ånen for 100 speciedaler. I 1854 bodde Torborg og Lars i
Rochester i Racin County i Wisconsin.
I 1847 reiste odelsgutten Tobias Hågensen Øysteinsland

(1820-). Han kom senere tilbake, bodde på østre Vintland i
1860-åra og i 1900 var han rentenist og leieboer i Gauviga. 2
år seinere, i 1849, utvandret Teis Jakob Andersen øvre
Vemmestad (1820-). Han var den sjette i en søskenflokk på
9. Gunder Kristian Børufsen Høyland (1825-) utvandret
samme år til New York. Han var den nestminste av 5 søsken.
Det går så 10 år før neste utvandrere fra Kvås - i 1859.

Denne gang er det en hel familie som emigrerer. Gardbruker
Simon Andreas Tobiassen Birkeland (1832-) og kona
Ingeborg Olsdatter (ca. 1829-) fra Klungeland i Hægebo-
stad, reiste med sine barn Tobias (1856-) og Ole (1858-). To
av Simons yngre brødre reiser også med; Anders (1834-) og
Teis Jakob (1839-). Simons mor, Gesine, var søster til Teis
Jakob som utvandret i 1849 fra Vemmestad. 4 av Gesine og
Tobias’ ni barn kom til USA. I 1859 reiste ovennevnte med
ei seilskute fra Bergen som brukte 13 uker over havet. Lille
Tobias hadde mistet skoen sin og sa: “Nå reiste skoen min
like til havs”. I Amerika fikk Ingeborg og Simon tre sønner
til; Jacob, Andrew og Lars.
I 1861 reiste Lars Stiansen øvre Vemmestad (1835-).

Han var nevø til Teis Jakob som reiste i 1849 og således
 søskenbarn til Simon og brødrene som reiste i 1859. Også
flere unge menn emigrerte samme år. Jakob Isaksen Moi
(1841-) var den femte av sju søsken. Hans Gabriel Larsen
Kvås (1840-), senere tilbake til Norge, gift her i 1868, bosatt
på Åbestad i Konsmo. Broren hans utvandret i 1868. Hans
Kristian Olsen Kvås (1840-1927), senere tilbake, gift her i
1871, bosatt på Kvås. Ole Andreassen Kvås (1843-). 

DE FØRSTE UTVANDRERNE FRA AUSTAD
De første utvandrerne fra Austad reiste sannsynligvis i

1849, og alle disse reiste til New York. Engel Serine Sør-
ensdatter Reiås (1826-) reiste til Bergen i 1841 for å tjene,
og solgte hus i Korshavn i 1849 samt en gardspart på ytre
Revøy for 200 speciedaler, og dro til Amerika. Broren med
familie reiste i 1857, se senere. Gardbruker og los Nils Kor-
neliussen, Korshavn (1791-) og kona Ane Malene Jens-
datter Holm reiste også i 1849. I tillegg dro tre søsken fra
Austad-garden; Sakarias Pedersen Austad (1825-), Arian
Tønnes (1831-) og Elisabeth Serine (1825-). Av totalt 11
søsken, dro 5 til USA. I 1849 reiste også enkemannen Sig-
bjørn Tobias Jensen Ås (1810-) opprinnelig fra Udland. Av

hans 6 barn var 4 døde som små. Han reiste til New York
alene, etter å ha solgt garden på Ås i 1849 for 300 specieda-
ler.
Det gikk nå fem år før neste utvandret - i 1854. Det var

Gabriel Pedersen Austad (1839-), en yngre bror til de tre
søsken som reiste i 1849. I 1854 dro også Lars Jakob Kris-
tensen Saudland (1826-). Begge disse dro til Chicago. En
amerikansk kilde nevner at Peter Nelson Erikstad skulle ha
utvandret - i 1851. Han var pioner i Winnechiek County,
Iowa, fra 1853, og senere i Newburg, Fillmore County, i
Minnesota, fra 1865.
I 1857 var det flere Austad-folk som dro over blåmyra.

Enka Anne Marie Jensdatter Nakkestad (1820-), opprin-
nelig fra Udland og søster til Sigbjørn Tobias som reiste i
1849. Anne Marie var blitt enke i 1852, solgte garden på
Nakkestad for 700 speciedaler og reiste sammen med sine
tre barn; Anne Kirstine (1844-), Anne Bertea (1847-) og
Arian Tønnes (1850-). Kristian Kristensen Saudland
(1834-) står også oppført som utflyttet i 1857. Han hadde
visstnok flyttet allerede i 1850. Det står ikke angitt hvor han
flyttet, men det er stor sannsynlighet for at også han kom til
Amerika. Hans søster Ester Katrine (1841-) kom også til
USA, men det er uvisst når hun reiste. Hun var gift Heimveg,
og i 1913 bodde hun i Nerstrand i Minnesota.
I 1857 reiste også Ole Sørensen Reiås (1832-) og kona

Ingeborg Åsea Pedersdatter (1830-), opprinnelig fra Prest -
jordstranda. De hadde med seg sine tre barn; tvillingene
Sakarias Emanuel (1854-) og Petrine Elisabeth (1854-)
og minstejenta Tobine Karoline (1857-). Sistnevnte var født
22. februar, og familien dro til USA i mai samme året. Oles
foreldre ble igjen i Norge, men alle barna som vokste opp,
kom til USA. Det er denne Ole Sørensen som deltok i
borger krigen, se senere.
Anne Martine Nilsdatter Åmland (1843-) dro i 1860.

Året etter reiste Mikal Mikalsen Krågestøl (1843-) og
Johanne Jakobsdatter Austad (1843-). I tillegg dro inderst
Kristian Tønnessen Austad (1806-), opprinnelig fra Spin-
deråsen, og hans hustru Anne Tonette Olsdatter (1823-) og
sønnen Ole Tobias (1858-). Kristians to barn fra hans første
ekteskap ble igjen i Norge. To unge jenter dro også i 1861;
Adriane Pedersdatter Austad (1836-) som hadde søsken
der over fra 1849 og 1854, og Inger Marie Anstensdatter
Prestjordstrand (1841-). Hennes foreldre leide i Prestjord-
stranda.

DE FØRSTE UTVANDRERNE FRA Å
I 1848 startet trolig utvandringen fra Å sogn. Da utvandret

ungkar Lars Gabriel Gunvaldsen Håland, 23 år, til New
York. Ungkar Mads Reinertsen Belland, 30 år. Gardbruker
Andreas Johnsen Øvsteland, 31 år, reiste sammen med
kona Olene Gundersdatter, 28 år, opprinnelig fra Fladen,
og deres barn Anna Johanne, 5 år, Gabriel, 3 1/2 år og
Jacob, 1 år. To av Olenes søsken var også med; Inger Åsea
Gundersdatter Fladen, 38 år, og Lars, 15 år. Denne fami-
lien reiste til New York. Det samme gjorde gardbruker Erik
Gundersen Skreli, 45 år, og kona Anne Elisabeth Tobias-
datter, 44 år, og deres barn Gunhild, 15 år, Helene, 11 år,
Cornelius, 8 år, og Marie 3 år.
Året etter, i 1849, var det en masse som utvandret. Gabriel
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