barna Anne Sofie (1859-) og Johan Alvig (1860-). I tillegg
utvandret ei enke, Else Anstensdatter Grøvan, 52 år, med
sine barn Anne (1823-), Sofie Elisabeth (1843-) og tvillingene Tobias og Emilie (1848-). I 1861 reiste også den unge
pike Johanne Bertine Olausdatter Kleivan (1838-) samt
en enkemann med sine to barn - Hågen Madsen Revsvold
(1806-) og barna Mads (1833-) og Elisabeth (1844-).
DE FØRSTE UTVANDRERNE FRA SPANGEREID
VEST FOR LENESFJORDEN
Omkring 1847 dro Arian Jansen Fleseland (1832-1909),
trolig den første fra denne delen av bygda. Han kom senere
heim igjen, men reiste over med familien i 1881, se forøvrig
egen artikkel.

BORGERKRIGEN
Under borgerkrigsperioden 1861-1865 var det naturlig
nok liten og ingen innvandring til USA. Fram til 1863 hadde
omkring 60 000 personer utvandret fra Norge. Mellom 4000
og 5000 nordmenn kjempet i borgerkrigen, de fleste på nordstatssida. Disse lyngdølene deltok i krigen; Tobias Christian Olsen Bringsjord (1835-), Hans J. Henriksen
(1844-), C. M. Johnson, Amos Sivertsen og Ole Sørensen
(1832-). Sistnevnte var fra Reiåsen. Han var soldat og bodde
i Sioux Falls, Minnesota. I tillegg nevnes en E. S. Seland,
mens andre opplysninger nevner en E. Seland som deltok i
den spansk-amerikanske krig som var langt senere enn borgerkrigen. Det kan også være tale om to personer med
samme navn.
Tobias C. Olsen Bringsjord bodde i Stanley, Wisconsin.
Han var artillerist i borgerkrigen. Hans J. Henriksen, eller
Hendersen som han kalles i en kilde, var soldat i borgerkrigen og bodde i Dane County, Wisconsin. Han var kommet
fra Svenevig. C.M.Johnson bodde i Dwight, Nord-Dakota.
Han ble såret to ganger under borgerkrigen. Johnson var
medlem av Nord-Dakotas legislatur. Amos L. Sivertsen ble
såret tre ganger i løpet av borgerkrigen. Han bodde i Larchwood, Iowa. Det er uvisst om han var fra Lyngdal i Numedal
eller Vest-Agder.
Etter borgerkrigen tok emigrasjonen seg opp igjen sakte
og sikkert, men også under krigen emigrerte noen. I 1862
dro ei ung jente fra Austad sogn; Olea Marie Sørensdatter
Reiås (1827-). Hun hadde søsken der over som hadde utvandret i 1849 og 1857. I 1864 emigrerte ei ung dame fra Kvås;
Helene Johnsdatter Stokkeland (1842-). Hun bodde bare
ei kort tid hos noe familie der, faren kom derfra, men hadde
flytta til Sokndal i 1830-åra. Det var ingen utvandring fra Å
sogn som en kjenner til.
Under denne perioden, i 1862, ble også den såkalte
Homestead-loven vedtatt av den amerikanske Kongressen.
Loven gav nybyggerne rett til 640 mål gratis jord. Etter borgerkrigens slutt var det derfor et oppsving i utvandringa,
men det avtok mot slutten av 1870-åra.

land (1846-) reiste også. Han kom seinere tilbake til Kvås,
og giftet seg her i 1876 med Anne Tomine Tollaksdatter Li
(1846-1915). De reiste så til Amerika igjen samme år og fikk
der to barn Simon (1877-1964) og Ole (1880-1968). Deretter
kom de heim igjen, og kjøpte gard på Li i 1882.
To brødre reiste ut i 1868; Fredrik Fredriksen Håvetoft
(1847-) og Abraham Tobias Fredriksen Håvetoft (1838-).
Samme året dro Lars Kristian Larsen Kvås (1846-). Han
var skolelærer i Kvås i 1865. Bror hans hadde utvandret i
1861. Bernt Elias Olsen Kvås (1840-1922) reiste også i
1868. Allerede i 1874 var han tilbake i Kvås, for da giftet han
seg, og senere bosatt på øvre Kvås.
I 1869 reiste Tobias Tollisen Fidjestøl (1849-). To av hans
søstre utvandret fra Austad i 1888. Anders Bergtorsen
Myglestøl (1852-) og Isak Jansen østre Røynestøl (1850-)
dro i 1872. Isak var fredsdommer, og bodde senere i West
Union, Iowa. I 1875 reiste Simon Andreas Ånensen østre
Tofteland (1853-).
To unge Kvås-karer reiste i 1876 fra Kristiansand til Philadelphia; sjømann Anders Andersen ytre Vemmestad
(1855-) og Johannes Ånensen østre Tofteland (1858-), bror
til han som utvandret i 1875. I 1876 reiste også Ole
Sigbjørnsen tilbake til Amerika, og med ham var da broren
Sigbjørn Sigbjørnsen Birkeland (1843-1938) i Amerika
kalt Simon. Han kom til Luverne i Minnesota. Hans bror Ole

UTVANDRINGA 1866-1879
FRA KVÅS SOGN
I 1868 utvandret Enok Tobiassen Birkeland (1848-), bror
til Simon m.fl. som reiste i 1849. Ole Sigbjørnsen Birke-
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Kornelius Kristiansen fra Svenevig fotografert i Alaska.
Han utvandret rundt 1880.
Bildet er utlånt av Martin Lunde.

