
Hans far, Torkild Ånensen Birkeland, hadde i 1839 tatt
over bruket 262 Fidja. Han ønsket etter hvert å dele
 bruket mellom sin sønn Andreas og sin datter Bolette.
Men da Andreas oppholdt seg i Amerika, beholdt
 Torkild selv den ene halvdel av bruket i påvente av at
sønnen, slik han hadde lovet, skulle komme hjem og
overta. Det ble imidlertid med løftene for Andreas’ del,
og i 1865 hadde faren ventet lenge nok. Han overdrog
da sin halvdel av Fidja til sin eldste datter Anne Katrine
Torkildsdatter, gift med Tobias (I) Oftebro, forpakter på
Prestegården.

Andreas Torkildsen hadde rang av korporal da han
 utvandret. I Amerika steg han i gradene, og da han skrev
sitt brev fra borgerkrigen i 1862, gjorde han tjeneste som

kaptein i Nordstatenes styrker. Med seg som  hornblåser,
hadde han sin sønn Tobias, 16 år gammel.

Vi lar kaptein Torkildsen selv fortelle:

Leiren på øen no-10 - 65 mil syd fra Cairo, eller 
431 mil syd for Chicago, 20 may 1862.

Kjære fader og søskende.

Eders skrivelse af 9de April d.å. modtog jeg i dag, tilsent
mig fra min kone. Jeg behøver vel neppe at fortelle Eder,
at jeg var glad derfor, når jeg lader Eder vide at vi
 ligger her som Garnison på en ø mit i Missisippi Flo-
den, og det er nu over en måned siden vi havde noget
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En lyngdøl i den 
amerikanske borgerkrigen

Av Torstein Oftebro

De tallrike utvandrerne fra Lyngdal til Amerika, og deres etterkommere, har selvsagt på mange felter
gitt sine solide bidrag til utviklingen av det amerikanske samfunnet. Tyngden av utvandringen kom
imidlertid for sent for de fleste til at de ble direkte berørt av den amerikanske borgerkrigen (1861-
1865). Men noen utvandrere var tidlig ute. Det gjaldt f.eks. Andreas Torkildsen Fidje som drog til
 Amerika i 1848, og som til fulle fikk oppleve borgerkrigens redsler.

Militærleir nær Yorktown, Indiana, april 1862 


