BBF00 – Steinsland
I dette fotoalbumet finner du bilder som er samlet
fra hele Bjerkreim. Alle bilder er sortert etter
gardsnavn i bygda som kommer alfabetisk. En del
har ukjent fotograf.
Bilder som finnes i «Bjerkreimboka band I, II og III»
samt i «Bjerkreim før i tida band I og II», er ikke
tatt med her. Og har bare tatt med bilder vi antar
har almen interesse.
Nye bilder legges ut fortløpende, så følg med!

Anders Salveson Steinsland f. 1868 d. 1956.

På ski i Steinslandsmarka ca. 1945. F.v. Arne
Steinsland, Torger Kløgetvedt, Trygve Ognedal og
Ommund Ognedal.

Det var andre tider i "Bjerkreim før i tida" når en
skulle på ferie. Her er et godt eksempel: Arne og
Aslaug Steinsland var kjærestepar i 1947 og skulle
dra på sin første ferie. De reiste med telt og sykler.
Arne skriver i notatboka si den 5. august 1947:
"Ferien tok til med at me reiste til Stavanger og
derfra med båt til Sand. Så sykla me til mellom
Osen og Solheimsvik, Me har hatt det koselig!" Og
den 6. august: "Reiste me med ferja fra
Solheimsvik kl. 7:30 til Nesflaten. Sykla derfra til
Røldal Ysteri og lå i Røldal om natta. Skodderegn
og surt kl. 5:30." Så fortsetter Aslaug å skrive neste
dag den 7. august: "Fortsatte videre Austmannslia,
som var 5 km lang. Me måtte gå heile vegen, var
innom Haukelisæter, me ligg på en gard 16 km fra
Haukeliseter." Og 8. august skriver Aslaug: "Tok til
med strålande solskinn, kl. er nå 1/2 8 og me skal
til å koka kaffi".
Vi kjenner til at de deretter syklet ned Setesdalen
og kom heim - 5 dagers ferie.

Steinslandtunet 1905.

F.v. Elsa, Marit, Bertha med Audun på fanget og
Leif Steinsland.

Streinsland bnr. 1 og 3 på slutten av 1980-tallet.

Familiebarna Steinsland: Marit ved traktorsiden,
Bertha framme, Audun og Elsa på panseret og Leif
ved rattet med Anlaug i fanget. Foto: ca. 1965

F.v. Einar Tengesdal, Olaus Steinsland, Torleif T.
Tengesdal, Ludvig Laksesvela m. hatt, Tønnes T. og
Else Tengesdal og til slutt Guri Steinsland og Anna
T. Tengesdal. Foto sommeren 1938 eller 1939 hos
Else og Tønnes T. Tengesdal (Kalveskog).

