BBF00 – Vinningland
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!

FIRE SØSTRE VINNINGLAND som emigrerte til
Montana USA og gifta seg med fire Sauda-buar, to
av dem brødre. Fra venstre Else Theodora (Dora i
USA, 1891-1978), Tarjer (Thora i USA, 1888-1973),
Retsina (1886-1982) og Hansine (1883-1984). Dei
to først nevnte skulle egentlig reist med Titanic fra
Storbritannia til USA den 12.04.1912, men
reiseplanen vart endra til den 18.04.1912. Dei var
døtre til Hans og Tomine Vinningland, som var
fødde på Hegelstad og Ivesdal. Dei dødde begge av
tuberkulose i 1896/1897, då disse søstrene var 513 år gamle. Det var og tri eldre søstre og en bror.
Marta gifta seg med naboen på Vinningland og
budde der, mens Peder (kalla seg P.H.) bygde seg
hus på Fjermedal, og Hanne Karine og Marie
Retsine begge gifta seg og budde i Egersund.
Aadne Ellingson Vinningland. 1817—1917 (godt 99
år).

Lisa og Guri Vinningland.

Fra Vinningland: Guri Vinningland (t.h.) har besøk
av søsteren Inga Fjelde fra Jørpeland og Ingas
barnebarn Svein og Torild. Ca.1960.

Søstrene Thora, Dora og Retsina er med Retsina sin
mann John på biltur sammen med noen av de 28
barna som de fire søstrene fekk.

Odd og Jorunn Siqveland.

Fra venstre bak: Bjørg B. Tengesdal, Olaf Hovland,
May Reen Ø. Hovland. Foran f. v. Katrine
Tengesdal, Helge Ødegård Hovland og Arild
Vinningland. Dette var før det kom asfalt på
Vinninglandsvegen, og mellom Sigurd Vinningland
og Odd Sikvaland var det veldig ofte flaum der når
åa var stor. Foto vinteren 1988/89.

