BBF7 – Johan J. Vassbø

1. I kornskuren med hest og slåmaskin på Alma
Vassbø sin gard. F.v. Alma Vassbø, ukjent på
slåmaskinen, Aslaug Vassbø, Trond Lauperak,
Oddvar Vassbø og Johan Landsdal.

2. F.v. Bertine Vassbø, Ivar Vassbø, ukjent, Johan
Vassbø.

6. I stova til Johan og Bertine Vassbø ca. 1916. F.v.
sonen Johan, mora Bertine og faren Johan.

7. Under krigen var det stor aktivitet i gruvene.
Julius Tengesdal og Konrad Ramsland, fikk oppdrag
å kjøre sand fra grustaket på garden til gruvene på
Hovland. Lastebilene ble fraktet opp med båten
«Ørsdølen». De la solide plank på tvers av båten,
oppå relingen, og kjørte bilen oppå. Her ser vi
begge bilene på plass i tunet til Bertine. De kjørte
også rør og annet utstyr fra kaia til Hovland. Vi ser
Julius stå lent mot lastebilen med en hund foran.
Foran den andre bilen sår Johan Vassbø med
hendene bak ryggen. Konrad kunne siden fortelle
at han hadde selv kjørt «tyskerpakk», høytstående
tyske offiserer omkring i dalen.

12. Om bord på «Ørsdølen». Første rekke f.v. gutt
ukjent, jente ukjent, Anders Bjordal Eik, Jan
Vassbø. Andre rekke f.v. Johanna Løvbrekke, Liv
Bjordal Eik, Anne Marie Løvbrekke, ukjent, ukjent
og Karl Bjordal Eik. Ukjent bakerst.

13. Familiesamling i Dyrskog.

13. Familiesamling på Vassbø.

2. Potetopptak i Ørsdalen. Det var kun Bertine
Vassbø som hadde potetopptaker og dobbelt
hestespann i dalen, slik Ove Vassbø husker.

8. Bertine foran den ene lastebilen.

4. En sommerdag i høyslåtten på Plasset hos Ivar
Vassbø.

15. Er det noen som kjenner disse personene?

9. Foto fra en annen vinkel. En stor begivenhet.
Dette er de første bilene som kom til dalen.

5. Ivar Vassbø kjører vatn til garden, i 1942 da det
var uvanlig kaldt.
10. Ørsdølen ved iskanten.

11. Vinteren 1942 var uvanlig hard, Ørsdalsvatnet
frøs til, unntatt ei råk ved Skåredalen.

16. Er det noen som kjenner disse personene?

