
217

"Som skapt for hyttedrift" 
I 1934 fikk Ivar Vasli skilt eiendommen ut fra Bårdsgarden, slik at den 
ble et selvstendig bruk. Han gikk deretter i gang med nybrottsarbeid og 
dyrket i løpet av årene frem mot andre verdenskrig opp ca. 35 dekar. Ivar 
Vasli forble ugift og hadde ikke livsarvinger, og var vel av denne grunn litt 
i tvil om hva han skulle gjøre med Kåsa. Etter at han etter krigen hadde 
leiet ut deler av huset til faste gjester i et par år, henvendte han seg til TT 
med et tilbud om at foreningen kunne få leie det. Med sin toetasjes hoved-
bygning var Kåsa ifølge TT "som skapt for hyttedrift", og styret derfor 
slo straks til og underskrev i 1948 en leieavtale for tre år. "Med dette har 
vi inntil videre fått løst kvarterspørsmålet i Storlidalen på tilfredsstillende 
måte," skrev styret i årsberetningen for 1949.  
   Styret bestemte at Kåsa skulle drives som en betjent hytte. Antall senger 
på hytta var 16 og driften kom i gang sommeren 1949 med frk. Kristine 
Nerhoel som vertinne. Kåsa fikk allerede etter sin første sesong med 235 
overnattinger et godt renommé blant fjellturistene "for rent og godt stell 
og hygge". Påfølgende påske hadde Kåsa 127 overnattinger og sommeren 
1950 økte antallet til 290. Da de tre årene var gått var både eier og leier 
fortsatt godt fornøyd med ordningen, og avtalen ble fornyet for en ny 
periode.
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Kåsa i 1966. Foto: Finn Ouren

Kåsa og Bårdsgarden
Da turisttrafikken etter andre verdenskrig skjøt i været, ble TT-kvarteret 
på Bortistu Storli snart for lite - seks senger kunne ikke ta hånd om 
trafikk fra Gjevilvatnet, Trollheimshytta, Innerdalen, Kårvatn og samtidig 
selv fungere som et utgangspunkt for turer i Trollheimen. Ja, for noen dro 
også til Storli for å starte turen sin derfra. En utvidelse av kvarteret var 
selvsagt en mulighet, men saken løste seg på en måte selv da TT i 1948 
fikk tilbud om å leie Kåsa ved nordenden av Ågardsvatnet, omlag tre kilo-
meter lenger ned i Storlidalen. 
   Kåsa var opprinnelig en husmannsplass under Bårdsgarden, men ble 
omkring midten av 1920-tallet tatt i bruk av Bård Estensen Vasli - en sønn 
av eieren av Bårdsgarden, Esten Henriksen, og hans andre kone Ingeborg 
Arntsdatter Nerhol. Bård Vasli bygget på husmannsstua, men flyttet aller-
ede i 1930 fra stedet etter å ha giftet seg. Kåsa ble da overtatt av hans 
yngre bror Ivar Estensen Vasli, som fortsatte arbeidet med å 
modernisere og bygge på husene.

Utsikt fra Storlidalen mot Innerdalsfjella.  Foto: Jonny Remmereit

"Turister som til sommeren besøker vore hytter vil finde uthængt en 
vakker prøvekollektion av ørretfluer fra firmaet O. Mustad & Søn. 
Det er en glæde at gjøre foreningens medlemmer opmerksom paa 
denne nye norske industri. - - - Paa sine sommerturer vil man altid 
ha glæde av at ha med en let fiskestang; glem da ikke at medta nor-
ske ørretfluer, som faaes i enhver sportsforretning."
(Fra årsberetningen for 1923)
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nye kvarteret med 18 senger og flatsengloft klart til bruk til påsken 1982. 
Sengetallet er siden økt til 22, og kvarteret er fortsatt i førsteklasses stand 
med tørkerom, dusj og vannklosett. 
   Bårdsgarden har beholdt sin popularitet og er i dag den klart best 
besøkte av alle TTs selvbetjente hytter og kvarterer og har årlig 1300-
1400 overnattinger. En forklaring på det er at Bårdsgarden egner seg 
glimrende for barnefamilier, og en annen at turistforeningens Barnas 
Turlag av samme årsak benytter seg av Bårdsgarden til forskjellige 
arrangementer. Samtidig er Bårdsgarden, slik Bortistu og Kåsa også var, 
et ypperlig utgangspunkt for turer til Gjevilvasshytta og Trollheimshytta, 
vestover til Kårvatn og Innerdalen eller som mellomstasjon for turer 
mellom disse stedene.          
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   Ivar Vasli døde i 1963 og etter ham ble to av hans søstre, Dorthea Vasli 
og Marit Rolvsjord, eiere av Kåsa. Disse satte etter sommersesongen 1964 
i gang en omfattende restaurering slik at hytta fremsto som ny til påske-
sesongen 1965. Sengetallet ble økt fra 16 til 22 og TT anskaffet en del 
nytt inventar. Hytta ble fremdeles drevet betjent og hadde stadig bra 
besøk - 671 overnattinger i 1963 og 656 i 1964 - og avtalen ble en rekke 
ganger fornyet for to år av gangen inntil 1976. Selv om TT også da ønsket 
å gå inn på en ny avtale lyktes det ikke å få dette til, og leieforholdet på 
Kåsa opphørte 1. oktober.

Bårdsgarden overtar
Storlidalen var dermed uten TT-kvarter, men ikke lenge. Een avtale ble 
kort tid etter inngått med eieren av Bårdsgarden, Harald Berdal, om 
opprettelse av et selvbetjent kvarter på gården fra 1. januar 1977. 
Avstanden mellom den gamle hytta og det nye kvarteret ble dermed ikke 
stor ettersom Bårdsgarden bare ligger noen hundre meter øst for Kåsa. 
For TT betød dette at bare små justeringer var nødvendig på rutenettet til 
og fra Storlidalen.
   Kvarteret, som fikk 12 senger, ble opprettet i det såkalte Eldhuset - en 
bygning som lå ved siden av hovedbygningen og som tidligere var brukt 
til separering av melk, kjerning av smør, ysting og baking. En tid var det 
også en kvern i huset. Den nye selvbetjeningshytta ble straks populær og 
hadde i løpet av det første året 477 overnattinger. Men besøket fortsatte 
å stige og etter bare noen få års drift var det blitt behov for flere senger. 
Berdal foreslo da å flytte selvbetjeningskvarteret inn i den vestre delen av 
hovedbygningen, og slik ble det. Etter ombygging og restaurering sto det 

Bårdsgården i 
Storlidalen har 
en hundreårig 
tradisjon i å 
ta imot ferie-
gjester. De 
hadde full 
pensjon og 
bodde gjerne 
på gården i et 
par uker av 
gangen. Foto: 
Lars Vasli, 
i 1913.

Bårdsgården 
er TTs mest 
besøkte selv-
betjeningshytte. 
Foto: Jonny 
Remmereit

Kåsa var TT-hytte fra 1948 til 1976.


