Bårdsgården - slektsgård og turistkvarter
Bårdsgården i Storlidalen er kjent som el populært krypinn for fjellvandrere de
siste 15-16 år. Fra før var gården kanskje mest kjent gjennom Bent Brænnes
bøker og barnetimer om Tørris. Disse historiene var lagt Hl midten av 1800tallet og både den første boka «Tørris, gutten fra Storlidalen» (1967), samt
«Tørris og fjellvind» (1968) og «Tørris gror til» (1969) er idylliske og snille
beretninger om livet på fjellgården. Berit Brænne bodde sjøl ei tid i Storlidalen
og visste nok at tilværelsen inne i fjellet kunne være nokså barsk.
Vi har fått dagens husfrue på Bårdsgården, Marit Vasli Berdal, Hl a fortelle
litt om gården og naturen den er omgitt av.
«Bårdsgården ligger i Storlidalen i Oppdal, 17,5 km fra Lønset. Garden
ligger sydvendt til, 625 meter over havet ved Angardsvatnet, I sør ligger Krakvassfind (1699) og i vest Innerdalsfjella, med bl.a. Storsalen (1799) og
SåtbakkoUen (1840).
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Den førsle bosetter på Bårdsgården var svensken Bård Hansen i 1652. Han
ble lyst fredløs i Sverige pga. at han hadde diktet skjemteviser. Gården har
siden vært i slektens eie, Bård var en dyktig smed. Han har bl.a. laget lasen til
kirkedøra på Lønset, og dette er i bruk den dag i dag. På Bårdsgården er det en
skjærfilbue laget av Bård i 1658, og i Drivdalen fins det en stabburslås han har
smidd, Jernet vant han ut av myrmalm, som han spesielt fant i omradet vest for
Gjevilvatnet,
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I 1752 brant hele Bårdsgården ned til grunnen. Det eksisterer derfor ta ting
laget før den tida på gården i dag. Sagnet sier al en gang da eieren kom innover
dalen så det ut som om gården brant, og han lovte da å gi bort ei tønne korn
hvert år hvis gården likevel ikke brant. Del gjorde den heldigvis ikke. Eieren
holdt det han hadde lovet, men etterkommerne hans brydde seg ikke om dette,
og derfor brant gården ned fil grunnen.
Størstedelen av hovedbygningen stammer fra 1752, men i 1926 fant folket
på gården ut at bygningen var for liten. De delte den derfor på midten og skjøv
delen fra hverandre før de bygde på igjen i midten. Det nåværende fjøset ble
bygd i 1958.
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Elektrisk lys har gården hatt siden siste verdenskrig, Den første tida fra et
eget lite kraftverk som ikke alltid var like driftssikkert. Om vinteren var lite
vann og frost el stort problem. Fra 1952 har gården hatt strøm fra det
kommunale nettet. Helårsvei har del værl inn til Bårdsgården siden 1959. Da
ble veien lagt på andre sida av Dalsvatnel, og en unngikk dermed en spesielt
rasfarlig strekning. Det var veldig strevsomt å måke opp igjen veien med
spade forbi rasstedet. Ofte kunne det gå et nytt snøras her etter bare noen uker.
Snøras kan det gå over veien også andre steder i dalen, men det er heldigvis
langt mellom hver gang.
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Bårdsgården på seinhøsten i 1919, fotografert av Lars Vasli.
Under gården lå også to husmannsplasser, Kåsa og Knussin. Begge disse ble
fraflyttet ca, 1900, da folket dro Hl Amerika. Kåsa ble benyttet fil betjent
turisthytte fra først på femtitallet og fram til 1976,
Nåværende generasjon på Bårdsgården driver med melkeproduksjon og
har 17-18 melkekyr saml kalver. Melkebilcn kommer og henter melka tre
ganger i uka. Før Harald Berdal og Marit Vasli Berdal lok over gården, ble den
drevet av fem ugifte søsken som arbeidet godt i lag. Disse Vasli-barna hørte til
en søskenfiokk på i alt 10. Tre av disse dro til Amerika, mens enkjøpte seg
gård på Albu. Den siste, som het Lars, døde bare 28 år gammel i 1923. Likevel
rakk han å gjøre seg bemerket på mange måler. Han laget seg bl.a. et eget
fotoapparat og var en dyktig fotograf. Det eksisterer mange fine bilder eller
Lars Vasli som var en av de første i Oppdal som drev med fotografering. Han
behersket også teknikken med å ta innebilder, selv om det ikke fantes blits på
den tida. (Se for øvrig TT-årboka for 1988), Lars Vasli var oppfinnsom også på
andre måter. Han konstruerte bl,a. en filmfremviser, laget klokker og var
mann bak et fiskesnøre som gikk i ei sløyfe utover vannet, drevet av vannkraft.
Dessuten bygde han en pedaldrevet snøbil, som riktignok var et svært lungtrødd kjøretøy.
Angardsvatnet var før reguleringan et rent ørretvatn, men det har nå
dessverre fått el ganske stort innslag av røye fra Gjevilvatnet. Utbygginga er
en del av Drivautbygginga, og var avsluttet i 1973. Reguleringshøyden av
Angardsvatnet er 1,5 meter.
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Turister har det vært på Bårdsgården siden sist på 1800- tallet. Noen av de
første var engelske ftskere. Til ut på 1960- tallet tok gården imot mange
turister i full pensjon, siden er besøket for det meste basert på sjølhushold,
I 1976 lok TT i bruk Eldhuset til selvbetjeningshytte som erstatning for den
betjente Kåsa. Eldhuset er en bygning ved siden av hovedbygningen og fikk
som turistkvarter 10 senger. Fra gammelt av ble bygningen benyttet til
separering/kjerning/ysting og baking. Det var også ei kvern i bygningen.
Det viste seg ganske snart al delte huset ble i minste laget, og lil påske i
1982 ble selvbetjeningskvarteret flyttet inn i vestre halvdel av hovedbygningen. Her er det 18 sengeplasser samt flatsengloft. Denne delen av bygningen
var da nyrestaurert med bl.a, dusj, vannklosett og tørkerom. Hytta ble også
gjestet av daværende kronprinsesse Sonja og Claus Helberg m/følgc på en tur
i Trollheimen i 1982.
Fra Bårdsgården går del godt merka stier til Innerdalen (7-8 timer),
Kårvatn (7 timer), Trollheimshytta (8-9 timer) og Gjevilvasshytta (6-7 timer).
Turmulighetene om vinteren er kanskje enda bedre med et utall topper og
muligheter å velge i.
Første året (1976) hadde vi 477 overnattinger på Bårdsgården, mens tallet de
sisle årene har ligget på ca, 1300 pr. år. Vi er godt tilfreds med å være
«vertskap» for selvbetjeningshyfta, og håper al også framtida vil vise at denne
formen for «fjelltrafikk» fortsatt har livets rett.»

Stor byggeaktivitet i TT
Trondhjems Turistforening er midtveis i et fire-femårig krafttak for å bedre
komfort og standard på hyttene i Trollheimen og Sylene. Innsatsen kommer
etter en periode på nærmere 10 år der byggeaktiviteten i foreningen har vært
relativt beskjeden. 1 tillegg lil ombygginger og tilvekster på de eksisterende
hyttene, planlegger TT også å bygge to nye hytter. Den ene lenkes bygd som
en forbindelse mellom hytlcnellene i Sylene og Femundsmarka, i Vigel Hyllingen-området, mens den andre sannsynligvis vil komme i den nordlige
delen av Trollheimen, i Rindal kommune.
Standardhevingen på hyttene har sammenheng med de nye krav som settes
fra offentlig hold til kjøkken, sanitæranlegg og brannsikring, TT har talt imot
den utfordringen som delle betyr og vil gjerne være tidlig ute med å imøtekomme de skjerpede kravene. Derfor ser foreningen også gjerne at myndighetene inspiserer de nye anleggene etc. eller hvert som de er ferdig.
Konkret omfatter opprustingen dusj på alle de betjente hyttene, tilfredsstillende loalettløsning både på de betjente og ubetjente hyttene, modernisering av kjøkken og aggregat på de største betjente hyttene som ikke har innlagt strøm. Dessuten gir den nye brannloven flere påbud som fører til ombygginger og investeringer. Hyttene skal ha sikre rømningsveier, branndører,
brannskillevegger, mens brannslokningsulslyret skal ha en helt annen
standard. Den nye brannloven krever også reservehytte, samt opplæring av
hele betjeningen og videre oppfølging gjennom brannøvelser. Med de nye
forskriftene blir verfinna ansvarlig på en helt annen måte enn tidligere.
Overordnet ansvar for tilsyn og opplæring er lagt lil daglig leder ved TTkontoret, Atle Jacobsen.
TT hilser de nye kravene velkommen. Brannsikring er naturligvis svært
viktig på turisthytter langt til fjells, der en brann kan være ekstra skjebnesvanger. Etler oppfordring fra foreningen har det alt værl holdt brannsyn på
Jøldalshytta ved Rennebu brannvesen, og tilsvarende initiativ er også gjort
overfor øvrige aktuelle kommuner etler hvert som utvidet brannsikring er
gjennomført på hyllene.
Best inntrykk av det arbeidet som er utført - samt de oppgavene TT slår
foran - får man ved å se på hver hylte for seg. Det aller meste av de bygningsmessige endringene er gjort ved innleid arbeidskraft. Noe arbeid er også utført
på dugnad, mens vanlig vedlikehold er utførl av del ordinære TT-Hlsynet.
Trollheimshytta
En ombygging av doen er igangsaft, og bygningen vil inntil videre bli brukt
som lager. En helt ny utedo blir ferdig i løpet av sommersesongen 1992. I
denne bygningen er det montert et nytt dieselaggregal i el lydisolert rom.
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