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– Jeg håper Almås skal bli 
en berikelse for Åsane, sier 
byråd Lisbeth Iversen. 

Vi klatrer opp bakkene 
gjennom et flott kultur-
landskap nord i Åsane, 
og fremfor oss dukker det 
opp: Et komplett tun med 
to langhus, løer, en knøtt-
liten stall og 
kårhus. Det 
er lenge siden 
klokken stop-
pet her. 

Vi går først 
inn i Laura-
huset. Ingen 
har prøvd å 
aldersbestemme det, men 
noen tipper rundt 1900. På 
veggen i Kallehuset finner 
vi årstallet 1867.

De to løene kan være 
århundrer gamle. I vinter 
raste murveggen på den 
ene, og utedoet forsvant 
i julestormen. I januar la 
Bergen tomteselskap pre-
senning over deler av taket 
på Laurahuset, men van-
net renner inn ved skor-
steinen. Veggen under er 
våt og har fått råteskader. 

Kjøpt av tomteselskapet
I 2000 og 2001 kjøpte Ber-

gen tomteselskap eien-
dommen. Deler av den 
ligger i et uregulert LNF-
område, båndlagt som 
jordbruksland. Restarea-
let var i kommuneplanen 
byggeland, og ble skilt ut. 
For å beholde jordbruks-
eiendommen trengte 
tomteselskapet konse-
sjon, noe de fikk endelig 
avslag på i 2005. Statens 

landbruks-
forvaltning 
gjorde sam-
tidig opp-
merksom 
på at tomte-
selskapet er 
forpliktet til 
å vedlikehol-

de eiendommene frem til 
salg.

I mellomtiden har turgå-
erne fulgt med. De ser at 
området gror til og bygnin-
gene forfaller.

11. januar sendte Åsane 
Historielag et brev til Hor-
daland fylkeslandbruks-
styre, der Historielaget 
etterlyser handling.

– Alle som følger med 
kan se forfallet, sier Mari-
anne Herfindal Johannes-
sen, leder i Historielaget.

– Nå er vi alvorlig redd 
for at løene skal ramle 
ned og våningshusene få 

alvorlig skade. Vi har tatt 
dette opp med kommunen 
og tomteselskapet gang på 
gang, men ikke noe skjer. 
Lenge har de snakket 
om at kommunen skulle 
overta, men vi føler vi blir 
holdt for narr, sier hun.

Direktør Frode Carlleif 
Hoff i Bergen tomtesel-
skap innrømmer at Almå-
stunet har vært forsømt.

– Som jeg sa ved en fel-
les tur med Åsane His-
torielag i 2011 har vi på 
ingen måter gjort en til-
fredsstillende jobb med 
bygningsmassen. Men nå 

På Øvre Almås ligger et veiløst 
gårdstun og forfaller. kommunen  
vil overta og ruste opp gården. 

Almåstunet 
skal berges

har vi fått priset og inn-
gått avtale om utførelse 
av betydelige og nødven-
dige sikrings- og utbe-
dringsarbeider, sier Hoff.

Nå er det bestemt at 
Bergen kommune skal 
kjøpe eiendommen.

– Jeg kan forstå at 
mange er utålmodig, og 
det har jeg vært selv også. 
Det har vært en lang og 
vanskelig prosess, og flere 
ganger var jeg redd vi 
skulle miste Almås. Nå ser 
det ut til at overdragelsen 
går i orden i løpet av 14 
dager, sier Lisbeth Iver-
sen, og legger til:

– Det er trist å se at byg-
ningene forfaller, men så 
lenge kommunen ikke 
har hånd om stedet, er det 
lite vi kan gjøre med vedli-
keholdet. Tomteselskapet 
er et AS med eget styre.

– Hva vil dere gjøre for å 
redde bygningene?

– De må sikres umiddel-
bart, deretter kan vi sette 
i gang nødvendig restaure-
ring, sier Iversen.

– Hva skal kommunen 
med disse gårdsbrukene?

– Nøyaktig hvordan vi 

skal bruke tunet får vi 
diskutere med Fylkesman-
nens landbruksavdeling. 
Vi har også ønske om å 
samarbeide med Historie-
laget og andre frivillige 
om bruken. Det hadde 
vært fint om vi fikk til en 
kulturell møteplass, der vi 
kunne vise hvordan folk 
levde og arbeidet før, sier 
Lisbeth Iversen.

Unikt tun
Inger Lena Gåsemyr ved 
seksjon for kulturminne-
vern og museum i Hor-
daland fylkeskommune 
var med til Almås. Hun er 
begeistret for stedet:

– Dette er et fantastisk 
område, og må helt klart 
tas vare på. Det er et 
kulturminne med lokal 
og regional verdi. Vi ser 
det ikke som nødven-
dig å frede tunet, men 
mener det er viktig å få 
satt i stand bygningene 
og bevare gårdstunet for 
ettertiden. Hvis kommu-
nen ønsker det, kan vi 
bistå med vår kompetanse 
innen bygningsvern, sier 
hun.

ALMÅSTUNET: Det er slik Laurahuset og løen møter oss. Med steingavler for å beskytte mot regn og storm. Byggeskikken var helt vanlig i Nordhordland.

KALLE-LØEN: Grindverkshus med brake- og steinvegger. Etter at muren 
raste tidligere i vinter, ligger løen åpen for sønnavinden.

MÅ REDDES: Marianne Herfindal Johannessen i Åsane Historielag 
viser rundt i tunet. Fra venstre Tom Sandahl i Grønn etat, Odd Kristian-
sen i Bergen tomteselskap, Inger Lena Gåsemyr hos fylkeskonservato-
ren, og Tor Andre Ljosland, politisk rådgiver hos Lisbeth Iversen.

LAURA-LØEN: Den har tålt mange vinterstormer, takket være murveggen.

Klokken er 
fem på tolv  

for Almåstunet
lisBeTh iversen, Byråd


