Hvorfor er det så mye
brostein i Bergen sentrum?

Unge
lovende
forskere fra
Bergen

Vi er på byvandring for å se
hvilke gater det er lagt ned
brostein og i hvilke gater det
er asfaltert.

Dette forskningsprosjektet startet vi på i januar 2020.
Denne forskningen passet godt inn med markeringen av
at Bergen fylte 950 år i 2020. Verdiene for jubileet var:
identitet, demokrati og bærekraft, og skolene i Bergen
markerte jubileet på ulike måter. Vi valgte å forske på
brostein og historien bak. Grunnet covid-19 situasjonen
med påfølgende nedstenging av skoler, måtte deler av
prosjektet utsettes til 2021 og noe kontakt måtte foregå
digitalt. Det betyr at dette prosjektet har vi jobbet med
gjennom et helt år. Vi takker alle som har brukt av sin tid
og delt av sin kunnskap for at 30 nysgjerrige elever har
funnet svar på hvorfor det er så mye brostein i Bergen
sentrum.

Hvorfor er det slik?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg tror det er mye brostein for det er finere enn asfalt
Det er lettere å lage vei av brostein enn av asfalt
De bruker brostein er fordi vannet kan renne mellom brosteinene, men på asfalt blir det bare en
dam som bilene kjører i og som spruter på de andre
De bruker brostein i byen fordi det er billigere enn asfalt
De bruker brostein fordi de som bestemmer i Bergen har bestemt det
De bruker brostein for at de som kjører ikke skal kjøre for fort
Jeg tror det er fordi det er fra steinalderen
Jeg tror de bruker brostein for det er bedre for naturen

Hvordan kom brosteinen
til Bergen?

Steinbyen
Bergen

3b dramatiserer
historien om
hvordan
brosteinen kom
til Bergen.

Legg en plan

Her er vi i gang med å
lage en plan for det vi vil
finne ut av
Vi har bestemt oss for hva vi vil
innhente av opplysninger og hvordan
vi skal gjøre det. Vi bruker
læringsgruppene våre og fordeler
oppgaver og ansvar. Hva trenger vi
for å gjennomføre planene og kan alt
gjennomføres? Her ble det gode
diskusjoner i læringsgruppene. Vi kan
snakke med folk som kan om
brostein, vi kan kontakte arbeidsfolk
som lager veier og vi kan låne bøker
på biblioteket om brostein.

Alle har skrevet en
plan over det de
tenker vi kan gjøre
for å finne svar på
problemstillingen.
Nå begynner
jobben med å velge
ut hva vi skal gjøre.

Dette vil vi
gjøre

Hent opplysninger

Arvid Fjæren tok oss videre med på en tur
rundt på Nordnes. Fra Kort Phil smauet gikk vi
over klosteret og Arvid viste oss noe som heter
Portugisisk eseltråkk. Til forskjell fra hestetråkk
er dette dypere trapper som igjen skal lede
vannet nedover gaten. Grunnen til at det kalles
Portugisisk eseltråkk er fordi brosteinsmestre
har sett og lært teknikken fra Portugal.

Arvid Fjæren lærte oss at det finnes flere ulike
typer brostein. Det er noe som heter småstein,
som er små brostein, og så er det noe som heter
storstein, som er stor brostein. Steinene har
også forskjellig farge. Bømlo stein er lyse og fine,
mens portugisisk stein er grå. Amsterdam stein
er mer rød i fargen. Den hvite steinen heter
Sognestein og Trojamitt. Han fortalte oss også at
fargen skifter litt når det regner og gir et fint spill
i bakken.

På turen vår viste Arvid Fjæren at det rundt
omkring i byen er lagt brostein med ulike tema.
Vi fant for eksempel et vikingskip og brostein
formet som havstrømmene utenfor Påskeøya.

Intervju med Arvid Fjæren
1.Hvorfor begynte de å legge brostein i Bergen?
Det var fordi folkene ikke skulle bli så sølete når de gikk. Da de
begynte å legge brostein var de runde.
2. Hvem bestemmer om det skal være brostein eller asfalt?
Det er det kommunen og byantikvaren som bestemmer.
3. Er det dyrest med asfalt eller brostein?
Det er dyrest med asfalt. Hvert 3.år må man asfaltere på nytt.
Brostein holder seg i år etter år. Smørsgaten er 101 år og har aldri
blitt reparert! I tillegg blir det mye støv og svineri av asfalt som du
slipper med brostein.

4. Hvordan lærer man å legge brostein?
Man lærer av mestre. Vi går på kurs og noen ganger
reiser vi til andre land for å lære. Når man legger
brostein er det viktig å tenke på at steinene skal ligge
tett inntil hverandre. Ellers kan de fort skli utover.
5. Liker du best asfalt eller brostein?
Jeg liker best brostein. Det er mye finere å se på og gir
en god gateprofil. Vi får en renere luft med brostein
fordi vi slipper støvet når bilene kjører på asfalten. Det
styggeste jeg ser er når de asfalterer oppå brostein.

Vi besøker byantikvaren i Bergen

Samtale med
byantikvar
Johanne E.
Gillow

Byantikvaren hjelper kommunen med å ta vare på
byen vår og kulturhistorien. Brostein er en del av
kulturhistorien til Bergen, forteller byantikvar
Johanne. Hun forteller hvordan byantikvaren
jobber med å bevare ting som er viktig for byen
vår, blant annet Bryggen og brostein. Vi får vite
om en lov som heter kulturminneloven. Det
handler om at kulturarven tilhører oss alle, men
den tilhører også de menneskene som kommer
etter oss, altså de som er født nå og seinere. Det
betyr at vi må tenke både på det som har vært
før, det som er nå og det som vil være bra for
framtiden. I bakgården til byantikvaren i Bergen
er det brostein. Vi ble med ut for å lage
brosteintrykk ved hjelp av ark og fargestifter.

Geolog Øystein James Jansen
Fant landets eldste brosteinsgate: – Jeg måtte
ned og gnikke på steinen
Arbeidet med å pusse opp Kong Oscarsgate har
ført til funn av den eldste brosteinsgaten som er
dokumentert i Norge. Det gjorde at geolog
Øystein Jansen ble helt hyper
(hentet fra nrk.no/vestland 26. november
2017).

Hei klasse 3b !
Tenk at dere forsker på brostein! Det gjør jeg og, men det er nesten ingen andre som gjør det...
og det er jo litt rart, for det er jo så interessant - og gøy!
Hvorfor er det bedre med brostein enn asfalt? Det er mange grunner til det. En av
hovedgrunnene er alt støvet som kommer fra asfalt når den slites ned og hvirvles opp i luften
som vi puster inn - ikke bra for noen, og særlig ikke for de som har astma og andre sykdommer
med pusteproblemer.
En annen grunn er at brostein varer mye lenger enn asfalt - noen gater kan vare i mange ti-år.
Men da må det være gjort skikkelig - ellers blir det fort humpete når steiner flytter på seg eller
løsner - da blir mange folk - og syklister! - veldig sinte, og vil ha asfalt.
Brostein er også fin å se på, særlig når det regner for da blir fargene så klare og fine - akkurat
som steiner på stranden. Asfalt er bare svart... og kanskje med masse hull ;)
Hvorfor er det så mye brostein i Bergen sentrum? I gamle dager, for omtrent 100 år siden, var
det brostein i nesten alle gater i sentrum - men fra 1950 årene ble asfalt populært og mange
brolagte gater i byen ble dekket med asfalt. Fra 1980 ble brostein mer populært igjen og flere
asfaltgater ble igjen erstattet med brostein. Derfor har vi idag mye brostein i Bergen Sentrum men ikke like mye som for 100 år siden.
Er brostein fra gamledager verdifull og hvem eier all brosteinene i Bergen? Brostein fra gamle
dager er verdifull fordi de er en del av byens historie- og den må vi ta vare på, og ikke glemme.
Akkurat som Håkonshallen og de gamle steinkirkene - steinene forteller en historie om hvor de
kom fra og hvordan de ble brukt. De gamle brosteinene kommer fra steinbrudd i Hordaland og
Sogn - og fra Østfold. Vi kan reise til de gamle steinbruddene og se hvordan de arbeidet med å
lage brostein - og gjenkjenne brosteinen fra byens gater - i alle fall hvis du er litt "geolog". Jeg
synes det er kjempegøy å finne ut hvor steinen i byens gater kommer fra, og jeg liker de gamle
steinene best. Det er mange nye brosteiner i byens gater nå - fra Kina, India og Portugal - men
de gamle steinene forteller Bergenshistorie og de må vi passe ekstra godt på, ikke sant?
Lykke til med forskningsprosjektet - håper dere vinner ;)
beste hilsen Øystein
geolog

Norges handikapforbund er en organisasjon som jobber for
at alle skal ha de samme mulighetene som andre.
Muligheter til å gjøre det de ønsker, komme seg frem der de
vil og delta fullt ut i samfunnet. Selv om det er lover og
regler som sier at alle skal kunne komme seg frem i gatene
er det ikke alltid at det blir slik. Det er ikke greit!
Vi har snakket litt om at kanskje ikke alle er like glad for all
brosteinen i Bergen sentrum. Klassen var ekstra spent på
svar fra Norsk handikapforbund om hva de tenker om dette.
Arild Birkenes er regionkontorleder i NHF sørvest og han
skriver at de gjerne vil komme på besøk til klassen når det
er «klar bane og fri for covidkomplikasjoner». Det vil vi
gjerne, men dette må vente til smittesituasjonen er mer
avklart.

Svar fra Norges handikapforbund
Er det best med asfalt eller brostein?
Brustein er finare å sjå på enn asfalt og er meir miljøvenleg, og kan vera mange stader i ein by. MEN, i Bergen (som mange andre byar) er det altfor mykje brustein!
På opne plassar som Vågsallmenningen må det lagast små vegar som kryssar plassen, helst med jevne heller, eller asfalt. Det samme må det vera på fortau.
Elles har for mange gater brustein og mange som har arbeid som å køyre taxi elle varetransport får veldig vondt i ryggen etter mange år. Det er også eit problem.
Er det vanskelig å kjøre rullestol på brostein?
Det er veldig vanskeleg å køyre rullestol på brustein! F. eks. har mange rullestolar små hjul framme, ofte veldig små også, og elektriske rullestolar kan ha små hjul både
framme og bak. Det gjer at ein rullestolbrukar kan sette seg fast, det kan riste veldig og ein blir ofte veldig sliten.
Tenk på nokon som skal prøve med hendene sine å rulle hjula over Vågsallmenningen, veldig, veldig tungt! Mange klarar det ikkje!
Får dere være med å bestemme hvor det skal være asfalt og hvor det skal være brostein?
NEI! Nesten aldri! I mange år har me forsøkt å snakke med f. eks. Bergen Kommune om dette, men har ikkje nådd fram.
Før no i det siste, kanskje? Folk som arbeidar med dette i kommunen, ELSKAR brustein. Då blir det vanskeleg å høyre på oss.
Men, fleire delar av Bergen har blitt betre dei siste åra. Det er fleire planar i kommunen om å lage det betre for rullestolbrukarar og folk som ser dårleg, men det er
lenge før det blir bra for alle. Likevel vil me fortsette å kreve at kommunen, fylket og Vegvesen lagar plassar, fortau og gater like bra for oss som for alle andre.
Me likar IKKJE å bli diskriminerte slik! Eit lite slagord til sluutt: Nei til brustein over alt - Ja til betre rulling på heller og asfalt!
Beste helsing Ivar Jørdre, medlem Tilgjengeutvalet, NHF Sør-Vest

Dette har jeg funnet ut

1. Her ser vi bybanespor med asfalt. 2. Her ser vi bybanespor med sprukket asfalt med brostein under. 3. Her ser vi en
trikkeskinne med brostein som er over 100 år gammel. Det viser at brostein er mer holdbart enn asfalt.

Brosteinsleggere gjør en
viktig jobb for byen vår.

Lang tid tilbake var det
mange brosteinsleggere i
Bergen, nå er det bare
noen få igjen med den
utdannelsen. De som skal
legge brostein må være
nøye, sanden som er
under steinene må ikke
være klumpete for da blir
gaten humpete. Når
jobben blir gjort på rett
måte kan veien vare i 100
år.

Det kan være vanskelig å kjøre rullestol på brostein.
Alle skal kunne ta seg lett frem i byen vår, men
mange rullestolbrukere kommer seg ikke lett frem.

Ikke alle vil
ha brostein i
Bergen
sentrum.

Svaksynte og blinde kan oppleve at det er vanskelig å
ta seg trygt frem på brosteinen.

Vi leser i boken steinbyen Bergen at «Brusteinsgate
er ikkje lagd for stilett». Med det menes at de som
bruker sko med høye hæler kan sitte seg fast mellom
brosteinene. Hvert år er det flere som både
ødelegger bein og sko på brosteinen.

Klassen lager tegneserie om utfordringer
med brostein i gatene. En tegneserie handler
om en mann som blir kjørt til sykehuset i en
sykebil. Sykebilen kan ikke kjøre fort på
brosteinen og pasienten dingler frem og
tilbake i sykebilen.

Jeg tror det er mye brostein for det er finere enn asfalt. Det stemmer at de
fleste synes brostein er mye finere enn asfalt. Når det regner, og det gjør det
ofte i Bergen, kan vi se et fargespill i brosteinen.

Svar på
hypotesene

Det er lettere å lage vei av brostein enn asfalt. Det stemmer ikke. Det er lettere
å legge asfalt enn brostein. Brostein må bankes ned stein for stein.
De bruker brostein fordi vannet kan renne mellom brosteinene, men på asfalt
blir det bare en dam som bilene kjører i og som spruter på andre. Det stemmer
delvis. Når det legges brostein planlegges det både hvor og hvordan steinene
skal bankes ned slik at vannet kan renne ned og ikke legge seg som en dam
oppå. Det samme gjøres med asfalt, men likevel ser vi at det blir dammer flere
steder.
De bruker brostein fordi det er billiger enn asfalt. Det er billigere å legge asfalt
enn brostein, men asfalt krever mer vedlikehold enn brostein og derfor er det
ikke sikkert at det blir så mye billigere likevel.

Svar på
hypotesene

De bruker brostein fordi de som bestemmer i Bergen har bestemt
det. Det er riktig. Det er bystyret som bestemmer i Bergen. De har
bestemt at det skal være mye brostein i byen vår. Sammen med
Statens vegvesen bestemmer de hvordan veiene skal være. Byen vår
har reguleringsplaner. I reguleringsplanene til Vågen, kaiene og
Bryggen står det at hovedmaterialet skal være brostein eller naturstein
i alle byrom. I sentrum oppruster de nå en av de mest kjente gatene i
Bergen, Olav Kyrres gate. Her har var det brostein tidligere og det skal
det fortsatt være. Bergen Bydrift har steinleggere som viderefører
gamle tradisjoner.
De bruker brostein for at de som kjører ikke skal kjøre så fort. Det er
nok ikke derfor det er brostein i gatene, men det er flere som mener
at bilene kjører saktere der det er brostein fordi det humper litt.
Jeg tror det er fordi det er fra steinalderen. Det stemmer ikke.
Brosteinen kom til Bergen lenge etter steinalderen. Steinalderen er
den tiden fra de første menneskene kom til landet og frem til 1800 før
vår tid.
Jeg tror de bruker brostein for det er bedre for naturen. Det er riktig
at brostein er bedre for naturen enn asfalt. Brostein er miljøvennlig og
forurenser mindre enn asfalt. Asfalt gir mye svevestøv

Brostein til glede og
irritasjon i over 500 år.
Den viktigste grunnen til at det er så mye
brostein i Bergen sentrum er at det har vært
brostein her i langt over 500 år. Det er blitt en
tradisjon og et viktig kulturminne. Brostein er
en del av identiteten til byen vår. Brostein har
en spesiell plass i bergenske hjerter. Etter de
første brosteinene på 1500-tallet har brostein
vært til både glede og irritasjon for folk i byen
vår. Noen uttaler «Brostein er et sorgens
kapittel i Bergen» andre uttaler «Brostein er
som et smykke for byen vår». Hva tenker du?

Arbeidet med å velge hva som skal med i
rapporten vår.
Vi har sortert brev, tegninger, intervju, avisutklipp og bilder.
Nå starter jobben med å velge ut det som skal være med i
rapporten som skal sendes inn. Det er kjekt å se tilbake på
all den forskningen vi har gjort og alt vi har lært i denne
prosessen. «Denne må være med», sier en i gruppen og
peker på en detaljert tegning. Det er en vanskelig jobb for
det er så mye bra å velge mellom. Det er viktig at andre kan
lese det vi velger å ha med, derfor har vi et skriveverksted
der elevene hjelper hverandre med rettskriving og
tegnsetting. Det som ikke blir med i selve rapporten blir med
i klasseavisen om prosjektet.

Vi lager en
veggavis med
noe av det vi
har jobbet
med i dette
prosjektet.

Hvilken
betydning har
det vi har
funnet ut for
andre?

Det vi har funnet ut om hvorfor det er så mye brostein i
Bergen sentrum kan få folk til å bli litt nysgjerrig på brostein
og hvordan gatene i Bergen sentrum er laget. Vi vet at det
også er brostein i flere andre byer, men vi håper at de som
leser forskningen vår vil ta seg tid til å ta en titt ned på
bakken neste gang de går på brostein. Da ser du at brostein
ikke bare er en grå firkantet stein, men ulike steiner med ulike
farger. Hvilken stein som er lagt ned kan si noe om dette er
fra gamle dager eller om det er nyere stein. Elevene tenker at
denne forskningen er av interesse for de som bestemmer
hvor det skal legges asfalt og brostein. Derfor vil vi sende
rapporten til ordfører i Bergen Marte Mjøs og leder for miljø
og byutvikling Geir Steinar Dale.
Kanskje du kan tenke over fordelen med å bruke brostein og
ulempene det kan ha for andre? Når vi vet mer om en ting er
det lettere å ha en mening om det.

Fortell til andre
Når alle kan samles igjen vil vi invitere til en visning der vi
presenterer forskningen vår. Der vil vi fortelle om hva vi gjør
når vi forsker og hvordan vi planlegger det vi skal gjøre. Vi
snakker om det som var lett å jobbe med og det som var mer
krevende å få til.
Anne og Vibecke vil fortelle om hva vi lærer når vi får forske
på ting vi er nysgjerrige på. De skal også si noe om hva lærene
styrer og hvorfor vi bruker denne metoden. Lærerne sier noe
om kompetansemål og hvorfor Nysgjerrigpermetoden med
undring, utforskning og kritisk tenkning er som hånd i hanske
med læreplanene.

