
Kurs i muring av buer i Oslo
Informasjon og program

Når: Mandag 6. september – fredag 10. september 2021
Hvor: Middelalderparken
Hvem: 25 unge håndverkere fra hele landet

Kursavgift 500kr
- Dekker kost, losji, materialer, verktøy og kurs.

Målsetninger for uka: 

• Mure fire buer i middelalderparken.

• Bli kjent forskalingssnekring og konstruksjon av buer.

• Bli kjent mur, mørtel, naturstein og historiske byggeteknikker.

• Bygge gode nettverk blant unge murere i Norge.



Program
Mandag 06.09.21 Tirsdag 07.09.21 Onsdag 08.09.21 Torsdag 09.09.21 Fredag 10.09.21

Kl. 10:00
Oppmøte ved 
Vannspeilet / 
Middelalderparken

Kaffe og mat
11:00 Velkommen

HMS

12:00 Arbeidet starter!
Fordeling i grupper. 
Forskaling og 
bueskiver. 
Forberedelser. 

Tørrmuring av hvelv
Sortering

07:00 Frokost

08:00 Oppmøte 
byggeplass

Ferdigstille bueskiver

Lunsj

Mure opp pillarer og 
fundament.

18:00 Arbeidsdagen 
slutter.

07:00 Frokost

08:00 Oppmøte 
byggeplass

Arbeid i grupper

Lunsj

Kalklesking

Opprydding/sikring

18:00 Arbeidsdagen 
slutter

07:00 Frokost

08:00 Oppmøte 
Byggeplass

Arbeid i grupper

Lunsj

Åpen dag med 
Middelalderforeningen

Opprydding / sikring

18:00 Arbeidsdagen 
avslutter

07:00 Frokost

08:00 Oppmøte 
byggeplass

Buene skal stå ferdig

Lunsj

Utdeling av kursbevis
Vafler

Oppsummering

Opprydding

Avslutter ca. 15:00

18:00 Middag i 
Rådhusgata 7

Foredrag:
Teori og metode
Øyvind Buseth

Innsjekk hotell

19:00 Middag i 
Rådhusgata 7

Kveldsforedrag:
Om tegl og kalk
Tore Granmo
N. K. Nilsen

19:00 Middag i 
Rådhusgata 7

Kveldsforedrag:
Om tørrmuring
Berit Bruvik

19:30 Murbyen Oslo 
inviterer til festmiddag 
i RG7. 

Kveldsforedrag:
Håndverk og 
bygningsvern
Ola Fjeldheim

Faktura:
Alle deltakere mottar faktura med 
deltakeravgift på
500 kr i egen e-post.

Program: Hele programmet er 
obligatorisk i sin
helhet. Det gjelder også middager og
kveldsforedrag. Det blir lange dager, 
men vi lover gode pauser, mye snacks, 
dette blir gøy!

På ankomstdagen møtes vi kl. 10:00 i 
Middelalderparken. Se etter store røde 
telt. Det blir innsjekking på hotellet først 
på kvelden.

Vi har eget sted for oppbevaring av 
bagasje.

Spørsmål?
Send spørsmål eller andre 
henvendelser til
fortidsminneforeningen:
Lars Erik Haugen
larserik@fortidsminneforeningen.no
Tlf: 918 50 312



Utstyr:
Deltakerne må ta med seg:
Personlig verneutstyr:
• Vernesko 
• Vernebriller
• Arbeidshansker
• Hørselsvern
• Støvmaske
• Arbeidsklær
• Håndsprit til egen bruk.

Verktøy:
(ikke obligatorisk)
• Murskje

Annet: 
• Klær for vær – Vi er ute hele dagen.
• Kopp – alle kjenner igjen sin egen kaffekopp!
• Gjerne instrument eller annet sosialt

• Deltakere må ha med håndsprit og evt. munnbind til eget bruk.

• Gruppen blir delt inn i mindre grupper og vi holder 1 meter 

avstand. 

• Har du symptomer – hold deg hjemme og gi beskjed

Smittevern: 





Noen smakebiter:
Nysgjerrig på hvordan du kan forberede deg? Her har 
vi forskjellige bilder av buene og en informerende 
youtube-film om tørrmuring!
Vi sender mer informasjon etterhvert.


