Praktisk kurs i Tørrmuring
Kursarrangør: Nasjonalt Pilegrimssenter i
samarbeid med Pilegrimssenter Dale-Gudbrand
Sted: Tyttebærskogen, Ensby, Øyer Kommune

Type: Praktisk kurs / gruppeundervisning, gjennomført kurs gir kursbevis
Undervisningstid: Uke 47
Varighet: 25-28 november
Påmeldingsfrist: 15 november
Pris: Kurset er sponset av Sparebankstiftelsen DNB.
Et tilsvarende kurs ligger normalt sett på 6000kr. pr. pers.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i tørrmuring
Kurslærer: Meik Weidner

Merk! På kurset må alle rette seg etter gjeldende regler for smittevern for å
unngå korona-smitte. Ikke kom på kurset om du føler deg syk. I noen
arbeidssituasjoner kan det være aktuelt å bruke munnbind. Ellers må en holde
avstand og unngå sammenstimling.

Påmelding og evt. spørsmål sendes til prosjektleder på epost:
lisa.skjellfjord@pilegrimssenter.no

Nasjonalt Pilegrimssenter og Pilegrimssenter Dale –Gudbrand har gleden av å invitere til kurs
Kurset er det andre av sitt slag og er en del av Servicebuprosjektet som ledes av Nasjonalt Pilegrimssenter, hvor bærekraft og tradisjonhåndverk
er viktige tema. Kurset skal gi en innføring i og praktisk øving i muring med naturstein, med hovedvekt på grunnprinsippene for tørrmuring og da

med særlig fokus på kistemuren som her er den praktiske oppgaven. Deltakerne skal også få noe kjennskap til variasjonen i bruk av tørrmur til
ulike formål, til ulike typer tørrmurte konstruksjoner og hvordan de er bygget opp.
Det blir lagt vekt på at kurset er innrettet mot praksis, og den pedagogiske metoden vil være basert på at instruktøren arbeider side om side
med deltakerne, såkalt «mesterlære», og demonstrerer fremgangsmåter og teknikker. Bruk av verktøy til bearbeiding av stein vil være en del av
kursinnholdet. Underveis i det praktiske arbeidet vil det være rom for å stanse opp og ta spørsmål som deltakerne eller instruktøren ønsker å

lufte.
Utstyr og verktøy som er lurt å ha med seg:
Det som er omtalt nedenfor, gjelder personlig utstyr og verktøy den enkelte kan ha nytte av:
Verktøy
Alle bør ha med en liten steinhammer, murerhammer eller smedhammer kan også
benyttes.

Lyst til å lære å mure slik som dette?

Arbeidsklær
- Gode arbeidsklær, gjerne solide bukser med kneputer, hansker og vernesko.
- Regntøy og støvler med vernetå hvis været krever det.

Kursholder tar med en del verktøy, men det er fint om de som kan, tar med seg
annet verktøy som eksempelvis:
Verneutstyr
- Spett, langt / kort (for en hånd)
- Slegge
- Piggsett, liten / stor
- Hullsett (dobbeltsett), lite / stort
- Meisler av ulike slag og størrelser
- Meterstokk
- Spade
- Grafse og trau
- Vater

- Hørselsvern og vernebriller er nødvendig. Man kan bruke skogshjelm med
hørselsvern og visir, evt. vernebriller og hørselvern separat.
- For støv kan det være lurt å ha med støvmaske.
- Vernesko/-støvler
- Hansker etter behov

Vel Møtt!

