
Workshop for unge håndverkere – Oslo 3 – 7 mai 2021
Informasjon og program 

Ankomst Oslo
Programmet starter mandag 3. mai kl. 10.00 
Vi trenger å ha oversikt over når og hvordan du ankommer. 

Gi Lars Erik beskjed om dette når du bekrefter din plass på workshop 2021. 

Overnatting: 
Vi skal alle overnatte på Saga Hotell.

Det er felles toaletter og dusjer på gangen. 

Frokost er inkludert. Hotel Saga ligger i Kongens gate 7 sentralt i Kvadraturen i Oslo. 

Mat:
Frokost: 07.00 – 07:45 (Alle smører matpakke til lunsj).

Lunsj midt på dagen. Tidspunkt avhenger av arbeidet. 

Middag serveres hver kveld i Rådhusgata 7 (Kvadraturen) kl 19:00.  Meld fra om 
spesielle behov/allergier. 

Utstyr (Obligatorisk å stille med)
Du må med deg:
- Vernetøy/arbeidstøy og vernesko (kneputer kan være en fordel)

- Været kan være lunefult så 
ta med stillongs og varmt 
tøy.

- Arbeidshansker
- Hørselsvern og vernebriller
- Hjelm

Verktøy (ikke obligatorisk)

 Har du lyst å ta med eget verktøy kan følgende 
være nyttig.
 Steinhammer, meterstokk (plast), 

snekkerøks (vi skal arbeide med tømring og med 
stein)

Myntgata 2 er lokasjon for kurset.

Saga Hotell



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 ankomst dagen møtes vi kl 10:00 i Myntgata 2. 
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



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.

Her holdt vi kurs i tørrmuring på Sinjarheim.

Kurs i muring av hvelv i naturstein, tatt fra Handverksdag på Røros.

Teknisk tegning av bueskive som vi skal konstruere som forskaling i tre.

Teknisk tegning av den romanske buen vi skal mure i tegl.

https://www.youtube.com/watch?v=c2HUX3VLqUQ
https://www.youtube.com/watch?v=c2HUX3VLqUQ


Formidlere på Workshop 2021

Med 16 år som murer, 
har Tore Granmo 
montert ca 300 ildsteder 
og rehabilitert 100 piper 
med alt fra stål 
keramikk til glidestøp 
Prosjekter inkl. 
kalkpuss av Disen 
kulturscene, muring av 
Riksantikvaren 
Ruinprosjekt   
Kursholder innen 
bygningsvern for 
Murbyen Oslo, 
Fortidsminneforeningen 

Som murmester har Nilsen 
jobbet med mur siden 
2008. 
Prosjekter inkl. 
restaureringen av 
Eplehaugen (ca. 1800), 
Frogner Kino (1926)  
Kursholder innen 
bygningsvern for NIKU, 
Riksantikvaren, Murbyen 
Oslo, Akershus 
bygningsvernsenter, 
Fortidsminneforeningen 

Berit har 14 års 
erfaring i tradisjonell 
tørrmuring uten 
bindemiddel.   
Bidratt til 
restaureringen av 
kulturminner og 
historiske veiminner 
til nye anlegg. 
Berit har flere års-
erfaring som 
instruktør i faget.   

Øyvind Buset Berit Bruvik Tore Granmo Nils Kristian Nilsen
Med 40 år i murbransjen 
har murmester Øyvind 
Buset mye erfaring 
innenfor mur.  
Daglig leder i Norsk 
Murforum 
Fagkonsulent for Norske  
Murmestres landsforening  
Restaureringsarbeider inkl. 
Slottet, Sagene Skole,  
Oslo Domkirke 
Bidrag til publikasjoner: 
Fagbladet Murmesteren, 
Bidragsyter Mur katalogen 
2002 Anvisning 5 Puss og 
Maling 
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