
Tørrmuring 

Universell kunnskap med lokalt mangfold 





I tradisjonell tørrmuring er utgangspunktet universelle prinsipper for 
stabilisering av murverk  
 
Under traderingen påvirkes dette 
 
Får lokal utførelse med variasjoner tilpasset material, bruk, klima, 
grunnforhold og  kunnskap – man kopierer og tilpasser 
 
Vi har fått et mangfold 
 
Det er veldig verdifullt – pass godt på det!  
 

En påstand: 



  
det var steingjerda 

som batt verden 
saman 

  
strake band frå elva 

til fjellet 
varme å sitje på 

i sommarkvelden 
  

steinene kila inn 
mot kvarandre 

med uendeleg tolmod: 
tid og nevar 

  
slåtteteigane tett inn til gjerdet 

fullmogne og klare for ljåen 
tykk eng mot stein: 
slik fekk vi først sjå 
at det er mogeleg 
å forandre verden 

  
dei gamle slo kvart einaste strå 

og raka vel etter seg 
etterpå kvilte dei 

studde seg mot steinen 
som ryggen til ein gamal ven 

  
ennå er dei der 

over steinlinjene i landskapet 
hender 

usynlege i lufta 
som vengeslag 

om du vågar nœrme deg 
  

dette er slitets steinar 
dette er historiens skrift 

  
 
 

Paal-Helge Haugen 



 
Hvor lenge har man gjort det? 

 



Vi kjenner til monumentale bygg i stein 
fra oldtiden, pyramidene er eksempler 
på dette 
 
Men også nærmere oss pågikk det 
avansert bygging med stein.På Shetland, 
Orkney og Skottland ble det i årene 100-
400 år f.kr bygd et stort antall Broch 

 Samtidig i Norge:  Murte dyregraver som ledd i store fangstanlegg for reinsdyr. Senere i 

Folkevandringstiden (400-600 år e.Kr) bygges det enkle vernemurer i stein til langhusene 

Middelalderen bygger i stein 
Dyktige fagmiljøer ved bygghyttene tar 
byggeriet til nye høyder. Men det 
tørrmures ikke. Det mures med som 
regel tilhugget stein, lagt i kalkmørtel.  
Reformasjonen representerer et tydelig 
brudd, det blir ikke bygd liknende bygg 
siden 
Nå bygges det med stedegen stein som 
er lite bearbeidet, og steinen legges 
tørt eller i leire  
 



Hvor er denne kunnskapen i dag? 

Ikke mulig å peke på en sammenhengende 
tradisjon fra denne tida.  

 

De aller fleste tørrmurte konstruksjonene vi 
ser rundt oss i dag er fra perioden 1750-1950 

 

Det er i denne tida kunnskapen og mangfoldet 
i tørrmuringa vokser fram 

 

Det er stort sett denne kunnskapen vi tar i 
bruk i dagens murarbeid 

 

Nordhordland må regnes som et kjerne- 
områdene for tørrmuring i Norge.  

-Først et stykke inn på 1800-tallet blir 
yrkesbetegnelsen natursteinsmurer registrert 
i folketellinger herfra 

 

Hvorfor ble denne tida så viktig? 

PATRIOTISME- MØNSTERBRUK– POTETER – 
OPPLYSNING – AVSKOGING – UTSKIFTNING- 
VEG & JERNBANE 

 

 

Gårdsteglovn på Spikset, Sør-Odal, Hedmark 





En identifisering av 
mangfoldet i 
tradisjonen 
et  grunnlag for å forstå 
valg av material og 
murteknikk 
 
En oppgave for eiere, 
håndverkere og 
forvaltning 
 
 

Løer med borgmur 
Grødaland, Nærbø, Rogaland 



Normaler i veg- og 
jernbanemuringa  

Støttemur 
”Storemuren” (21 m)   
Reed i  Sandane, Sogn og Fjordane 



BASERER SEG PÅ KUNNSKAP OM UTTAK OG HUGGING AV STEIN  
 



Kile & Blekk 

Erik T. Skretting kløyver flyttblokk med 
kile og blekk 
Skretting, Varhaug, Rogaland 
 
 



Hulsett (Dobbeltsett) 

Skodje Bru, Skodje, Møre og Romsdal. (1919) 



Piggsett (Enkelsett) 

	



Samtidig eksisterer det lokale 
tradisjoner for natursteinsmurer 

KISTEMUR  -   STØTTEMUR  -  HVELV 



En tradisjon preget av stedeget materiale som er lite 
bearbeidet, i konstruksjoner tilpasset bruk, miljø og klima 

Løa i Hodnesdal, Lindås, Hordaland (1850) 



Kunnskap lagret i kropper og hus 
Overført ved ønske om å kopiere 

Løa i Hodnesdal, Lindås, Hordaland  (1930) 



I etterligningen finnes  et rom for avvik 
Er det der mangfoldet blir skapt ? 

Domma Bru, Grue, Hedemark  (1830) 

Fjøsmur, Dovre, Oppland 





Kan man stable 
stein? 
 
Ja, men det blir bedre med : 

Forband 

Tverrband  

Hulsett og Piggsett 

Innpassere 

Bakmur og Pakning  

Trasering 

 Tukting 

Rett,  og ikke Vrangt 

Skorer og Kiler 

Pinning 

Kile og Blekk 

 

GOD TUR  Noen har valgt å mure i stedet for å stable! 
Fossevegen, Holsnøy, Meland, Hordaland 



Tverrsnitt og Murliv 
Fordeling av last med tverrband og forband 



Eksempel på bruk av 
tverrband og forband i en 
kistemur 
(En skjematisk framstilling) 
 

 



Utforming murliv 
 
Det kan brukes Innpassere for å 
skape best mulig forband ut av 
det tilgjengelige materialet 
 
Skiftgang kan veksles for å lette 
arbeidet. Planlegges så emner 
har en min. tykkelse 50 mm 
 
Størrelse på stein må veksles ut: 
For best mulig tilpasning 
Sikre effekt av tverrband og 
forband 
Utnyttelse av materialet  
og for å lette arbeidet 



Trasering av murliv 
 
Murliv kan også omtales som 
murens vis og visen til den 
enkelte stein 
 

Tilpasses Bruk, Stein og 
Last 
 
Kontrolleres med bruk av 
salinger og snor 
 
Vanlige mål 10:1 – 20:1 



Bakmur 
En stabil pakning eller ordnet røys 
(”Heartning” , Eng.) 
 
Kiler satt før bakmur legges 
Starter med kiler i stussfuger 
Håndarbeid 
Fraksjon tilpasset murliv 
Komprimeres etter hvert som den legges 
I svært brede bakmurer blir ikke pakningen like 
detaljert lengst vekk fra murvangen 



Legging av den 
enkelte stein 
 
Skal settes med et godt anligg 
 
Låses med tilstøtende stein 
 
OK stein skal danne et godt anligg 
for neste stein – skal aldri skrå ut 
 
Steinens vis skal ligge rett og ikke 
vrangt 
 
Steinen skal helst ligge an i 
framkant. I bakkant kan den skores 
opp (Kiler) 



Pinning av muren (Eng.) 
 
Estetikk 
 
Tette murliv for å stabilisere 
bakmur 
 
Utføres best når muren står 
med hele sin last 
 
 
 


