
 

 
Kurs i lerklining 

 
Under två dagar får kursdeltagarna lära sig om lerbaserade byggmaterial, bedöma lera, 
blanda bruk och lerklina. Vi kommer att diskutera var i byggprocessen som olika 
lerbaserade blandningar är lämpliga. Deltagarna kommer att få lära sig samt öva på att 
slå lersten och mura med lerbruk. 
 
Lera är ett av de äldsta byggnadsmaterial som människan har använt sig av. Beroende av tillgången på 
lera, tidsålder, sociala förutsättningar och klimat har många olika tekniker utvecklats. Även här i 
Norden fanns det en stor kunskap om olika metoder, som bärande, eller ännu vanligare som fyllnads- 
och beklädnadsmaterial. En mycket vanlig metod var lerklining. 
 
Med våra höga krav på boendekvalitet, energihushållning och inomhusklimat har lera som 
byggmaterial en given plats. Lerputs har en mycket bra vidhäftningsförmåga och kan appliceras på i 
princip alla slags underlag: betong, tegel, kalkputs, cementplattor, lecablock, timmer, panel, treetex, 
vassmattor och framför allt alla slags olika lerblandningar så som lerhalm, leca-lera, träflislera etc. Är 
blandningen bra armerad, klarar den av underlag med stora rörelser så som timmer eller 
halmbalsväggar, ugnar och skorstenar etc. 
 
Kursledare är Johannes Riesterer som är född och uppvuxen i sydvästra delen av Tyskland. Johannes 
är utbildad möbel- och inredningssnickare, lerbyggare och ugnsmurarmästare. 1998 var Johannes med 
om att grunda företaget Svenska Jordhus som han nu driver ensam. Företaget är specialiserat på 
lerbygge och finska massugnar. 
 
Kursdatum: 14-15 juni 2014. 
 
Lördagen den 14 juni pågår kursen mellan kl. 9.00 och 16.00. Söndagen den 15 jumi pågår kursen 
mellan kl. 9.30 och 16.00. 
 
Kursavgift : 1.700 kr. Kursavgiften betalas in senast den 7 juni till Bankgiro 130-1811. Märk 
betalningen "Kurs i lerklining". 
 
Kursplats: Kursen inleds hos Båt & Byggnadsvård i Roslagen med kort presentation av deltagarna 
samt genomgång av kursens upplägg. Därefter samåker vi till Nenninge på Rådmansö där den 
praktiska delen av kursen kommer att äga rum. Praktik kommer att varvas med teori. 
 
Anmälan görs genom att du skickar en e-post till info@bbviroslagen.se med namn, adress och telefon. 
När du har anmält dig kommer du att få bekräftelse på detta. Sista anmälningsdatum är 7 juni. 


