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BARKLUR

LYDEN AF OLDTIDEN
BARKLUR

Vi har ingen fund af barklurer fra den 
danske oldtid. De ældste i Norden stammer 
fra 900-tallet, i Norge og Sverige: En så- 
kaldt ’neverlur’. Typisk har man flækket 
og udhulet en gren, limet de to halvdele 
sammen, og bundet bark omkring. Men 
man kan faktisk også lave luren af bark helt 
fra bunden. Og måske er ideen brugt her 
tidligere....?  

Byggevejledning

1. Skær barken (birkebark som har ligget i 
blød 1-2 døgn) i strimler på ca. 5-6 cm. 
Skrab ydersiden med en skarp kniv, så de 
bliver så glatte som muligt på overfladen. 

2. Nu skal hornet vikles. Start med den 
ende der blæses i. Hvis røret skal bruges 
uden et mundstykke, skal åbningen 
være så stor at man kan trutte direkte 
i den. Alternativt snittes et mundstykke 
af hyld....i stil med de mundstykker man 
bruger i det hollandske midvinterhorn 
(se vejledning til mundstykker). Start så 
med at vikle barken fra mundstykket og 
ud mod tragten. 

3. Brug en torn fra tjørn eller en anden 
plante, til at hæfte barken til sidst. 

4. Og så er der ellers ikke andet tilbage end 
at komme i gang med at trutte!!!
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En neverlur, en nordisk trælur med 
bark, ukendt oprindelse.  
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Mundstykke

1. Tag et stykke hyldetræ. 

2. Udhul træstykket, først med et forbor, 
bagefter med rundfil. Det er nemt med 
hyldegrene, da marven er blød. 

3. Skær den ene ende skråt, meget skråt og 
tag barken af kanten.

4. Brug kniven til at udhule den skrå ende 
omkring det hul der allerede er, så det blir 
en lille ’skål’. Snit og slib kanterne bløde, 
så de ikke kradser læberne.

5. Tilpas den anden ende til det horn du skal 
bruge.

6. Nu er det tid til at spille. Pres læberne 
sammen, som om du lyner munden 
sammen, som en lynlås. Så presser du luft 
ud gennem et lille hul i ’lynlåsen’. Og pust 
så i mundstykket. 

7. Bare bliv ved med at øve!!!

Forbor

Rundfil
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