
How to professionalize clay plastering with mechanization 
3-dages workshop på Friland, Djursland 

8. – 10. maj 2019  
 
 
Workshop for professionelle håndværkere, som  
gerne vil udvide deres virksomhed med lerpuds. 
Workshoppen har en teoretisk del og en praktisk  
del. 
 
 
Underviser: Noé Solsona fra Frankrig.  
Noé har arbejdet professionelt med lerpuds i 15 år. 
Han har udviklet på maskiner til lerpuds igennem de 
sidste 12 år og specialiseret sig i lerpuds på biolo- 
gisk materiale (halm, træfibre mv). Han er aktiv i  
både det franske og det europæiske ’straw bale 
building network’, bestyrelsesmedlem i ESBA 
(www.strawbuilding.eu) og har bidraget til den  
franske ’Building code for straw bale building and  
clay plastering’.  
 
 
The workshop will cover the following topics: 
• Presentation of clay plastering  
• Reasons for mechanization of clay plastering 
• What kind of mix in which kind of spraying 

machine? 
• Discover all the machines usable for earth  

building 
• Right size machine for different jobs 

• Presentation of the building to be plastered 
• Spray plastering a clay rich mix, reinforced  

by long straw fibers  
• Different plastering techniques 

• Presentation of work in France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Det praktiske 
 
Tilmelding: Helle Hestbjerg, Friland 22 C, 8410 Rønde; 4157 6225;  
helle.hestbjerg@gmail.com  
 
Start onsdag d. 8. maj kl. 10, afslutning fredag d. 10. maj kl. 16.  
Onsdag - gennemgang af teori; torsdag og fredag - demonstration og praksis. 
Onsdag aften vil der være rundvisning på Friland og torsdag aften giver Noé en 
præsentation af lerpudseprojekter i Frankrig.  
Antal deltagere: 7 – 12. 
 
Undervisningssprog: engelsk 
 
Overnatning i medbragt telt eller i sovesal i Frilandshuset Ravnen. Om ønsket, kan der 
findes privat indlogering på Friland eller i Feldballe – spørg Helle i forbindelse med 
tilmelding. Ankomst tirsdag er muligt.  
 
Pris: Kr. 3.500,- inkl. forplejning 
Forudsætninger: Erfaring med pudsearbejde 
Medbring: Arbejdstøj, høreværn, beskyttelsesbriller, evt. handsker, evt. notesbog 
 
Helle Hestbjerg er vært. Hun er i gang med at bygge et buet hus på Friland. Den praktiske 
del af kurset vil være pudsning af den indvendige side af buen på et underlag af rørvæv 
monteret på Living boards.  
 

 

	
	
	
	
	
	

Friland 22 C 
Cirkulære træspær 
Valsede stålplader med fiberdug og 
membran som bund for 
plantedække 
Gavle: Thuja kalmarbrædder 
 
Isoleret med ålegræs, 
muslingeskaller under gulvet 
 
Opvarmning: Fleks-masseovn 
	


