Klik et Håndværk
Klik Et Håndværk er en portal for bevaring og formidling af god viden om gamle
bygningshåndværk. En række ældre håndværksteknikker er dokumenteret på film og
gjort tilgængelige for alle på internettet. Portalen er en ny og pædagogisk måde at
dokumentere og bevare historisk byggeviden og bringe den ind i fremtidens
medieverden. De nye film er en mulighed for at videregive erfaringer og fif om, hvordan
en byggeteknik eller et materiale anvendes bedst muligt.
Hjemmeside:
Målgruppe:

www.klikethåndværk.dk
Håndværkerlærlinge, uddannede håndværkere på efteruddannelse,
rådgivere og andre med interesse for gamle håndværksteknikker

Hvilken udfordring løser Klik Et Håndværk?
Nye byggemetoder og materialer erstatter løbende de gamle håndværksteknikker og discipliner, der derfor er i fare for at gå i glemmebogen – eller i bedste fald at blive
overset. Det kan få uheldige konsekvenser for, hvordan danske bygninger renoveres og
bygningskulturen bevares for fremtiden.
Viden om teknikkerne eksisterer som oftest i bøger, mens erfaringer med metoderne
overbringes enten ved sidemandsoplæring eller på kurser. Mange af bøgerne
indeholder store mængder af informationer, som det kan være vanskeligt for praktikere
at sætte sig ind i. Sidemandsoplæring er i dag en sjælden disciplin og undervisning er
ofte engangsoplevelser, der hurtigt glemmes, hvis det lærte ikke bruges umiddelbart
efter.
Det er problemstillinger, som den nye webportal Klik Et Håndværk afhjælper ved at
introducere en række korte digitale dokumentarfilm om udvalgte håndværksteknikker.
Modsat skriftligt og grafisk materiale, hvor selve den praktiske udførelse er forenklet,
tydeliggøres vanskeligheder i udførelsen eller bygbarheden lettere på film. Den
teoretiske viden bliver med andre ord afprøvet og dokumenteret i praksis på en sådan
måde, at fejl og gentagelser heraf kan undgås.
Hvordan bruger jeg Klik Et Håndværk?
Filmene kan via Internettet ses på computere og androide mobiltelefoner, der har
installeret visningsprogrammer hertil. Det gør filmene tilgængelige, uanset hvor og
hvornår man har behov for at se dem. Derved bidrager portalen til at ’den rette
byggeviden i fremtiden findes på rette sted til rette tid’, og er samtidigt naturlig at
inddrage i undervisningen i både folkeskolens ældste klasser og på de byggefaglige
uddannelser.
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Filmene fokuserer på den udførelsesmæssige side af håndværket, og dokumenterer på
en kortfattet måde de metoder og teknikker, der knytter sig særligt til de enkelte
håndværk. Hensigten er at give et kvalificeret indblik i de gamle håndværk, og give
publikum lysten til at søge og tilegne sig mere viden herom. Således må filmene gerne
animere unge til at søge uddannelser i disse håndværk.
Klik Et Håndværk indgår i et naturligt samspil med to andre webportaler, nemlig Dansk
Byggeskik og Danske Bygningsmodeller, der således til sammen giver en unik indføring
i dansk byggeteknik gennem de seneste par århundreder.
Hvem står bag Klik Et Håndværk?
Filmproduktionen er varetaget af en produktionsgruppe v/teknonom Niels Brondbjerg og
tv-producent Anders Dylov, der er idémagerne bag projektet, mens udvælgelse af de
teknikker, der er dokumenteret, er foretaget af en gruppe af udvalgte eksperter.
Portalen er udviklet af sbs rådgivning a/s i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag
og Kode 2.
Grundejernes Investeringsfond og Realdania har via udviklingsinitiativet Renovering
2010 finansieret filmproduktionen og udviklingen af portalen.
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