



DANSK BYGGESKIK
Besiddelse af grundlæggende viden om ældre bygningers konstruktioner er en
forudsætning for, at man som rådgiver og håndværker kan arbejde kvalificeret med at
renovere disse bygninger på en respektfuld måde. Et digitalt opslagsværk, der samler
de nødvendige informationer om dansk byggeskik i perioden 1850-1970 sikrer, at disse
informationer er til rådighed for alle i renoveringssektoren.
Hjemmeside:
Målgruppe:

www.danskbyggeskik.dk
Bygherrer, rådgivere, udførende og unge under uddannelse

Hvilken udfordring løser redskabet?
Det digitale opslagsværk danskbyggeskik.dk giver bygherrer, rådgivere, udførende og
ikke mindst unge under uddannelse en unik indsigt i fortidens byggeteknikker og
materialer. Med udgivelsen er der ikke længere en god undskyldning, hvis der ikke er
blevet indhentet nødvendig historisk og byggeteknisk baggrundsviden, inden der
igangsættes renoveringsopgaver. En stor mængde informationer om ældre bygningers
konstruktion og byggeskik er blevet digitaliseret og gjort let tilgængelig, og en
søgefunktion gør det nemt at finde frem til relevante informationer og detaljer.
Opslagsværket består af op mod 80.000 digitaliserede sider fra bøger, heraf væsentlige
kapitler af ”Byggebogen”, foruden tidsskrifter, fagblade, bekendtgørelser, cirkulærer,
standarder/normer inkl. i tusindtal af illustrationer og fotos. Værket indeholder også tre
ordbøger, en lang række temaartikler med bearbejdet baggrundsstof og en lille ny film
om etagebyggeriets historie frem til 1970. Der er desuden et billedarkiv med fotos og
tekstforklaringer.
Hvordan bruger jeg redskabet?
Redskabet fungerer som et digitalt opslagværk med gratis adgang via Internettet. I
biblioteket findes en uddybende beskrivelse af traditionelle formidlingsformer inden for
de forskellige temaer, som biblioteket omfatter: Lærebøger, anden litteratur, tidsskrifter,
byggelovgivning samt normer og standarder. Alle dokumenter i biblioteket er OCRscannet, så man kan søge i dem via fritekstsøgningen på siden, og der findes en
forklarende tekst med hjælp til søgningen.
Opslagsværket kan bruges som et praktisk redskab af både projekterende og udførende
i hverdagen og af undervisere/studerende i forbindelse med undervisning og
studieopgaver på de byggefaglige uddannelser. Desuden fungerer danskbyggeskik.dk i
et unik samspil med to andre webportaler, nemlig danskebygningsmodeller.dk og
klikethåndværk.dk.
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Hvem står bag redskabet?
Projektet er initieret af sbs rådgivning a/s og ledet af Byggecentrum, der har udviklet
portalen og varetager den daglige drift. Indsamlingen og prioriteringen af portalens
indhold er varetages af en række byggefaglige ildsjæle under ledelse af lektor emeritus
Jesper Engelmark, DTU BYG, der fungerer som faglig redaktør.
Grundejernes Investeringsfond og Realdania har via udviklingsinitiativet Renovering
2010 finansieret filmproduktionen og udviklingen af portalen.

