Interessante hjemmesider med indhold og oplysninger, der henvender sig til alle, der interesserer sig for
og arbejder med ældre bygninger.
www.danskbyggeskik.dk
Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske
forhold.
Informationerne i portalen handler særligt om boligbyggeri, herunder især etagehuse, men almindelig
forekommende husbygning er i vid udstrækning omfattet.
Den tidsmæssig afgrænsning på sitet er perioden fra 1850 og frem til 2000.
www.danskebygningsmodeller.dk
Her kan du finde 3D-modeller af boligetageejendomme og bygningsdetaljer fra fem forskellige tidsperioder.
Hvis du interesser dig for byggeteknikken bag 150 års dansk bygningskultur, er denne portal interessant for
studerende, undervisere, projekterende, håndværker eller bygningsejere.
www.bygningskultur.dk
Hjemmeside for interesseorganisationen Bygningskultur Danmark, der arbejder med ny viden,
arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt.
Istandsættelse
Alle virksomheder på www.bygningskultur.dk har særlige kvalifikationer indenfor nænsom istandsættelse
af historiske huse. Der er tale om håndværkere, arkitekter og materialeleverandører, der arbejder ud fra en
grundig viden om vores bygningsarv.
Stilguide og stilblade
Stilguiden er en hjælp til at forstå den særlige æstetik og de historiske forudsætninger, der har præget
bygningersamt byens og landskabets bygningskultur. Stilbegrebet er en fortolkning af fortiden, og det kan
diskuteres, hvor grænsen går mellem stilarterne, og hvor mange stilarter, man kan tale om.
Arkitekturhistorien er opdelt i få stilarter, der hver har en distinkt og genkendelig identitet.
www.bygningsbevaring.dk
Center for Bygningsbevaring Raadvad.
Raadvad tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til
statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere.
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt
almindelige by- og landhuse.
På hjemmesiden er mange artikler om materialer, udførelse og de overvejelser man bør have, når man skal
istandsætte og ombygge.
www.kuas.dk
Kulturstyrelsen.
Her er bl. a. oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger med klassifikation i SAVE- systemet.
www.kulturarv.dk/fbb/index.htm;jsessionid=0200738C121AE7E144066FAC654D4718
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www.byogland.dk
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Paraplyorganisation for Danmarks ca. 125 bevaringsforeninger.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for bevaring af de arkitektonisk og
kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at der værnes om det
værdifulde der eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.
Landsforeningen samler både personlige medlemmer og mere end 90 lokale bevaringsforeninger over hele
landet.
Landsforeningen følger og kommenterer udviklingen for landskabs- og bygningskulturen i medierne og i
medlemsbladet By & Land, vores eget.
Landsforeningen afholder kurser og rådgiver medlemmer og lokalforeninger f.eks. i forbindelse med
lokalplaner, høringssvar og fredninger. Den fungerer som høringspartner ved udarbejdelsen af nye regler,
både nationalt og på EU-niveau, og deltager i udvalg og arbejdsgrupper med myndigheder og lokale
foreninger. Landsforeningen tildelt retten til at rejse sager om bygningsfredning for Det Særlige
Bygningssyn.
www.bygningsarv.dk
Dansk Bygningsarv er en privat konsulentvirksomhed, der rådgiver fonde, offentlige myndigheder og
bygningsejere om udvikling i det byggede miljø.
Fokus på genanvendelse af funktionstømte bygninger, byområder og kulturmiljøer til nye formål.
Aktivering og genanvendelse af bygninger og bymiljøer gennem tværfaglige analyser, projekter og
kampagner.
www.gbb.dk
Foreningen til gamle bygningers bevarelse.
Foreningens formål er at værne om vor bygningskulturelle arv og udbrede kendskabet til den.
www.aalborg.dk/bolig-og-flytning/byggeri/bevaringsvaerdige-bygninger

bevaring af din bygnings arkitektur
Aalborg Kommune har på hjemmesiden vejledning til bevaring af bygningers arkitektur – enfamilieshuse og

etagebyggeri og historiske huse. Hjemmesiden indeholder en lang række stilblade.
WWW.bolius.dk
Meget bredt om byggeri f.eks. under temaer hvor man finder alt fra vedligeholdelse af vinduer til gode råd
om byggerådgivning.
WWW.fsc.dk
Om bæredygtigt træ i byggebranchen.
www.klikethåndværk.dk
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.
www.levetider.dk
Her kan man læse om levetider for tag, vinduer, facader og badeværelser og benytte en beregner til at
vurdere konkrete bygningsdele.
www.youtube.com/ejendomsviden
På siden kan man under videoer finde mange gode videoer om renovering. Bl.a. af bindingsværk,
blyindfattede ruder, brug af ådringsteknik til imitation af træ og meget andet.
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WWW.godetage.dk
På denne side gode tage kan man finde oversigt over fagudtryk, 3D-modeller og tegninger af korrekt
udførte tagløsninger.
www.byggefilm.dk
Her findes film om mange håndværk, hvor man overordnet vælger hvor på bygningen og hvilket håndværk.
Herefter kan der vælges det emne man er interesseret i.
www.klosterark.dk
Klosterarkæologi er et kontaktnetværk for forskere i middelalderens klostre.Arkæologiske undersøgelser,
renoveringer og restaureringer berører i stigende grad resterne af de middelalderlige danske klostre. En
stor viden ligger gemt i disse anlæg.
Forum for Klosterarkæologi er blevet til for at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling, og for i højere
grad at gøre den aktuelle arkæologiske forskning i middelalderens klostre tilgængelig.
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