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WEATHERING/PATINERING/FORTÆL!

Tekst: Mette Jerl Jensen og Christoffer Harlang • Fotos: Susanne Ulrik

På Kunstakademiets Arkitektskole har professor       
Christoffer Harlang taget initiativ til et nyt forsknings-
projekt. Med projektet skal der samles viden om, hvor-
dan bygningers patinering og nedbrydning kan fortælle 
os om, hvordan vi bedst giver huse form, så både      
funktion og udtryk lever godt og længe. 

Her beskrives projektet i samarbejde med forsknings-
medarbejder arkitekt phd Mette Jerl Jensen; projektet 
udføres i samarbejde med Konservatorskolen og har i 
engelsk oversættelse været beskrevet i udgivelsen ‘Lost 
and Found’; årbogen udgivet 2013 af Arkitektskolens af-
deling for Kandidatprogram i Kulturarv, Transformation 
og Restaurering. 

I den tidlige modernisme omkring 1920 forlades det førmo-
derne symbolske udtryk. Arkitekturen mister sin billedmæs-
sige reference til omverdenen, den holder op med at være figu-
rativ, den bliver som billedkunsten abstrakt. 

Bygningernes ydre form forenkles, overfladeplaner, forskyd-
ninger og relief forsvinder til fordel for abstrakt komposition, 
enkel proportionering og stram syntaks. Form bliver til volu-
men, masse til struktur.  

I den postmoderne kritik af modernismens arkitektur koncen-
treredes kritikken især om den homogenitet og formmæssige 
forenkling, som modernismen blev forbundet med. I dag kan 
vi imidlertid se, at mange af de løsninger, der har været – og 
stadig er – bærende for vor bygningskultur, er snævert knyttet 
til en erfaringsbåret viden om bygningers brug, slid og almin-
delige nedbrydning. En bygnings profil med sadeltag, gesims, 
sålbænk og sokkel er ikke blot en historisk reference, den er 
udtryk for en kulturbåret brug af viden om, hvordan vore bygn-
inger kan overleve klima, brug og tid.
 
PATINERING – ’EN TIMES UNDERVISNING I ARKITEKTUR’
En bevidsthed om, at bygninger forandres med tiden, har 
tidligere været tænkt ind i detaljeringen af det byggede værk, 
så bygningen og bygningsdelenes karakter med tiden under-
støttedes og endda ophøjedes ved daglig brug; i historiske 
bygningskonstruktioner og metoder demonstreres bygherrens 
og håndværkerens særlige bevidsthed over for den proces, en 
bygning undergår, når den bliver udsat for tid, slid og vejrlig, 
ofte til fulde. Materialevalg og fremstillingsmetoder afhænger 
af en række parametre; viden om materialets holdbarhed, om 
optimal formgivning og om forarbejdningsproces.
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‘Finishing ends construction, weathering constructs finishes’.
Moshen Mostafavi & David Leatherbarrow
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Det engelske begreb Weathering favner både begreberne for-
vitring og patina og beskriver netop forandringsprocessen 
over tid – forårsaget af vejrlig og ydre påvirkninger. Men også 
selve bygningsdetaljen, det objekt, der er med til at forhale 
aldrings-processen, betegnes på engelsk Weathering. Weather-
ing er altså både et udtryk for den naturlige nedbrydningspro-
ces, som bygningen udsættes for – og som ikke kan styres eller 
kontrolleres – og et udtryk for den bygningsdel, der kan skåne 
bygningen og kontrollere nedbrydningen. Gesims, sålbænk, 
sokkel, fordakninger og andre bygningsdele med bevidst 
udformede profileringer og recesser er således hensynsfuldt 
konstrueret til at afbøde for nedbør og dermed forsinke byg-
ningens nedbrydning. Men de sirligt udformede profileringer 
og recesser i søjler, kapitæler og arkitraver er i ligeså høj grad 
forarbejdet til også at styre eller endda ’profitere’ af tidens 
uundgåelige spor; som et arkitektonisk greb for at fremme eks-
empelvis kontur- og skyggedannelse.

På dansk anvender vi betegnelsen patina eller patinering om 
selve forandrings- og aldringsprocessen af en bygning eller et 
materiale, men sproget har ikke en betegnelse for de bygn-
ingsdele, der styrer eller ligefrem styrker forandringsproces-
sen. Med modernismens tabula rasa forkastedes de bygnings-
detaljer, der i mange tilfælde bød patineringen velkommen 
som et arkitektonisk princip eller greb, og patinering ansås 
af de tidlige modernister som værende  leflen for ren dekora-
tion og dermed ikke hørende til i modernismens formvoka-
bular. Tankevækkende er det imidlertid, at tidens arkitekters 
forkastelse af den slags beskyttende detaljer i byggeriet bærer 
en stor del af ansvaret for, at bygninger fra deres hånd i dag 
snarere bærer præg af opløsning end af patina og stoflig ælde.  

FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Spørgsmålet er, hvordan man med nutidens viden kan 
gentænke og udvikle et formsprog og en nutidig arkitektur, 
hvor vid-en om patinering indgår som afgørende for både 
formsprog og metode.

Hvilke faktorer gør sig gældende, når materialer enten ned-
brydes eller patinerer, og kan viden om processen generere 
arkitektoniske principper for materialevalg, formgivning og 
forarbejdning – som forudsætning for en  bevidst ’formet’ og 
styret patinering af materialer i kontemporær arkitektur? 

Kan man fremskynde patinering gennem bevidst formgivning 
af en bygning, og i hvilket omfang er patineringen underlagt 
tiden som lovmæssighed?

Med en arkitektonisk og naturvidenskabelig analyse af patin-
eringsfænomer på eksisterende bygningsværker vil man set i 

lyset af en moderne verden i klimatisk, miljømæssig og øko-
nomisk forandring kunne formulere de nødvendige spørgsmål 
om, hvilke metoder en samfundsansvarlig arkitektur grund-
læggende skal formes efter, og hvilke materialer, der bør væl-
ges, for at forsinke eller udsætte materialers naturlige æld-
ningsproces.

TESE
For nutidens arkitekter kan det ligne en umulighed at tilegne 
sig den nødvendige viden om tidens mange nye byggemate-
rialer, og om hvordan de med tiden forandres. Med udgang-
spunkt i en analyse af fem kendte, eksisterende bygningsværk-
er fra det 21 århundrede søger forskningsprojektet at finde 
frem til kriterierne for overfladernes forandring og at analysere 
de æstetiske kvaliteter, som patinering kan føre til. Forsknings-
projektet søger gennem det tværfaglige samarbejde med 
Konservatorskolen at eftervise, at kriterier herfor kan findes 
og beskrives og kan bidrage til en opsamling af viden, som vil 
være afgørende for moderne arkitekturudformning og mate-
rialevalg og være forudsætning for en forståelse af materialers 
forandring og patinering i en kontemporær arkitektur.

MÅL
Kandidatafdelingen for Kulturarv, Transformationsarkitek-
tur og Restaurering har særlig fokus på historisk forståelse, 
teknisk indsigt og analytisk kompetence. Det historiske ses 
som en levende og inspirerende ressource, der virker skær-
pende og befordrende for en nutidig arkitektonisk form-
givning. På Konservatorskolens studieretning for Monumen-
talkunst undervises i materialer som naturlige bjergarter, 
bygningsmaterialer og uorganiske bindemidler som kalk, ce-
ment, gips og ler. Desuden undervises i metaller i relation til 
metalskulptur og i anvendelsen af metal på bygningers over-
flader. 
De studerende tilegner sig gennem uddannelsen en generel, 
bred kendskab til materialer, der kombineret med kendskab 
til organisk og uorganisk kemi, nedbrydningslære og prin-
cipper for systematisk naturvidenskabelig undersøgelse og 
dokumentation af de anvendte materialer i en genstand, giver 
grundlæggende kompetencer med henblik på at kunne bevare 
genstande. Genstandens opbygning og omgivelsernes betyd-
ning for nedbrydningen af stenskulptur, bygningsoverflader 
og arkitekturbunden murkunst, spiller en væsentlig rolle for 
konserveringen og behandlingen af  genstandene med henblik 
på bevaring. Det tværvidenskabelige projekt forventes således 
også at bidrage til en bedre arkitekturforståelse på Konserva-
torskolen, idet man med projektet forbinder arkitekturelemen-
ternes udformning med deres nedbrydning og patinering.
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