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FORORD 

Gennem mit ph.d.-forløb er jeg blevet mødt med en overvældende interesse og nysgerrighed 
fra både forskerfagfæller og praktiserende arkitekter, men i lige så høj grad fra alle mulige an-
dre, der ikke til daglig beskæftiger sig med hverken patina, arkitektur eller forskning. At for-
tælle, at jeg forsker i patina, har vist sig at være en overraskende god åbningsreplik, der har 
sat gang i interessante samtaler om alt lige fra Tisvildelejes legendariske slidt-og-hvidt-loppe-
marked, den nordiske funktionalismes forbundenhed til naturen, forskellen på amerikanske 
velhaveres skinnende nye oilskinsjakker og britisk landadels (perfekt)slidte ditto og notoriske 
aversion mod alt nyt til diskussioner om nedrivning som vej til forskønnelse i Gellerupparken 
og om det sommerfuglestøv, man kan være heldig at møde, når et forladt og glemt slot gen-
opdages. Men hvorfor dog forske i slidt-og-hvidt, (perfekt)slidte oilskinsjakker og sommerfugle-
støv? Hvad er pointen? Hører interessen for patina ikke hjemme i excentricitetens afkrog i et 
samfund med materiel overflod? Hvad skal vi med patina?  

Denne afhandling forsøger at tage disse spørgsmål op ud fra en betragtning om, at bygnin-
gers skæbne er, at de bliver gamle og skal kunne klare sig ude i regnen. At alder og patina er 
uundgåeligt, men desværre ofte overses, negligeres og forsøges undertrykt eller bekæmpet. 
Det lader sig dog kun sjældent gøre og kun for en kort periode. Det er ressourcekrævende i 
mange henseender at bygge, og derfor er og bør arkitekturens tid være lang. Patina informe-
rer om arkitekturens evne til at blive gammel eller mangel på samme og om, hvorledes arki-
tekter gennem historien har bearbejdet denne information, så den er blevet motivdannende i 
arkitekturen under hensyntagen til regionale forhold og behovet for holdbarhed. Afhandlin-
gen viser gennem sit fokus på patina, at det er muligt for arkitekter at arbejde bevidst, kon-
struktivt og opmærksomt med arkitekturens evne til at blive gammel, og at aldring og patina 
ikke kun tager fra, men også føjer til. 

Afhandlingen er blevet til på grundlag af et ph.d.-stipendiat, jeg blev tildelt af Danmarks Frie 
Forskningsfond (DFF) i vinteren 2015 til forskeruddannelse uden for universiteterne. Jeg vil 
gerne takke DFF for at støtte min forskning og for at give mig det privilegium at forfølge min 
forskningsidé. Jeg vil desuden sige tak til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konserverings ph.d.-skole for at se det potentiale i mit projekt, jeg selv 
så, og indstille det til DFF.  

Jeg vil gerne rette en tak til mine kollegaer på Institut for Bygningskunst og Kultur og i sær-
deleshed til mine kollegaer på program for Kulturarv, Transformation og Restaurering 
(KTR) for utallige inspirerende diskussioner og oplevelser, særligt på vores mange studierej-
ser. I har spillet en stor rolle for udviklingen af mit projekt og af mig som forsker. Jeg vil 
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gerne sige stor tak til jer for et berigende professionelt og personligt venskab. Desuden vil jeg 
sige tak til min hovedvejleder Christoffer Harlang for at plante ideen om patina i mit hoved 
som genstandsfelt for min afhandling og for at vise mig tillid både før og under mit ph.d.-for-
løb. Jeg vil endvidere rette en tak til de studerende på KTR for det begejstrede og ambitiøse 
studiemiljø, vi har haft, særligt til de studerende, der var en del af efterårssemesteret 2015, 
hvis inspirerende og forskelligartede projekter har bidraget betydeligt til afhandlingen. 

Min familie og mine venner har lagt ører til mange overvejelser og frustrationer undervejs og 
vist stor overbærenhed, diskussionslyst, interesse og hjælpsomhed; jeg vil gerne sige jer stor 
tak for jeres tålmodighed og engagement. Særligt Steen Thomsen har bidraget til afhandlin-
gen med gennemlæsning af et utal af artikler og kapitler. Min svigermor må desuden have en 
særskilt tak for at træde til i tide og utide og tage en overordentlig stor tørn med børn og hus 
alle de gange, jeg har været optaget af min forskning. Endelig vil jeg rette en varm tak til min 
kone og mine børn, som kærligt, tålmodigt og afventende har set til, imens jeg har brugt fe-
rier, weekender og aftener på denne afhandling. 
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Indledning 
 

“Finishing ends construction, weathering constructs finishes.”1 
 
“Style is time’s fool. Form is times’ student.”2 

 
Vi har for vane at tale om en bygning som færdig, når arkitekten afleverer sit projekt til byg-
herren, byggepladsen rømmes, og det sidste lag maling akkurat er tørt. Vi burde i stedet 
vænne os til at tale om, at bygningen begynder. Begynder et langt liv. Og at arkitekturens tid er 
og bør være lang.  
 
Ph.d.-projektet tager sit udgangspunkt i, at arkitekturens aldring er uomgængelig, og at pa-
tina er et uundgåeligt vilkår, der følger heraf. Det er dyrt og krævende at bygge, og bygninger 
bygges i de fleste tilfælde med et ønske om, at de skal blive gamle.3 Byggetekniske, ressource-
mæssige og samfundsmæssige vilkår har ændret sig gennem tiden, og med den historiske ud-
vikling har også forholdet til og vilkårene for arkitekturens patina ændret sig. Der bruges i 
dag mange kræfter og ressourcer på at bekæmpe arkitekturens uomgængelige aldring og pati-
nering, der ofte anses som uønskede processer, der forringer en bygning og slører dens arki-
tektoniske idé. I andre tilfælde har der ingen eller ringe fokus været på arkitekturens aldring 
og patina, og resultatet har vist sig i bygninger, der hurtigt forfalder. Patina knyttes i dag pri-
mært til en romantisk opfattelse af historiske huse, byer og landskaber, og det synes, som om 
patina kun sporadisk tildeles opmærksomhed, når vi taler om, tænker på, tegner og bygger 
nye bygninger.  
 
Ph.d.-projektet hviler på den grundantagelse, at opmærksomheden på bygningers evne til at 
ældes og patinere groft sagt er blevet efterladt i den før-moderne og før-industrialiserede arki-
tekturbevidsthed (hvis vi ser bort fra restaureringsfagets omgang med historiske huse). Det 
har givet sig udslag i, at en overvældende del af den arkitektur, der opføres i dag og er opført 
gennem det sidste århundrede og særligt siden 1950’erne,4 har vist sig dels at være sårbar 

                                                
1 Mohsen Mostafavi og David Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1993), s. 5. 
2 Steward Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built (The United States of America: Penguin Books, 
1994), s. 133. 
3 Bygninger kan naturligvis også have et kort liv efter en planlagt tidshorisont eller på grund af en ulykke eller en 
naturkatastrofe. Men overordnet set gælder, at bygninger bygges med en forventning og et ønske om, at de skal 
stå i mange år frem i tiden. Det skyldes i særdeleshed, at arkitektur er en ressourcetung affære.  
4 I Danmark skete overgangen fra håndværksmæssigt byggeri til industrialiseret byggeri gennem 1940’erne og 
1950’erne, og denne overgang vurderes at have stor betydning også for spørgsmålet om patina. Afhandlingen 
kommer den historiske udvikling nærmere i Del 1, “Historisk baggrund”. 
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over for påvirkninger fra slid og vejr og ofte er karakteriseret af uønsket patina og hurtig ned-
brydning tidligt i livet. Dels i en afskrivning af de byggematerialer, bygningsdele og detaljer, 
der traditionelt har beskyttet bygningen mod slid og vejrpåvirkninger, som det skrånende tag 
med udhæng, den solide teglstensmur eller de udsatte snedkerdele i langsomgroet kernetræ 
etc. Antagelsen leder til ph.d.-projektets påstand om, at den arkitektoniske opmærksomhed 
på bygningers aldring og patina er veget til side for arkitektur, der i sin materialesætning, de-
taljering og byggeteknik bliver et billede på noget, uden til fulde at forstå, at det, der efterlignes, 
ikke er billeder på noget, men er noget i sig selv og historisk set er opstået som arkitektoniske svar 
på byggetekniske problemer, hvor patina har virket som arkitektonisk motiv og informant. Form er 
veget for stil, hvis vi følger Steward Brands tankegang fra det indledende citat om, hvordan 
bygninger lærer.5 Antagelsen udfordrer gældende normer for byggebranchens prioriteringer, 
hastigheder og ressourceforbrug og tilskynder arkitektfaget til at genoptage en tro på, at arki-
tekturens tidslighed, soliditet og grundighed kan forfølges, og at en fornyet opmærksomhed 
på patina i den henseende spiller en afgørende rolle både som motivdannende og informati-
onsbærende medkonstituent af arkitekturen. De massive ressource- og klimaudfordringer, vi 
står overfor i dag, understreger endvidere nødvendigheden af, at arkitektfaget udfordrer de 
gængse normer for arkitekturens evne til at blive gammel. Bygninger, der er i stand til at 
blive gamle på en måde, vi ønsker, og uden at nedbrydes unødigt hurtigt, er hensigtsmæssige 
ud fra et ressourcebevarende hensyn, og patina spiller i den henseende en stor rolle.  

Med det indledende citat peger arkitekterne David Leatherbarrow og Mohsen Mostafavi på, 
at patina og weathering6 bidrager til arkitekturens tilblivelse. Ph.d.-projektet åbner, udfolder og 
aktualiserer problemfeltet, der knytter sig til arkitekturens patina, og sætter i afhandlingen fo-
kus på følgende spørgsmål: Hvis arkitekturens patina er uundgåelig, kan vi da arbejde med 
patina, så patina ikke blot forringer og slører, men også føjer til og forbedrer? Tager patina 
udelukkende fra, eller føjer patina også til, og kan vi nærme os en forståelse af, hvad der i gi-
vet fald føjes til?  

Det er mange faktorer i et komplekst samspil, der skubber, udvikler og ændrer den måde, vi 
opfatter, ser og forstår på – i dette tilfælde arkitekturens patina. $ dykker ned i en række af 
disse faktorer og forsøger på den baggrund at kaste et nyt og aktuelt blik på arkitekturens pa-
tina. Tesen er, at arkitekturens aldring og patinering er uundgåelige, og at der ligger et både 
arkitektonisk og ressourcemæssigt potentiale for arkitekter i at arbejde bevidst med disse pro-
cesser som en arkitektonisk informant allerede fra skitseringsfasen, og i at patina betragtes som et 
arkitektonisk motiv, der kan understøtte bygningen og den arkitektoniske idé fremfor at sløre 

5 Jf. titlen på Brands bog: How Buildings Learn: What happens after they’re built. 
6 Her forstået som de bygningsfysiske forandringer, en bygning undergår over tid, når den udsættes for brug og 
vejrpåvirkninger. Begrebet udfoldes i afhandlingens Del 1, “Begrebsundersøgelser”.  
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den. Ud fra en betragtning om, at bygninger opføres for at blive gamle, er det projektets for-
mål at undersøge de arkitektoniske potentialer, der ligger i arkitekturens uundgåelige aldring 
og patina. I forlængelse heraf er det formålet med ph.d.-projektet at opbygge og udbygge et 
begrebsapparat om patina, der kan kvalificere diskussionen af arkitekturens og arkitekters mu-
ligheder for at tage tiden alvorligt som en uomgængelig præmis, der ikke bør ignoreres og 
heller ikke nødvendigvis bør undgås eller bekæmpes, men som kan betragtes som en res-
source. Hertil undersøger projektet tilgange til at arbejde med arkitekturens aldring og patina 
for herigennem at undersøge strategier for, hvordan arkitekter kan arbejde konstruktivt og 
kritisk med arkitekturens aldring og patina som en del af den arkitektfaglige praksis.  
 
 
Patinatænkning  
 

“The exclusion of dust served to affirm that a particular definition of architecture, which we 
call romantic, was no longer suitable, and that a new modern cultural order had taken hold of 
the discipline. Dust had served the romantics as an allegory of the fundamental instability of the 
architectural object. More precisely, it allowed them to theorize that what made architecture un-
stable was its historical status: its time-stains. Under the modern cultural order, the historical 
status of architecture lost its instability. The understanding of architecture’s historical content 
hardened: it had to be either of the future or the past. True, fantasies of dynamism have prolifer-
ated (movement, speed, etc.), but at the cost of a more rigid historiography that is essentially lin-
ear and, more often than not, also teleological. Post-structuralism enabled the return to tempo-
rality as a historiographical question, rather than a given. But so long as preservation remains 
in the margins, guarding architecture against too much romantic dust, we can be certain that all 
there will be is intellectually modern architecture, dressed up as yesterday’s future, to satisfy the 
belief that the present is the logical unfolding of the past.”7 

 
Historisk set har en bevidsthed om de forandringsprocesser, en bygning undergår over tid, 
været tænkt ind i arkitekturens materialesætning og detaljering.8 Erfaringsbåret viden om, 
hvordan sted, slid, vejr og daglig brug påvirker en bygning, har gennem århundreder infor-
meret arkitekten og håndværkeren med viden om bygningers materialemæssige egenskaber 
over tid og om hensigtsmæssige konstruktioner, samlinger og overfladebehandlinger.  
 

                                                
7 Jorge Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, Perspecta, 43 (2010), s. 131-38, 86-87, 137. 
8 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 32. 
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Det engelske begreb weathering9 beskriver de bygningsfysiske ændringer, en bygning undergår 
over tid, når den udsættes for brug, slid og vejrpåvirkninger, og anvendes i mangel af et 
bedre dækkende dansk ord. Weathering beskriver dermed arkitekturens uundgåelige aldrings-
processer, fra nedbrydning til patina. I sin oprindelige betydning blev weathering defineret som 
den del af en bygning, der leder vand væk fra bygningen. Begrebet weathering forbinder der-
med de bygningsfysiske aldringsprocesser med de specifikke bygningsdetaljer og materialer.10  
 

“En bygnings profil med saddeltag, gesims, sålbænk og sokkel er ikke blot en historisk reference, 
den er udtryk for en kulturbåret brug af viden om, hvordan vore bygninger kan overleve klima, 
brug og tid.”11 

 
Frem til industrialiseringen af byggesektoren var byggeriet præget af en begrænset række ma-
terialer og byggeteknikker, som alle var velafprøvede gennem mange århundreder. Deres be-
grænsninger og egenskaber var velkendte ligesom deres aldringsprocesser, vedligehold og pa-
tineringsevner. Et tværsnit i fx et traditionelt længehus eller en murermestervilla viser bygnin-
gens profil med de arketypiske bygningselementer som tagfladen med sin hældning og sit tag-
udhæng, gesimsen, sålbænken og soklen. Det er bygningselementer, der ses i forskellige ud-
formninger på tværs af arkitekturhistorien og på tværs af stilarter, og som ikke udelukkende 
er historiske elementer, men også er et udtryk for det, Erik Christian Sørensen kaldte for “en 
arkitektonisk bearbejdning af en byggeteknisk nødvendighed”,12 der er sket på baggrund af en erfarings-
båren viden om, hvordan bygninger ældes. Industrialiseringen af byggeriet resulterede i in-
troduktionen af en til stadighed stigende mængde nye materialer og byggeteknikker, der 
kunne understøtte massefremstillingen af byggeelementer og honorere nye krav til øget ha-
stighed for opførelsen.13 Den historiske udvikling medførte også et ændret syn på arkitektu-
rens aldring og patina, hvor de nye materialers egenskaber var anderledes end dem, man 
kendte til, og hvor arkitekters syn på den materielle del af arkitekturen forandredes, som 
Jorge Otero-Pailos pointerer.14 På samme måde har synet på patina ændret sig gennem hi-
storien og på tværs af kulturer og geografiske områder, og arkitekturens forhold til aldring og 

                                                
9 Begrebet udfoldes i: ibid. I bogen udsættes begrebet for en teoretisk undersøgelse med fokus på historiske forhold 
med modernismen og industrialiseringen som et afgørende historisk vendepunkt for diskussionen. Begrebet disku-
teres desuden i en arkitektonisk og oplevelsesmæssig sammenhæng.  
10 Ibid., s. 36. 
11 Christoffer Harlang og Mette Jerl Jensen, “Weathering/Patinering/Fortælling!”, Tegl, 2 (2013), s. 34. 
12 Citeret fra forelæsningen Arkitekturens oprindelse af Christoffer Harlang på KADK 2018.  
13 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 20-25. 
14 “Not only did architects change the way they thought about building materials; the physical behavior of those materials was itself 
slowly changing under the action of a new and most pervasive industrial material: pollution”. Jorge Otero-Pailos, “The 
Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, Grey Room. MIT Press, 44 (2011), s. 
90-113, 92. 
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patina er ikke statisk. Parallelt med, at industrialiseringen af byggeriet tog fart, og i en gensi-
dig udveksling med hinanden, vandt modernismens idealer frem. Lidt groft sagt blev histori-
ske, arkitektoniske principper i modernismens begyndelse anset som dekoration, man øn-
skede at frigøre sig fra for i stedet med et tabula rasa at begynde forfra. Det betød en forka-
stelse af mange bygningsdetaljer, der indarbejder patineringen i arkitekturen. Med et lånt ci-
tat fra sin franske arkitektkollega Auguste Perret påpegede Le Corbusier meget sigende, at 
“l’ornement (…) cache toujour une faute construction”.15 Le Corbusier uddrog fra denne kendsger-
ning, at man så måtte undgå konstruktionsfejl(!). De mest rendyrkede modernister havde en 
forestilling om, at en bygning er opført til én bestemt funktion – form follows function16 – og der-
med har en begrænset levetid. Introduktionen af denne nye tidshorisont i byggeriet, hvor 
evigheden erstattes med nuet,17 forklarer sammen med industrialiseringen af byggeriet de nye 
og eksperimenterende materialers, byggeteknikkers og bygningsdetaljers indtog i arkitektu-
ren. Det betyder, at mange af modernismens bygninger lige fra opførelsestidspunktet var sår-
bare og i dag ofte plages af vedligeholdelsesproblemer.18 En bevidsthed om arkitekturens ald-
ring og patina er fortsat manglende blandt mange arkitekter, og mange af vor tids nyere byg-
ninger er plaget af at være opført uhensigtsmæssigt, så de ældes og patinerer på en måde, vi 
ikke ønsker eller ikke finder hensigtsmæssig.  
 
John Ruskins berømte patina-citat om, at “(…) the greatest glory of a building is not in its stone, or in 
its gold. Its glory is in its Age (…) it is in that golden stain of time, that we are to look for the real light, and 
colour, and preciousness of architecture (…)”,19 udtrykker en patinatænkning, der gjorde sig 
gældende i den før-industrialiserede arkitekturopfattelse, hvor bygningers patina og alder-
stegn blev tilskrevet værdi20 og betydning. Med den industrielle revolution fra midten af det 
19. årh. skete der omfattende ændringer af arkitekturens materielle virkelighed og dermed af 

                                                
15 “Ornamentet (…) skjuler altid en konstruktionsfejl (red.)”. W. Boesiger og O. Stonorov (red.), Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret. Oeuvre complete. Vol.1: 1910-1929 (Zürich: Éditions d'Architecture, 1937), s. 8. 
16 Som formuleret af Louis Sullivan: “It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and met-
aphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is 
recognizable in its expression, that form ever follows function. This is the law”, som skulle blive læresætningen for modernis-
mens arkitekter. Louis H. Sullivan, The Tall Office Building Artistically Considered (Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 
1896). 
17 “Modernisterne og vi har helt forskellig tidhorisont. Når man bygger for ‘nuet’ og ikke for ‘evigheden’, behøver man ikke at tænke på 
holdbarhed og materialernes patinering. Det åbner mulighed for eksperimenter, som kendetegner mange af modernismens bygninger.” 
Helen G. Welling, Modernismens bygninger: Idégrundlag og bevaringssynspunkter ([Danmark]: Miljø- og Energiministeriet: 
Skov- og Naturstyrelsen, 1999), s. 82-83. 
18 Ibid., s. 83. 
19 John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (London: Smith, Elder & Co., 1849), s. 162-84. 
20 Her henvises til Aloïs Riegls idé om Alterswert (age-value) fra essayet Alois Riegl, “Der Moderne Denkmalkultus: 
Sein Wesen und seine Entstehung”, K.K. Zentral-Kommission für Kunst- und Historische Denkmale (1903). Ideen om age-
value diskuteres i afhandlingens Del 1.  
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de materialefysiske vilkår, der gjorde sig gældende for arkitekturen og for arkitekturens pa-
tina. I afsnittets indledende citat peger Jorge Otero-Pailos på, at denne historiske udvikling 
førte til en afskrivning af patina som romantisk sammen med en marginalisering af arkitek-
turfagets håndtering og bevaring af gamle bygninger, som også ledte til en radikalt ændret 
opmærksomhed på arkitekturens evne til at blive gammel. 
 
Det er forhåbningen, at afhandlingen kan bidrage til et nuanceret og konstruktivt blik på ar-
kitekturens patina, hvor bygninger i højere grad tænkes, tegnes og bygges med tiden for øje. 
Juhani Pallasmaa taler om, at arkitekturen besidder muligheden for at tillade mennesker at 
opleve og indgå i tidens kontinuum.21 I forlængelse af den tænkning anses aldring og patina ikke 
blot som problemer, der skal overkommes, men som faktorer, der kan bidrage til arkitektu-
ren. En øget opmærksomhed og stillingtagen til patina anses som en indgang til et fornyet fo-
kus på arkitektoniske praksisser, der prioriterer det robuste og langsigtede. Afhandlingen pe-
ger på, at patina har potentialet til at indgå som en central del i bæredygtighedsstrategier, der 
kan imødekomme de presserende klimaproblemer, vi står overfor. Byggeriet er en del af pro-
blemet, men har også muligheden for at komme med en del af løsningen. Patina er i den 
henseende et vægtigt argument for en arkitektonisk praksis, der tilgodeser kvalitet og udvider 
økonomiske og miljømæssige ressourcehensyn til ikke blot at handle om her-og-nu-udgifter 
og -behov, men også om dem, der ligger mange år ude i fremtiden.  
 
 
Afhandlingens metode og opbygning 
 
Ph.d.-projektet søger at styrke og øge den spinkle viden om og opmærksomhed på patina ved 
at etablere og udbygge et begrebsapparat samt en aktualiseret historisk og teoretisk ramme, 
der kan anvendes til at diskutere og undersøge arkitekturens uundgåelige bygningsfysiske for-
andringer over tid, der omhandler såvel fysiske som arkitektoniske aspekter. Patina beskriver 
de visuelle bygningsfysiske forandringer forårsaget af weathering. Gennem begrebsundersøgel-
ser søges patina underbygget og udbygget gennem historiske og arkitekturfilosofiske undersø-
gelser og søges efterfølgende underbygget i afhandlingens øvrige dele med konkrete Patinaun-
dersøgelser. Med afsæt i konkrete, udvalgte bygningsværker afsøges strategier for at arbejde 
med patina som arkitektonisk motiv og informant. Patinaundersøgelserne er lavet på baggrund af 
interviews, læsning af tekster skrevet af arkitekterne bag værkerne om de pågældende værker 
og som refleksion over egen praksis, og tekster af andre om værkerne og arkitekterne bag. 
Desuden ligger arkivstudier med fokus på tegninger af de pågældende værker og andre rele-
vante værker til grund for undersøgelserne. Afhandlingen diskuterer derudover muligheden 

                                                
21 Juhani Pallasmaa, Arkitekturen og Sanserne, red. Carsten Thau & Martin Keiding (København: Arkitektens Forlag, 
2014). 
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for at arbejde med patina som motiv og informant i skitseringen af et arkitekturværk gennem 
tegnede og skrevne Diskuterende undersøgelser. Baggrunden for de Diskuterende undersøgelser er et 
undervisningsforløb med kandidatstuderende på KADK. Her diskuteres undervisningens 
sigte, den tegningsmetodeudvikling, der ligger til grund for projekterne, der diskuteres, samt 
selve opgavebesvarelsernes tegnings- og tekstmateriale.  
 
Afhandlingen er opdelt i tre hoveddele, der understøtter og relaterer sig til hinanden. I af-
handlingens Del 1 etableres og udbygges et begrebsapparat om patina, der kan bidrage til et 
vokabular, der befordrer et konstruktivt blik på patina og aldring som nogle af arkitekturens 
centrale og uundgåelige faktorer, arkitekter må forholde sig til. Gennem en række nedslag i 
historien indkredses nogle af de syn, der gennem arkitekturhistorien har været på patina, for 
at positionere arkitekturens patina i vores historiske nutid bl.a. ift. bæredygtighed og ressour-
cemæssige hensyn. Afhandlingens Del 1 afsøger desuden en teoretisk ramme, inden for hvil-
ken ideen om patina som arkitektonisk motiv og informant kan aktualiseres, diskuteres og anvendes 
både i forbindelse med undersøgelser af eksisterende bygningsværker og i udtænkningen af 
nye. Forholdet mellem idé, tegning og bygningsværk diskuteres sammen med arkitekturteg-
ningens rolle i en tænkning af arkitektur som foranderlig over tid i kraft af patina.  
 
I afhandlingens Del 2 fremstilles to patinaundersøgelser, hvori fire bygningsværker af hhv. 
C.F. Hansen og Gigon / Guyer indgår som eksempler på patinaorienteret arkitektur, for at 
diskutere og undersøge patina som arkitektonisk ressource. Patinaundersøgelserne ser på for-
skellige tilgange til patina, hvor aldring og weathering fungerer som medkonstituent af arkitek-
turen – som informant i værkets tilblivelse og som motiv i værkets gestalt – i mere eller mindre 
planlagt og tilsigtet grad. Undersøgelserne ser desuden på arkitekturrepræsentationernes be-
tydning for bygningsværkernes forhold til patina. De fire udvalgte værker er karakteriseret 
ved at have et nært forhold til patina som en præmis, der ikke kan undgås, og som på forskel-
lig vis er tænkt med i ideen om realiseringen eller den senere håndtering af eller omgang med 
det byggede værk. Det er projekter, hvor arkitekturens patina spiller en afgørende rolle for 
det byggede værk, og hvor patina ikke kun tager fra, men også føjer til. 
 
I afhandlingens Del 3 præsenteres tre diskuterende undersøgelser, der tager afsæt i en seme-
steropgave og en workshop med et hold kandidatstuderende på KADK og i tre udvalgte op-
gaver, der diskuteres i relation til afhandlingens Del 1 og Del 2. De diskuterende undersøgel-
ser forfølger en udbygning og aktualisering af ideen om patina som arkitektonisk motiv og in-
formant, som afhandlingens første dele har etableret. Workshop-forløbet var en metodeud-
vikling, der tager afsæt i undersøgelserne i Del 2, hvor patina tænkes og tegnes med i et arki-
tekturprojekt allerede fra idé- og skitsefasen. Med de diskuterende undersøgelser søges en 
metode til arkitekter og arkitektstuderende udviklet og afprøvet, hvor patina ganske konkret 
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træder ind i rollen som informant og motiv i arkitekturtænkningen og -fremstillingen, gen-
nem arkitekturtegningen. Afhandlingens øvrige dele diskuteres desuden med afsæt i de disku-
terende undersøgelser.  
 
 
Afgrænsning 
 
Patina er på en og samme tid et dejligt nørdet, afgrænset og specifikt felt. Men som det gæl-
der med alle felter, man bevæger sig ind i, finder man hurtigt ud af, at det indeholder mange 
flere kroge og områder, overlap med og afledninger til andre felter, end ph.d.-afhandlingen 
kan rumme. Ph.d.-projektet har afsæt i et forskningssamarbejde, der løb over ca. et år på 
KADK i 2013-2014, mellem Arkitektskolens program for Kulturarv, Transformation og Re-
staurering og Konservatorskolen under overskriften Nedbrydning og patinering af arkitekturoverfla-
der og monumenter, under professor Christoffer Harlangs ledelse. Projektet undersøgte holdbar-
heden, nedbrydningen og patineringen af materialerne på en række udvalgte monumenter 
og arkitekturoverflader.22 Projektet tegnede et interessant felt op for yderligere undersøgelser, 
som dannede grundlag for den ansøgning, ph.d.-projektet fik sin støtte på.  
 
I afsøgningen af feltet har jeg i ph.d.-projektet bl.a. studeret en lang række materialers patina-
egenskaber. Det er nærliggende at fokusere på byggematerialerne med deres tilhørende tek-
nikker, anvendelser, samlinger, behandlinger, overflader osv., når man taler om arkitekturens 
patina. Det blev dog klart for mig, at min interesse som arkitekt for at beskæftige mig med 
patina i første omgang ikke skulle findes i undersøgelser af, hvordan arkitekturens patina op-
står, men i højere grad i undersøgelser om, hvorfor det overhovedet er interessant at kigge sær-
skilt på patina, og dernæst i, hvad patina kan bidrage med i en arkitektonisk tænkning. Der lå 
dermed en første og omfattende opgave for ph.d.-projektet i at etablere og udbygge og aktua-
lisere et begrebsapparat, en historisk positionering og en teoretisk forståelsesramme, inden 
for hvilken spørgsmålene hvorfor og hvad kunne rejses, hvorefter et andet hvordan kunne afsø-
ges, nemlig et bud på, hvordan arkitekter kan inddrage viden om og opmærksom på patina i 
arkitekturen. I feltafsøgningen dukkede områder, der omhandler klima og arkitektur, også 
hurtigt op som et presserende og vigtigt område, der overlapper med patinaområdet. Klima-
spørgsmålet er til stede i afhandlingen i relation til bæredygtighedsspørgsmålet, men foldes 

                                                
22 I projektet deltog: Christoffer Harlang, Mette Jerl Jensen, Morten Birk Jørgensen og Jørgen Bredal. De arkitek-
toniske og historiske forhold blev undersøgt og dokumenteret gennem bygningsopmåling, foto samt tekst- og ar-
kivstudier, sideløbende blev der udtaget fysiske prøver, som efterfølgende er underlagt laboratorieundersøgelser 
på Konservatorskolen for at identificere nedbrydnings- og patineringsårsager. Projektet er overordnede formidlet 
i: Christoffer Harlang og Mette Jerl Jensen, “Weathering/Patinering/Fortælling!”, Tegl, 2 (2013); Christoffer 
Harlang og Mette Jerl Jensen, “Weathering as an informant”, i Christoffer Harlang et al. (red.) Lost anf Found  
(2013), s. 194-195.  
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ikke ud i en decideret klima-ramme, snarere i en vejr-ramme.23 Materialenære patinaundersø-
gelser er særligt koncentrerede inden for restaureringsfaget og de traditionelle materialer og 
inden for konserveringsfaget.24 Fascinationen og studier af ruiner er også et område, der 
overlapper med feltet, men som ikke behandles særskilt i afhandlingen. I afhandlingens Del 1 
berører jeg et par steder synet på og interessen for ruiner som en indgang til en historisk posi-
tionering af patina og til at indkredse forståelsen af patina med.25 
 
Afhandlingen henvender sig især til forskere inden for felterne bæredygtighed, kulturarv, 
transformation og materialestudier, men også til praktiserende arkitekter, for hvem begreber 
som patina og aldring ikke har indgået som en naturlig del i byggepraksis, og for restaure-
ringsarkitekter, der beskæftiger sig med patina i praksis, og som søger en udbygning af forstå-
elsen af arkitekturens patina.   

                                                
23 Klima og arkitektur er et stort område med mange vægtige bidrag. I relation til ph.d.-projektets område er sær-
ligt Jonathan Hills bog Weather Architecture relevant at fremhæve. Hill argumenterer for arkitekturens behov for at 
anskue vejr som en medskaber af arkitekturen. Hill opsætter en klar grænse mellem klima og vejr, hvor klima re-
præsenterer de store, globale og ofte ikke-synlige aspekter, og vejr repræsenterer de mere lokale og ofte synlige 
aspekter. Jonathan Hill, Weather Architecture (New York: Routledge, 2012). For yderligere læsning se fx: Torben 
Dahl og Winnie Friis Møller, red., Klima og Arkitektur (København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 
2008/2012).  
24 Inden for bygningsarkitektur har patina særligt været et spørgsmål for restaureringsfaget, både med hensyn til 
forskellige materialers relation til patina og i forhold til gamle bygninger og patina generelt i et teoretisk perspek-
tiv. Der findes mange artikler om en lang række materialers patinaegenskaber, problematikker og andre forhold. 
Hovedvægten er på monumentalkunstens materialer: natursten og metaller af mange arter og i mange forskellige 
kontekster. Se også Majbrit Hirches ph.d.-afhandling om weathering som designparameter inden for træarkitektur, 
som er et nyere studie, der tager patina som medskaber af arkitekturen under kyndig behandling: Majbrit Hirche, 
“Wood Weathering as Design Option” (NTNU, 2014).  
25 For yderligere læsning om ruiner i relation til ph.d.-projektets område (og i øvrigt) er det særligt værd at nævne 
Jonathan Hills nye bog The Architecture of Ruins: Designs on the Past, Present and Future (New York: Routledge, 2019). 
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BEGREBER, BAGGRUND & FORSTÅELSESRAMME 
 
 

“Matter records time, whereas shape, particularly geometric form, emphasizes space and the 
world of ideas. Geometry and form speak of permanence, whereas materials – through the very 
laws of nature – trace the passing of time. Modernity has been obsessed with novelty and a per-
fectionist formal language that do not register this. As deterioration, erosion and entropy are the 
unavoidable fate of all material constructions, the ideal of perfect and unchanging form is bound 
to be a momentary illusion, and eventually a false ideal.”26 

 
Formålet med nærværende kapitel er at etablere og udbygge et begrebsapparat samt en hi-
storisk og teoretisk ramme, der kan anvendes til at diskutere og undersøge arkitekturens pa-
tina og aldring. Det er desuden formålet, at kapitlet skal kunne bidrage til et vokabular, der 
befordrer et konstruktivt blik på patina og aldring som nogle af arkitekturens centrale og 
uundgåelige faktorer, arkitekter må forholde sig til. Ikke for at undgå påvirkninger over tid – 
det lader sig nemlig kun gøre i meget begrænset omfang – men for at skabe arkitektur, der 
ikke kun svækkes af at blive gammel, men også forstærkes, når arkitekturen tænkes, tegnes og 
bygges med tiden for øje.  
 
I afhandlingens Del 1 etableres og udbygges et begrebsapparat om patina, der åbner for en 
øget, nuanceret og aktualiseret forståelse af arkitekturens patina og aldring, der hverken kan 
eller bør undgås, men tværtimod anderkendes og imødegås på hensigtsmæssig og opmærk-
som vis Gennem en række nedslag i historien indkredses nogle af de syn, der gennem arkitek-
turhistorien har været på patina, med henblik på at positionere arkitekturens patina i dag 
bl.a. ift. et bæredygtighedsperspektiv. Desuden indkredses en teoretisk ramme, inden for hvil-
ken ideen om patina som arkitektonisk motiv og informant kan aktualiseres, diskuteres og anvendes 
både i forbindelse med undersøgelser af eksisterende bygningsværker og i tænkningen, teg-
ningen og realiseringen af nye. Forholdet mellem idé, tegning og bygningsværk diskuteres 
sammen med arkitekturtegningens rolle i en tænkning af arkitektur som foranderlig over tid i 
kraft af patina. Afhandlingens Del 1 søger dermed at udfordre nogle af de barrierer og be-
grænsninger, der står i vejen for en sådan patinatænkning i dag. 
 
 
  

                                                
26 Juhani Pallasmaa, “Inhabiting Time”, Architectural Design, 86/1 (2016), s. 50-59, 57. 
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BEGREBSUNDERSØGELSE 
 
 
Weathering 
 

“In the mathematics of environment weathering is a power of subtraction, a ‘minus’, under the 
sign of which newly finished corners, surfaces, and colours are ‘taken away’ by rain. Wind and 
sun. But is weathering only subtraction, can it not also ‘add’ and enhance?”27 

 
Det engelske begreb weathering beskriver de bygningsfysiske forandringer, en bygning under-
går over tid, når den udsættes for brug, slid og vejrmæssige påvirkninger. Weathering favner 
dermed både processen og resultatet, selvom resultatet ikke er statisk, men altid er i foran-
dring – lige fra lette overfladeforandringer og farveændringer til ødelæggende forvitring og 
nedbrydning.28 I sin oprindelige betydning blev weathering defineret som den del af bygningen 
eller det bygningselement, der krager ud fra overfladeplanet på en udvendig facade og der-
ved fungerer som drypnæse, der leder vand væk fra bygningen. Weathering henviste endvidere 
til skrånende flader på en facade, der var udformet til at forhindre ophobning af vand i og på 
en bygning, såkaldte weatherings.29 Weathering-begrebet er interessant at inddrage, da det for-
binder de bygningsfysiske aldringsprocesser med de specifikke bygningsdetaljer og -elemen-
ter, der anvendes for at beskytte en bygning mod nedbrydende kræfter. Weathering-begrebet 
bidrager med en forståelse af, at en bygnings evne til at modstå og imødekomme tid, slid og 
vejr hænger uløseligt sammen med byggematerialerne og deres bearbejdning samt detaljerin-
gen af facaden med dens dele og elementer. Vi har ikke på dansk et begreb, der svarer til we-
athering, så i mangel af bedre anvendes weathering som begreb i afhandlingen. I det følgende 
foldes begrebet ud.  
 
På dansk har vi ikke på samme måde et begreb, der beskriver både aldringsprocesserne og de 
bygningsdetaljer, der anvendes til at forhale dem. Vi beskriver i stedet aldringsprocesserne 
med forskellige ord som eksempelvis patina, som vi ofte bruger, når der er tale om en form for 
                                                
27 Mohsen Mostafavi og David Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1993), s. 6. 
28 Mohsen og Leatherbarrow udlægger begrebet weathering i bogen On Weathering: The Life of Buildings in Time med 
omdrejningspunkt i modernismens betydning for begrebets udvikling. Mohsen og Leatherbarrows weathering-be-
greb har dannet afsæt for min begrebsundersøgelse, hvilket begrundes med, at bogens formål er at pege på de 
konstruktive og arkitektonisk befordrende aspekter, der også knytter sig til weathering (ud over alle de destruktive 
aspekter). Bogen udkom i 1993 og kan bl.a. ses som en reaktion på postmodernismens herskende opfattelser af 
modernismens ideologiske historieforkastelse. I afhandlingen udbygger og nuancerer jeg weathering-begrebet og 
argumenterer for, at det moderne, industrialiserede samfund med bl.a. sine nye fysiske materialer har ændret arki-
tekturens materielle verden og har haft en stor betydning for synet på patina og aldring, som det er nødvendigt at for-
holde sig til, når man beskæftiger sig med arkitektur i dag.  
29 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 36.  
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‘positiv’ eller ønsket aldringsproces, eller vi taler om nedbrydning, når der er tale om en ‘nega-
tiv’ eller uønsket aldringsproces, hvor bygningen langsomt nedbrydes og forgår. De beskyt-
tende bygningsdetaljer, weatherings, beskriver vi i kategorier for sig selv: sokkel, sålbænk, tag-
udhæng osv. I ph.d.-projektet anvendes begrebet patina bredt til at beskrive de synlige foran-
dringer på arkitekturoverflader, som følger af weathering-processer.30 I begrebsundersøgelsen 
vil jeg afdække en række begreber, der knytter sig til weathering, for at skabe større klarhed 
over betydningerne og definitionerne af de begreber, vi bruger, når vi beskriver arkitekturens 
aldring og patina. En sproglig klarhed og systematik i begrebernes anvendelse og betydning 
er afgørende for arbejdet med at lade arkitekturens patina få en større rolle for den måde, 
hvorpå vi tegner, taler om og ser på arkitektur. Særligt begrebet patina i relation til arkitektur-
overfladers forandringer over tid er i fokus. 
 
Weathering er sammensat af verbet ‘weather’ og gerundiv-endelsen -ing: weathering. Ifølge Oxford 
Dictionary betyder weather, “to expose to the weather” og “to undergo changes, (…) as the result of expo-
sure to atmospheric conditions” samt “to endure or resist exposure to the weather”.31 Weather oversættes 
bedst til vejr. Vejrmæssige påvirkninger er også nogle af de mest betydningsfulde påvirk-
ningskræfter, når det gælder de bygningsfysiske forandringer, en bygning undergår over tid. 
De vejrmæssige påvirkninger inkluderer (regn)vand, sol, temperatur(svingninger), vind og 
mange andre faktorer, der påvirker de bygningsfysiske forandringer, bygningen undergår. 
Ordet ‘weather’ har sin oprindelse fra det oldengelske ‘weþer’, der er kognat med det hol-
landske, oldfrisiske og middelhollandske ‘weder’, med det oldhøjtyske ‘wetar’ eller ‘widar’ 
(som betyder storm, vind, vejr) og det oldnordiske ‘veðr’ eller ‘vethr’. Der er en klar etymolo-
gisk forbindelse mellem weathering og weather, mellem vejr og vejring, og der er naturligvis også 
en tæt forbindelse mellem vejr og vejring, der rækker ud over det etymologiske og omhandler 
det rent fysiske – både det bygningsfysiske og det metrologisk-fysiske.  
 
I det følgende vil jeg beskrive nogle af de hyppigst forekommende årsager til vejrbetingede 
påvirkninger af arkitekturen. Der er ikke tale om en systematisk dækkende gennemgang, og 
målet er heller ikke at lave en tjekliste, der kan bruges til at identificere alle vejrmæssige på-
virkningsfaktorer. Det er derimod formålet at synliggøre de mest forekommende påvirknings-
faktorer, hvor vand indtager en central rolle, og at fremhæve, at der er nogle overordnede 
vejrmæssige påvirkningsfaktorer, man som udgangspunkt må være opmærksom på, når man 
skal forstå weathering-processer. Har man denne skærpede opmærksomhed, kan den danne 
grundlag for en videre undersøgelse af materialer, deres sammensætning og anvendelse ved 
et specifikt byggeris aldrings- og patinaegenskaber. Det er formålet at pege på, at weathering 
på den ene side er hyperkomplekst i sin væsenskarakter, men samtidig også består af en 

                                                
30 Patinabegrebet udfoldes i et selvstændigt afsnit i begrebsundersøgelsen. 
31 www.dictionary.com tilgået 19. december 2018. 
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Del 1

Fig. 1.1

Erik Christian Sørensen, 
1967-68
Vikingeskibshallen 
Roskilde

Foto: Keld Helmer Petersen
© Danmarks Kunstbibliotek

Vikingeskibshallen i Roskilde har de seneste år vist, hvordan beton på uheldig vis kan 
patinere. Betonen og armeringsjernet har været udsat for vandpåvirkning fra Roskilde 
Fjord, hvilket har resulteret i en kemisk ustabil og nedbrydende patina. Med de rette 
indgreb og vedligeholdsindsatser kan nedbrydningen stoppes eller forhales.
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række grundlæggende faktorer eller mekanismer, man kan sætte sig ind i, når man vil for-
holde sig til, hvad weathering er og betyder.32 
 
Vand har en særlig betydning i weathering-sammenhænge, da vand i kraft af sine forskellige 
aggregattilstande som både fast, flydende og damp formår at trænge ind i en lang række byg-
gematerialer eller ind i samlingerne mellem disse og forårsage store påvirkninger på en byg-
ning. I stoffets faseovergange, altså ved temperaturændringer, når vandet skifter fase fra 
damp til flydende, fra flydende til fast eller omvendt, sker der i særlig grad påvirkninger på 
bygningen, da vands massefylde ændres afhængigt af de forskellige faser, det optræder i. Når 
vand i flydende væskeform trænger ind i porøse bygningsmaterialer og ind i samlingerne mel-
lem bygningsdelene og fryser, udvider vandet sig i sin faste form. Dermed kan der eksempel-
vis ske frostsprængninger i murværk, når fugerne bliver porøse og tillader vandindtrængning 
mellem murstenene. Det er i disse faseovergange, at vand i sig selv kan påvirke materialernes 
nedbrydning. Omvendt er det nogle af de samme mekanismer, der gør det muligt for byg-
ningen at komme af med vandet igen, som når eksempelvis det vand, der er trængt ind i ma-
terialerne eller i bygningens samlinger, fordamper ved temperaturstigninger eller luftes bort 
af vind. Derfor har ikke bare byggematerialernes egenskaber og samlinger stor betydning for 
bygningens evne til at håndtere påvirkninger fra vand. Også den finish, man giver bygnin-
gen, har stor betydning, da tætsluttende og ikke-diffusionsåbne finishlag på bygningens fa-
cade kan resultere i, at vandet ikke kan fordampe og luftes væk fra bygningen og i stedet op-
hober sig i materialerne og samlingerne. I jernbetonkonstruktioner, i særlig grad mange af de 
første jernbetonkonstruktioner, har vand også spillet en stor rolle i forbindelse med konstruk-
tionens nedbrydning og manglende modstandsdygtighed. Vandet påvirker dels betonen, dels 
jernarmeringen, hvor der ses store problemer med rustangreb på jernarmeringen, der leder 
til sprængninger af betonoverfladen, som igen leder til øget vandindtrængning. Når først ned-
brydningen er i gang, tager den til med øget hastighed, hvis ikke man tager hånd om proble-
met. (fig. 1.1) 
 
Vand har dog også stor indirekte indvirkning på weathering-processerne, da vand muliggør an-
dre faktorers påvirkning af bygninger: Salte, ofte fra saltning af trappesten og fortov, fra op-
stigende grundfugt eller fra havgus, opløses i vand og trækker med op i eksempelvis murværk 
eller jernbetonkonstruktioner, hvor saltene udkrystalliseres og skader murværk, jern m.v. 
Konstruktioner eller bygningsdele i træ kan rammes af råd og svampeangreb, hvilket først og 
fremmest forudsætter et fugtigt miljø i træet. Nogle trætyper som eksempelvis teak og lærk er 

                                                
32 Se fx mere om de traditionelle byggeteknikker samt bygningsmaterialer og deres egenskaber i kapitlet “Hånd-
værk” i: Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen, Om bygningskulturens transformation (København: Gekko 
Publishing, 2015). For materialer og deres egenskaber se bl.a.: Richard Weston, Materials, Form and Architecture 
(New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003), Andrea Deplazes, Constructing Architecture: Materials Processes 
Structures – a Handbook (Basel: Birkhäuser, 2013). 
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Fig. 1.2

Jørgen Varming &
Eva og Nils Koppel, 1952
Varmings Hus
Gentofte

Facaden mod haven til den dobbelthøje stue i Varmings hus er beklædt med træspån.
Træspånene er ubehandlede, men spejlskårne og ventilerede, og de har dermed en lang 
holdbarhed. Træet er patineret i en sølvgrå tone, der opstår efter påvirkning fra sol, vind 
og vand.
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Fig. 1.3

Paul Abadie, 1872-1912
Sacré-Coeur
Paris

Facaden på Sacré-Coeur-kirkens kor er bearbejdet med et detaljeret relief, der består 
af  nicher, søjler, gesimsbånd, sålbænke m.v., der skaber et spil mellem lys og skygge. 
Virkningen af  dette lys-skygge-spil forstærkes, understreges og videreudvikles af  tidens 
patina, når de skyggefulde tilbageliggende områder farves mørkere af  aflejringer af  støv, 
sod etc., og de fremtrukne, oplyste facadepartier vaskes hvide af  regnen. Det intentionelle 
lys-skygge-spil nærmest ‘fremkaldes’ af  patinaen.  
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gyldne, når de kommer fra savværket, men gråner siden, når de indgår som elementer i faca-
den og udsættes for regn og sol. Her er der ikke tale om egentlig nedbrydning af træet, men 
en farveændring, der ofte er ønsket, og som kan undgås gennem pleje med fx linolie. Vand 
har desuden en afrensende effekt. Når regnvand løber ned over en facade, vil regnen skylle 
facaden ‘ren’ for aflejringer af materiale, der har lagt sig på facadens overflade – Leatherbar-
row og Mostafavi kalder dette fænomen for ‘white-washing’ i en weathering-terminologi.33  
 
Vind affugter en våd facade. En facadebeklædning skal ventileres, hvilket eksempelvis sikres 
med et ventilerende mellemrum mellem bagfacade og facadeklædning, ved brug af åndbare 
materialer, diffusionsåbne overfladebehandlinger m.v. Solens varme hjælper desuden med at 
udtørre overfladen, og der er store forskelle på en bygnings nordvendte og sydvendte facader. 
Solens stråler er samtidig hårde nedbrydende kræfter for mange materialer, som fx beskyt-
tende malingslag, træoverflader, nogle metaller m.m. (fig. 1.2). 
 
Materialeaflejringer findes i mange variationer, og distinktionen mellem snavs – betragtet som 
uønsket og grimt – og patina – betragtet som ønskeligt og smukt – er uklar og på mange må-
der subjektiv. Helt overordnet kan man dog skelne mellem på den ene side ødelæggende og 
på den anden side ikke-ødelæggende forhold, der påvirker bygningens tekniske tilstand. Der 
er dog ofte tale om en proces, hvor ikke-ødelæggende forhold kan udvikle sig og blive til øde-
læggende forhold. Men ikke-ødelæggende forhold kan også gå fra at være let, ønskelig patina 
til dominerende tilsmudsning og uønsket snavs. En herskende kultur, tidsånd eller ideologi 
spiller en afgørende rolle for, hvordan det akkumulerede snavs opfattes, ligesom materialean-
vendelse, weathering, finishlag osv. spiller en stor rolle (fig. 1.3). 
 
Overordnet set har vand, og særligt på vores breddegrader, gennem historien været, og er 
fortsat, en af de vejrmæssige påvirkninger, der er mest præsent og sværest at beskytte bygnin-
ger mod, og som følge heraf er det også weatherings, der beskytter mod regnvand, der i udpræ-
get grad er forfinet og bearbejdet som arkitektoniske elementer.34 Bygninger udsættes som 
alle fysiske ting for konstant og uundgåelig aldring lige fra opførelsen og gennem hele deres 
levetid. Weathering-processerne er således altid i gang – bygninger patinerer og nedbrydes, og 
resultatet er evigt foranderligt. Der lægges til og tages fra, og jf. kapitlets indledende citat kan 
weathering-processerne ikke anskues alene som destruktive kræfter, men må også ses som 

                                                
33 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 39. 
34 For litteratur om de historiske byggematerialers egenskaber, herunder patina og vedligehold, se bl.a.: Søren 
Vadstrup, “Materialer”, i Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen (red.), Om bygningskulturens transformation 
(København: Gekko Publishing, 2015). 
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skabende – ‘weathering constructs’. Følger vi udsagnet, er dét, weathering konstruerer (con-
structs),35 arkitektur og byggeskikke, der er informeret af viden om patina og aldring, hvor 
hensyn til weathering bliver del af det arkitektoniske udsagn og motivdannende grundlag (fig. 
1.4). 
 
Erik Christian Sørensen kaldte arkitektur “en figurlig tolkning af en byggeteknisk nødvendighed”.36 Ar-
kitektur er muligvis også andet og mere, men et tværsnit i en traditionel længebygning illu-
strerer, hvordan bygningsdele, der er konstrueret til at beskytte bygningen effektivt mod ned-
brydende weathering-kræfter, er blevet figurligt bearbejdet som bygningselementer, der tilsam-
men danner arkitektur, vi med det samme genkender som en del af vores byggeskik. Tvær-
snittet viser, at saddeltagets skrånende tagflader effektivt kaster nedbør af bygningen, og tag-
udhænget beskytter facaden mod slagregn og kaster vandet langt nok væk på terrænet til at 
undgå opsprøjt på underfacaden. Soklen er yderligere en beskyttelse af facaden mod opsprøjt 
og mod opstigende fugt. Vinduernes sålbænke fungerer som tagudhæng, og fordakninger og 
indfatninger fungerer på samme vis som beskyttende elementer, ligesom også gesimsbåndet 
kaster vand væk fra facadeplanet (fig. 1.5). 
 
Endvidere anvendes offerlag som et værn mod de nedbrydende kræfters påvirkning af de kon-
struktive dele af bygningen. Et offerlag er et materialelag, der tilføjes på bygningen på udsatte 
områder, og som enten består af billigere materialer eller dele end det underliggende lag eller 
er lettere at udskifte end den konstruktive del af facaden. Pudslag på en mur kan anskues som 
et offerlag, der ofrer sig for de underliggende, konstruktivt fungerende mursten, og som kan 
pudses op igen, hvilket historisk set har været lettere og billigere end at udføre reparationer 
på murværket.37 På Søstrehuset i Christiansfeld har herrnhuterne beklædt den udsatte mu-
rede nordgavl med brædder (fig. 1.6), som beskytter murværket mod slagregn. De relativt nye 
mono-murblokke i porøst lermateriale, som fx Porotherm-blokkene, tåler slet ikke direkte 
vejrpåvirkning, men er fremstillet til at skulle beklædes med fx brændte teglsten, puds eller 
træ (fig. 1.7).  
 

                                                
35 Det fulde citat peger på, at weathering konstruerer afslutninger/overflader (finishes), men Leatherbarrow og 
Mostafavis bruger selv udsagnet om, at “weathering constructs” i den videre tekst i en bredere forstand, som også er 
den, jeg anvender i afhandlingen. 
36 Erik Christian Sørensen-citatet er hentet fra forelæsningen “Arkitekturens oprindelse” af Christoffer Harlang 
på Kunstakademiets Arkitektskole, 2018.  
37 Pudsarbejde anses i dag som en dyr løsning, da det er et arbejde, der kræver mange timer, og håndværkstimer 
er dyre. Tidligere var arbejdstimer billigere end mursten, og et pudslag som offerlag var derfor ikke usædvanligt. 
Endvidere anvendtes kasserede mursten ofte til murværk til bygninger, der skulle pudses. På den måde mindske-
des materialespildet på murstenene, mens pudslaget blev afgørende for bygningens evne til at modstå vejrpåvirk-
ninger.  
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Fig. 1.4

Eero Saarinen, 1959-63
John Deere and Company 
Administrative Center 
Illinois

© Manuscripts & Archives
Yale University

Tv. Forretningsbrochure fra ca. 1966.
Th. Mock-up af  konstruktionen i corten-stål.

Saarinens John Deere and Company Administrative Center i Moline, Illinois, er opført 
i corten-stål. Corten-stål kaldes også weathering-stål, idet det gennem en hurtig opnået 
patina oxiderer og får sin karakteristiske rustrøde farve, der fungerer som et beskyttende 
lag mod en kemisk ustabil patina i form af  nedbrydende rust. Corten-stål blev oprinde-
ligt opfundet til brug i industrien, og Saarinen var den første til at anvende materialet i 
arkitekturen.
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Fig. 1.5

Erik Korshagen, 1960, 1986
Eget sommerhus
Rørvig

Foto: Laura Wulffsberg

Længehuset med sit skrånende tag og store udhæng er en arketypisk bygningstype, hvor 
hensyn til patina iagttages. Hos Erik Korshagen beskytter det markante tag den under-
liggende trækonstruktion, som tillige er hævet fra terrænet.
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Fig. 1.6

Brødremenigheden, 1776-1881
Søstrehuset
Christiansfeld

De vestvendte og nordvendte facader på Søstrehuset i Christiansfeld er beklædt med ube-
handlede brædder uden på de murede teglfacader. Bræddebeklædningen fra 1780’erne er 
en af  Danmarks ældste træbeklædninger. Træbeklædningen beskytter den på opførelses-
tidspunktet dyrere murede facade og konstruktion og har desuden en isolerende funktion. 
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Fig. 1.7

Leth & Gori, 2012-14
Det traditionelle 
Vedligeholdelsesfri Hus
Nyborg

© Realdania Byg

Ydermurene er massive teglmure, opført uden brug af  dampspærre og isolering. Murene 
er flettet sammen af  store, selvisolerende teglblokke i bagmuren samt af  traditionelle 
teglsten i facaden, opmuret i et halvstens løberforbandt med stenbindere, som er skåret 
ind i de bagvedliggende teglblokke. De selvisolerende teglblokke kan ikke fungere som 
klimaskærm, da de er for porøse. Indvendigt står teglblokkene nogle steder synlige, andre 
steder med pudsede overflader og andre igen med krydsfinérplader.
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Disse overfladematerialer er ikke udelukkende offerlag, men også arkitektonisk betydnings-
fulde facadematerialer, idet de udgør bygningens synlige overflade. Det, der i en weathering-
henseende anses som offerlag, udgør ofte også betydningsfulde dele af en bygnings facade og 
er dermed en bærende del af den bærende arkitektoniske idé. Derfor er materialerne også 
ofte, i en teknisk weathering-henseende, unødvendigt forfinede, bearbejdede og detaljerede, for 
at bygningen kan fremstå og se ud på en særlig måde, der bidrager til realiseringen af den ar-
kitektoniske idé. Men det er vigtigt at huske på, at mange af disse materialer og overflader, vi 
ser på bygninger, historisk set er tilkommet ud af en byggeteknisk nødvendighed. De er byg-
ningens overfrakke eller klimaskærm, der potentielt kan fungere som offerlag for bygningens 
vitale dele: hovedkonstruktionen eller den underligende konstruktive facade.  
 
Princippet om at beskytte en bygnings konstruktivt fungerende dele med materialer og byg-
ningsdele, der er lettere og/eller billigere at udskifte, bunder i den præmis, der gælder for ar-
kitekturen, nemlig at bygningskunsten er en krævende og ressourcetung kunstform. Bygnin-
ger opføres i langt de fleste tilfælde med et ønske om en vis holdbarhed og en vis livslængde. 
Det betyder dermed meget, hvordan en bygning tager imod de påvirkninger, den udsættes 
for over tid fra brug, slid og vejr, hvilket arkitekter og håndværkere historisk set har arbejdet 
med i udformningen af bygninger. Med den oprindelige betydning af weathering som den del 
af bygningen, der kaster vand væk fra facadeplanet og konstruktionen, favner weathering-be-
grebet bredt og inkluderer alle de bygningsdetaljer og -elementer, der, sammen med materia-
lesætning og -bearbejdning, finishlag etc., forhaler aldringsprocesserne. At anskue facaden 
som arkitektonisk bearbejdede detaljer, materialer, bearbejdninger og overflader, der i nogen 
grad er sammenstillet for at kaste vand væk, skærme mod vind eller holde opsprøjt på behø-
rig afstand, leder til muligheden for yderligere raffinement, hvor viden informeret af weathe-
ring-processer bliver motivdannende elementer, der understøtter den arkitektoniske idé. Ud 
over at forhale nedbrydningen kan bearbejdningen, anvendelsen og raffinementet af weathe-
rings også bruges til at styre patinaen, så en bygning ligefrem kan drage nytte og forbedres, når 
den ældes og patinerer.38 
 

“(…) de sirligt udformede profileringer og recesser i søjler, kapitæler og arkitraver er i lige så høj 
grad forarbejdet til også at styre og endda ‘profitere’ af tidens uundgåelige spor; som et arkitekto-
nisk greb for at fremme eksempelvis kontur- og skyggedannelser.”39 

 
Som beskrevet er en bygnings profil med gesims, sålbænk, sokkel, fordakning og andre om-
hyggeligt udformede detaljer således traditionelt hensynsfuldt konstrueret til at afbøde og 

                                                
38 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 36. 
39 Christoffer Harlang og Mette Jerl Jensen, “Weathering/Patinering/Fortælling!”, Tegl, 2 (2013), s. 32. 
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Fig. 1.8

Sebastiano Serlio, 1562
“Five Books on Architecture” 
book 4, s. 17 Rusticering
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Fig. 1.9

Palazzo Punta di Diamanti
Rom Rustikadetaljer
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bortlede nedbør og dermed forhale bygningens nedbrydning. Men disse detaljer eller weathe-
rings er også ofte udformet med henblik på at styre bygningens patinering. Eksempelvis for-
stærkes den arkitektoniske idé om at bearbejde en arkitekturoverflade med recesser og frem-
spring, der skaber et spil i lys og skygge, når bygningen patinerer, og materiale og støv aflej-
res i fordybningerne, mens de fremtrædende dele vaskes lyse af regn. Her bliver tiden en 
form for fremkaldervæske for den arkitektoniske idé, hvor bygningens patina forstærker og 
forbedrer det arkitektoniske greb. 
 
Overfladebehandlinger og bearbejdninger af materialeoverflader har samme evner. Behug-
ningsvariationer af sten og beton er et eksempel på overfladebearbejdninger, der kan styre 
patineringen. Man kalder denne form for materialebehandling rustika eller rusticering. 
Rusticering har til formål at skabe kontraster mellem ru og glat i en arkitekturoverflades fi-
nish, (oftest) det samme materiale. Bearbejdningen er oprindeligt en stenhuggerteknik. Der 
findes mange variationer af rusticering, som fx grove kampesten, der tilhugges på alle indmu-
rede sider, så de kan indgå i et sammenbygget forbandt i eksempelvis en rustik underfacade i 
et italiensk renæssancepalads. Her holdes den synlige flade af stenen grov og (næsten) ubear-
bejdet, så den fremstår med associationer til middelalderbyggeriets anvendelse af ubearbej-
dede kampesten. Somme tider tilhugges en glattere kant rundt om stenens synlige flade langs 
kanterne for at understrege fugen og stenen som en individuel brik i facadens større puslespil. 
(fig. 1.8-1.9). Opslåning og skorering af sandsten eller riffel- og stokhugning af granit og be-
ton er andre almindelig overfladebearbejdning i relation til rusticering (fig. 1.10). Rusticering 
anvendes også på pudsede overflader, hvor en del af facaden kan være trukket op med re-
fendfuger, der mimer kvadersten, og med en bearbejdning af den pudsede kvaders overflade, 
hvor pudsarbejdet fremstår mere groft. (fig. 1.11). Ud over spillet mellem glat og grov i over-
fladen opstår der med rusticering også et spil mellem lys og skygge. De tilbageliggende kra-
tere bliver mørke og skyggefulde i kontrast til de fremkragende områder, der fremstår lyse. 
Rusticeringer og reliefbearbejdninger af facaden, som arkitekter har anvendt i mange hund-
rede år, er et intenderet arkitektonisk arbejde med lys- og skyggeforhold. Bearbejdningen af 
facadens relief er informeret af erfaringer om de weathering-processer, bygningen udsættes for, 
og den uundgåelige patinering af facaden kommer til at antage karakter af motiv. Aldringen 
og patinaen understøtter i den henseende arkitektens intentioner, og arkitekturen ophøjes 
gennem brug og slid, vejr og tid, gennem aflejringer af materiale og hvidvaskning af regn. 
 
På oldgræsk fandtes der intet generisk ord for weather (vejr). I stedet anvendte man ordene ai-
theria eller eudia til at beskrive ‘godt vejr’, og på samme måde anvendtes en række forskellige 
ord til at beskrive forskellige vejrlig som eksempelvis ‘vinter’, ‘blæst’ osv. Under den byzantin-
ske periode begyndte man at anvende ordet kairos, som oprindeligt betød ‘tid’, for ‘vejr’. 
Denne etymologiske forbindelse mellem ‘tid’ og ‘vejr’ finder man også på latin med ordet for 
‘vejr’, tempestas, som oprindeligt betød ‘tid’. Ord, der oprindeligt betød ‘tid’, kom også til at få 

39



Del 1

Fig. 1.10

Martin Nyrop, 1892-1905
Rådhus
København

G.F. Hetsch, 1830-33
Synagoge
København Rustikadetaljer: bearbejdning af  naturstensoverflader
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Fig. 1.11

Beboelsesejendom
Ved Vænget
Østerbro

Rustikadetaljer: Oppudset beboelsesejendom formegentligt fra starten af  1900-tallet. 
Her er rusticeringen udført i portland-cement med refendfuger og med partielle pudsrep-
erationer løbende udført efter behov. 
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betydningen ‘vejr’ på irsk, aimsir, og på polsk, czas.40 ‘Vejr’ og ‘tid’ er ikke bare tæt forbundet i 
etymologisk henseende, men også tæt forbundne fænomener. Man har brug for det ene for at 
forstå det andet. På den ene side oplever og forstår man den gradvise vejrmæssige nedbryd-
ning og aldring, som den foregår over tid. På den anden side oplever og forstår man den for-
gange tid gennem den synlige patina og de synlige aldringstegn på den arkitektur, der omgi-
ver os. Forbindelsen mellem ‘vejr’ og ‘tid’ forekommer relevant at undersøge nærmere, og jeg 
vil bl.a. dykke længere ned i den i afsnittet om alderens værdi.  
 
Ovenfor har vi set på begrebet weathering og indkredset dets rækkevidde. Vi forstår weathering 
som et begreb, der på den ene side dækker over de processer, der forårsager bygningsfysiske 
ændringer over tid, når en bygning udsættes for brug, vejr og tid. Hvis vi slår ned et vilkårligt 
sted i aldringsprocessen og fastfryser billedet af bygningen, så ser vi øjeblikkets resultat af den 
uundgåelige aldringsproces – det, vi kalder for patina. På den anden side inkluderer weathering-
begrebet de bygningsfysiske materialer, bearbejdninger, elementer og detaljer, der anvendes 
til at forhale aldringsprocesserne og styre patinaen. Proces og resultat, materiale og detalje. 
Weathering sker over tid, og med udgangspunkt i, at tiden går, og at aldring er en uundgåelig 
præmis for arkitekturen (og alle andre ting), vil jeg i det følgende undersøge aldring som be-
greb. 
 
 
Aldring  
 
“Aldring, det at ældes, at blive gammel; er analogt med engelsk ageing. Ordet aldring understreger aldringspro-
cessen hos levende væsener og planter fra vækststadiet til døden”. Således starter opslaget om aldring i 
Gyldendals Den Store Danske,41 hvor processen og tidsligheden i aldring fremhæves i relation til 
levende organismer. I Danmark, men “også i andre samfund og i tidligere tider præges og prægedes 
holdningerne af modstridende opfattelser [af aldring]. Respekt knyttes til billedet af den erfarne og vise, despekt 
til billedet af den sygdomssvækkede”, fremgår det videre.42 I opslaget om aldring fra den svenske Na-
tionalencyklopedi, lyder det, at “Åldrande, senescens, process vid vilken strukturer, bildade genom energi-
krävande processer, gradvis bryts ner på väg mott ett termodynamiskt jämtviktstillstånd (energi-, mass- och re-
aktionsupphör)”. Her knyttes aldring lidt bredere til ‘strukturer’ og altså ikke kun til levende or-
ganismer som planter og dyr.43 

                                                
40 www.thesaurus.com/browse/weather tilgået 21.06.2017. 
41 Henning Kirk, Andrus Viidik, Pia Fromholt, Marianne Schroll, “Aldring”, Den Store Danske (Gyldendal, 2014). 
42 Ibid. 
43 Henvisningen til den svenske Nationalencyklopedi og det citerede uddrag er her hentet fra: Desirée Johansson, 
Material i landskapet: om att åldras med skönhet (Stockholm: Arkus, 2007). Johansson beskæftiger sig med aldring fra et 
landskabsarkitektonisk udgangspunkt, hvor aldring og patina knyttes sammen i en teknisk og æstetisk tænkning.  
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Byggematerialer er i den henseende at forstå som strukturer, og aldring forstås som en grad-
vis nedbrydning af det forædlede materiale, der “strävar efter att återfå sina ursprungliga, mer stabila 
tillstånd”.44 Den stabile tilstand er jämtviktstillståndan eller ligevægtstilstanden, som det kan oversæt-
tes til på dansk. Forædlede og forarbejdede materialer nedbrydes typisk til deres oprindelige 
bestanddele. Stålet nedbrydes over lang tid til simplere jernforbindelser, og beton nedbrydes 
til sine sammenblandede bestanddele. Træ nedbrydes til de enkelte bestanddele, som foto-
syntesen opbyggede cellulosen af. Sten er ikke et forarbejdet materiale, og det er tilmed til-
dannet over meget lang tid. Det betyder, at sten også nedbrydes over relativt lang tid, til min-
dre og mindre bestanddele, og ender som sand eller støv. Blandt natursten er der naturligvis 
stor forskel mellem stenarterne på deres nedbrydningstid og selv inden for stenarterne er der 
store forskelle, som bl.a. afhænger af deres geologiske tilhørsforhold og alder. Flere af de nor-
diske marmortyper, herunder den norske porsgrunn og den grønlandske maarmorilik, har 
vist sig særligt holdbare i et nordisk klima end den populære italienske carerramarmor, hvil-
ket bl.a. tilskrives deres højere alder (fig 1.12).45 For Ruskin var det at mure et hus, der tyde-
ligt afslørede sig som muret hus, i enten teglsten eller helst natursten, den mest autentiske og 
skønne måde at frembringe et hus på, ud fra betragtningen om stenens forbundethed til na-
turen (fig. 1.13). I The Ethics of Dust teoretiserede Ruskin således over stenens historiske natur 
og iboende karakter som værende krystallinsk.  
 

“He saw stone as a unique kind of material, coming from dust that had crystallized aeons ago 
and, through the slow weathering action of millennia, eventually returning to dust sometime in 
the very distant future.”46 

 
Der er til en vis grad en tidslighed indlejret i materialerne, som bl.a. hænger sammen med 
deres tilblivelsestid, og som kommer til udtryk i deres levetid i byggeriet. Faktorer som bear-
bejdning, overfladebehandling, brug, vedligehold m.v. spiller også ind. Det er dog selve ma-
terialet og den langsigtede nedbrydning til dets oprindelige og stabile tilstand, som er afgø-
rende for aldringsspørgsmålet og i den henseende for spørgsmålet om, hvilken jämtviktstillstånd 
materialet vil søge imod. En sådan forståelse af aldring kan være en hjælp til at forstå, hvor-
dan en bygning ældes og patinerer. Ved at se på, hvilken ligevægtstilstand byggematerialerne 
                                                
44 Ibid., s. 16. 
45 På Arkitektskolen Aarhus undersøger de to lektorer Robert Brandt Trempe Jr. og Jonathan Foote bl.a. den nor-
ske Porsgrunnmarmor og den grønlandske Maarmorilikmarmor i forskningsprojektet “Nordic Marble” under 
forskningsprojektet “Material Imagination: Reconnecting with the Matter of Architecture” ledet af professor Tho-
mas Bo Jensen. Se: Frederik Buhl Kristensen, “I 1940’erne forsvandt grønlandsk marmor pludselig fra Danmark: 
Nu vil to arkitektforskere genoplive byggematerialet”, https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art6957296/Nu-vil-
to-arkitektforskere-genoplive-byggematerialet, tilgået 12.02.2019. 
46 Jorge Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, Grey 
Room. MIT Press, 44 (2011), s. 90-113, 95. 
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Fig. 1.12

Arne Jacobsen, 1965-78
Danmarks Nationalbank
København

Danmarks Nationalbank er beklædt med norsk porsgrunnmarmor, der besidder andre 
patinaegenskaber end fx den italienske carreramarmor og har vist sig velegnet i et dansk 
klima.
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Fig. 1.13

John Ruskin
Aiguille Blaitière, 
Modern Painters IV 
(6:230, plate 31)

John Ruskin udviste en livslang interesse for geologi, og han studerede bl.a. Alpernes 
bjergformationer gennem talrige tegninger, akvareller m.v. Fascinationen kom desuden 
til udtryk på skrift, og i ‘The Ethics of  the Dust’ teoretiserede Ruskin over stenens 
krystallinske natur, robusthed og tidligshed, som bl.a. kom tydeligt til udtryk i naturstens 
patinaevner.
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søger hen imod, bliver det muligt at arbejde mere bevidst med at forhale bevægelsen eller ud-
nytte den på en hensigtsmæssig måde, hvor aldringen af materialet kan få nogle ønskværdige 
motiver frem. Det kan vi fx se på det gråtonede, patinerede træ, der efterstræbes i mange træ-
facader og bygningsdele i træ (fig. 1.14), eller vi ser det i den ekspressive stenklædte facade på 
varehuset De Bijkendorf af Marcel Breuer i Rotterdam (fig. 1.15).47 
 
Opfattelsen af aldring er i vores samfund, men også globalt set, præget af modsatrettede 
holdninger. Det gør sig både gældende i vores samtid og historisk set. Det aldrende menneske 
fremstår på den ene side som vidende og erfarent, og omverdenens respekt knyttes til dette 
billede. På den anden side og på samme tid fremstår det aldrende menneske som sygdoms-
ramt og svækket, og omverdenens despekt knyttes til dette billede. Der er dermed en para-
doksal tvetydighed knyttet til aldringen, som både noget positivt – noget, der bidrager, sup-
plerer og lægger til – og noget negativt – noget, der slører, forringer, trækker fra. Alder tillæg-
ges både positive og negative attributter, der afhængigt af kontekst aflæses som enten visdom, 
robusthed, historie og kultur eller som svækket, svagt, skrøbeligt, gammeldags og uaktuelt. 
 
Aldring er et forhold, der er særligt tilstedeværende i have- og landskabsarkitekturen. Træer, 
buske, blomster og andre planter har behov for tid, behov for at ældes, før de antager deres 
egentlige form, størrelse, taktilitet, farve m.v. (fig. 1.16) For landskabsarkitekter er det derfor 
en forudsætning at planlægge med en lang tidshorisont. Aldring og den langestrakte tid er 
helt pragmatisk nødvendige for landskabsarkitekten at forholde sig til og har en afgørende 
indflydelse på landskabets rumdannelse. Planterne skaber de fysiske rumafgrænsninger i 
landskabet, men aldring er en ufravigelig medskaber af arkitekturen og rumdannelsen. End-
videre har alderen en bredere æstetisk indflydelse, der fx omhandler farvepalet, overfladeka-
rakter og stoflig virkning. Det kommer til udtryk i konkrete fysiske manifestationer, som fx 
mosbegroede fliser, vildvinsdækkede murstensflader eller en trækrone, der kaster skygger, 
indrammer blikket eller sætter skala på det store landskab.  
 
Når det gælder landskab og havekunst, besidder alderen ofte en værdi i sig selv. I den lille ri-
vieraby Roquebrune-Cap-Martin, hvor mange arkitekter har holdt til, står landsbyens 
stolthed l’Olivier millenaire – den tusindårige oliven – som er to sammenvoksede oliventræer, 
der er mellem 2000 og 2800 år gamle og gennem flere hundrede år har vakt de besøgendes 
fascination, hvor den fysiske tilstedeværelse af en langstrakt tid, flere tusinde år, vækker en fø-
lelse hos den besøgende, som i den visuelle, taktile og olfaktoriske kontakt med materialet fø-
ler sig forbundet med den lange tid og historien. De store redwood-træer i Californien har på 

                                                
47 Johansson, Material i landskapet: om att åldras med skönhet, 

 s. 15-18. 
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Fig. 1.14

Peter Zumthor, 1706, 1994
Haus Gugalun
Versam

Peter Zumthors tilbygning i træ til det 300 år gamle træhus, hvis patina tydeligt afslører 
en høj alder og hvilke dele, der er særligt udsatte eller særligt godt beskyttede.
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Fig. 1.15

Marcel Breuer, 1955-57
de Bijenkorf 
Rotterdam

© Mary Sullivan

Marcel Breuers stormagasin de Bijenkorf  i Rotterdam fremstår som et knapt, kantet 
og næsten helt lukket volumen, med kun ganske få åbninger. Facaden er beklædt med 
travertin i enten rektangulære eller sekskantede fliser. Stenen, der er anvendt, er skåret ud 
til fliser med stenens naturlige lagdeling orienteret forskelligt i hver sten. Det bevirker, 
at den mørke patina, der opstår, også er orienteret i forskellige retning på hver stenflise. 
Resultatet er en ekspressiv, næsten ‘flammet’ facade, skabt af  patina. 
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Fig. 1.16

Redwood Highway
California

© Gerald W. Williams Collection/
OSU Libraries Special 
Collections & Archives Research 
Center

Fotografiet viser to skovarbejdere, der er ved at fælde et af  de enorme såkaldt red-
wood-træer i Californien. Fra starten af  1900-tallet begyndte man at fælde mange af  
disse meget store og meget gamle træer som en del af  den voksende træindustri. De største 
træer var ofte også de ældste og var op mod 2000 år gamle. Træernes tiltrækningskraft 
var og er fortsat stor, bl.a. takket være deres fysiske fremtræden, der vidner om deres lange 
alder.
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samme vis, ud over deres enorme størrelse, en tiltrækningskraft, der tilskrives deres alder, 
som Steinbeck udtrykker det:  
 

“The redwoods, once seen, leave a mark or create a vision that stays with you always. No one 
has ever successfully painted or photographed a redwood tree. The feeling they produce is not 
transferable. From them comes silence and awe. It’s not only their unbelievable stature, nor the 
color which seems to shift and vary under your eyes, no, they are not like any trees we know, 
they are ambassadors from another time.”48 

 
Steinbecks beskrivelse af de store gamle redwood-træer på den californiske vestkyst fremhæ-
ver træernes alder som noget ganske særligt, og at deres tilstedeværelse i nuet skaber en for-
bindelse til den langstrakte tid. Det er ifølge Steinbeck herigennem, disse træer og det, de ska-
ber, fremstår som noget ganske særligt.  
 
De store, landskabelige engelske haver, som har tusindevis af besøgende hvert eneste år, bry-
ster sig også af deres fremskredne alder. Det samme gør sig gældende, når man skal sælge sit 
hus: gammel, opvokset have, smuk, gammel anlagt have med store træer, på gårdspladsen står en kæmpestor 
over 100 år gammel blodbøg osv., lyder det i salgsopstillingerne fra en række ejendomsmæglere, 
og man forstår, at det er en kvalitet, når et træ er stort og gammelt, og en have er opvokset 
og anlagt for lang tid siden. Der knytter sig en særlig form for eksklusivitet til de engelske ha-
ver. Det skyldes bl.a. deres fremskredne alder, de har været her længe, og det har krævet no-
get, der ikke kan købes for penge, nemlig århundreders gang. I alderen ligger i den hen-
seende altså en særlig form for værdi, som ikke sådan lige kan gøres op i kroner og øre, og al-
deren bliver en form for prestigeobjekt. Senere i afhandlingens Del 1 vil jeg vende tilbage til 
landskabsarkitekturen og den engelske have i afsnittet “At bygge sig ind i stedet” om stedets 
ånd i relation til aldring.  
 
Ovenfor har vi set på aldring som overordnet begreb og idé og indkredset den dobbelthed, 
aldring forstås med. Senere i afhandlingens Del 1 vil jeg se nærmere på den værdi, der tilskri-
ves en bygning på baggrund af dens alder og de synlige tegn på alder, i afsnittet “Alderens 
værdi”. Jeg vil dog først i det næste afsnit se nærmere på begrebet patina, som i en arkitekto-
nisk henseende benyttes til at beskrive (dele af) de synlige tegn på en bygnings alder, men 
som også er et bredt favnende og løst defineret begreb, jeg vil indkredse og udbygge.49 
 
 
 

                                                
48 John Steinbeck, Travels with Charley: In Search of America (New York: Viking, 1961), s. 182. 
49 Se i øvrigt afsnittet “Tidens tyrani” I Mette Jerl Jensen ph.d.-afhandling Revitalisering af teglmuren, s. 36-45. 
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Patina 
 

“One person’s dirt is another’s patina”50  
 
Patina er som begreb opstået inden for kunstverdenen og har i særlig grad knyttet sig til 
skulpturer o.a. udført i metaller, der, særligt når de står ude, får en distinkt patina (rust, ir 
etc.). Patina i relation til arkitekturoverflader er hovedsageligt beskrevet, når det gælder 
gamle huse og i relation til restaurering og bevaringsteori. Derudover knytter patinabegrebet 
sig i høj grad til landskabsarkitekturen, hvor patina som beskrevet traditionelt set er eftertrag-
tet og efterstræbt. Patinabegrebet er ikke videre udbredt, når vi taler om nybyggeri og tilbyg-
ninger eller byudvikling, og afhandlingen har til formål også at tænke patina og aldring med i 
udviklingen af nybyggeri, bl.a. som en del af en bæredygtighedsstrategi.  
 
Ordet Patina (patena) er første gang registreret i Baldinuccis kunsthistoriske ordbog udgivet i 
1681.51 Ifølge Baldinucci er patina “a term used by painters, called by others a skin, namely that general 
dark tone which time causes to appear on paintings”.52 Kunsthistorikeren Phoebe Dent Weil påpeger, 
at denne tidlige definition af patina, som Baldinucci præsenterer, er interessant at hæfte sig 
ved, da: 

 
“Most dictionaries give the origin of the word [patina] as deriving from the Latin word for 
‘plate’ og ‘pan’ (patena) [Webster’s New World Dictionary, 2d College Edition], though it is 
often mentioned that the connection is uncertain. (…) The most likely origin of the word is 
‘atina’ is the old Italian word ‘patena’ used to refer to a shiny dark varnish applied to shoes 
[Carlo Battisti and Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano (Florence: G. Barbera, 
1954), s.v. “patina”; The Cambridge Italian Dictionary, vol. 1, ed. B. Reynolds (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1962), s.v. “patina”]. 53 

 
Baldinucci peger med denne udlægning af begrebets etymologi på en forståelse af patinabe-
grebet som mere generelle forandringer af en overflades taktile og visuelle fremtoning over 
tid og ikke som specifikke kemiske forandringer af metalliske objekter, som fx en bronze-
skulpturs irring. Denne forståelse af patina angiver en brug af begrebet, der ikke kun dækker 

                                                
50 Stephen Cairns og Jane M. Jacobs, Buildings Must Die: A Perverse View of Architecture (Cambridge, Mass: MIT 
Press, 2014), s. 70. 
51 Phoebe Dent Weil, “A Review of the History and Practice of Patination”, I: Historical and Philosophical Issues in the 
Conservation of Cultural Heritage, red. N.S. Price et al. (Los Angeles: Getty Conservation Inst., 1996), s. 398.  
52 Filippo Baldinucci, Vocabolario Toscano dell’Arte del Disegno (Firenze, 1681). “‘patena’, voce usata da’ Pittori, e 
diconla altrimenti pelle, ed è quella universale scurità che il tempo fa apparire sopra le pitture, che anche talvolta le favorisce.” Citeret 
fra: Weil, A Review of the History and Practice of Patination, s. 398-99. 
53 Weil, “A Review of the History and Practice of Patination”, s. 398-99.  
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en romantisk og pittoresk forståelse: en ønsket og efterstræbt patina, men også en ikke-ønsket 
patina, som opstår, om man vil det eller ej. Desuden peger denne forståelse af patina på, at 
patina også er en tilføjelse af lag over tid. Det er en interessant betragtning, da patinabegre-
bet omvendt også beskriver forfaldet og dermed materialets nedbrydning og altså en form for 
afskrælning af lag over tid. Patina føjer altså både til og tager fra. Baldinuccis definition af pa-
tina bygger på Plinius den ældres diskussion i det første århundrede om patinering af bronze-
skulpturer og hans distinktion mellem aerugo nobilis (ædel patina) og virus aerugo (grim eller 
fjendtlig patina). Konservator og kemiker Rutherford Gettens bemærker hertil, at ædel pa-
tina er kemisk stabil og ophøjer en genstands tiltrækningskræft, mens fjendtlig patina om-
vendt er kendetegnet ved at være kemisk ustabil og nedbrydende og forringe en genstand så-
vel fysisk som visuelt.54  
 
I en bygningsmæssig kontekst knytter patina sig udpræget til arkitekturflader. Det er i overfla-
den, patinaen viser sig, og her aldringen opfattes og kommer til syne. I en weathering-forståelse 
er det ikke nødvendigvis i overfladen, at aldringen og nedbrydningen først finder sted. Som 
tidligere beskrevet sker betons nedbrydning eksempelvis ofte indefra, når armeringen begyn-
der at ruste. Ikke desto mindre er det gennem overfladen, at nedbrydningen starter, vandet 
skal trænge ind her for at komme ind og lave ødelæggelser i de konstruktive lag af facaden 
og/eller den bagvedliggende konstruktion, og det er i overfladen med dens materialebrug, 
bearbejdning og detaljer, at bygningen skal beskyttes mod vand og andre weathering-faktorer.  
 
En patinaundersøgelse af den tidlige modernismes bygninger tydeliggør, at arkitekturoverfla-
dernes evne til at stå imod weathering-processer er meget betydningsfuld for bygningens pati-
naegenskaber. Den plane, modernistiske arkitekturoverflade, renset for ornamentik og 
ujævnheder, blev typisk opnået ved at dække den konstruktive del af facaden med et tyndt lag 
puds el.lign. og i den tidlige modernisme ofte hvidmalet. Det tynde pudslag, plademateriale 
el.lign., der dækkede facaden, viste sig ofte meget sårbart over for vejrpåvirkninger. Man kan 
argumentere for, at overfladematerialet fungerede som offerlag, men hvor det traditionelle, 
før-moderne offerlag var udført, så det relativt nemt og billigt kunne udskiftes (partielt) eller 
repareres, krævede det moderne hvidmalede pudslag en komplet fornyelse, hvis ikke den ar-
kitektoniske idé om den glatte, ensartede hvide facade skulle udviskes.  
 
Den lagdelte facadeopbygning med et tyndt overfladelag står i stærk kontrast til bygninger 
opført med en fuldmuret facade i mursten eller natursten, som var typiske i den før-moderne 
byggeskik. Her øges tykkelsen på overfladen, som er udsat for påvirkninger af vind, vejr og 
slid, betragteligt. En øget overfladetykkelse fører som oftest til en øget levetid for en bygning, 

                                                
54 Der henvises til Plinius den ældre og Rutherford Gettens som læst i: Cairns og Jacobs, Buildings Must Die: A 
Perverse View of Architecture, s. 73. Cairns og Jacobs inddrager de to referencer i deres afsnit “Patina/Dirt”, s. 70-75.  
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da “erosion of a surface through weathering exposes newer surfaces of the same material in its depth”,55 og 
den arkitektoniske idé er dermed ikke i samme grad afhængig af et tyndt og skrøbeligt ydre 
facadelag (fig. 1.17). 
 
Distinktionen mellem snavs og patina eller mellem uønsket og ønsket patina er hårfin og ikke 
tydelig. Det, man må kaste sit blik på, er, hvilke omstændigheder og vilkår aldringstegn og 
patina opleves under. Som berørt i det ovenstående er der således forskel på tilsmudsningen 
af Villa Savoyes hvide, glatte og skarpkantede overflade og den modellerede facade med ni-
cher og fremspring, profileringer og behugninger, der omkranser Sacré-Coeur. Præmisserne 
er forskellige. Og oplevelserne uens.  
 
I traditionelle kulturer var opdelingen mellem renhed og urenhed ikke absolut. Forholdet var 
dobbelttydigt og udgjorde to sider af samme sag. Skidt var både rent og urent. Siden 1700-
tallet har vi set en gradvis adskillelse af disse to sider.56 Historisk set knytter patina sig som 
sagt særligt til gamle huse og til restaureringsfaget, og spørgsmålet om patina eller snavs kan 
også studeres i restaureringsfagets skiftende positioner til arkitekturens aldring under påvirk-
ning af den samfundsmæssige udvikling og bl.a. i forholdet til afrensning af arkitekturoverfla-
der.57 Bygningsrestaureringsfaget, som vi forstår det i dag, opstod først egentlig i perioden 
omkring oplysningstiden og er som fag afledt af kunstverdenens konservering. Den skarpe 
opdeling mellem restaureringsarkitekt58 på den ene side og formgivende arkitekt på den an-
den, som har været dominerende op gennem det 20. årh. (gennem de sidste ca. 10-15 år la-
der det dog til, at udviklingen er begyndt at ændre sig gradvist, bl.a. med det øgede fokus på 
transformation og genanvendelse af eksisterende bygninger), er ikke sket pludseligt, men re-
staureringsfaget er snarere skubbet ud i arkitektfagets marginer, som Jorge Otero-Pailos formule-
rer det i sin tekst “Ritual Cleaning”,59 når han skriver, at 

                                                
55 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 64. 
56 Ibid., s. 9. 
57 For at læse mere om diskussionen af restaureringsfagets positioner til patina se bl.a. Jorge Otero-Pailos, “Ritual 
Cleaning”, Perspecta, 43 (2010), s. 131-38, 86-87 og desuden Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation 
(genoptryk; Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999). 
58 Jorge Otero-Pailos anvender betegnelsen ‘preservation’, som kan oversættes til både ‘bevaring’ og ‘konservering’ 
på dansk. Jeg bruger begrebet ‘restaurering’, da det kan inkludere både bevaring og konservering, men samtidig 
også den lidt bredere betegnelse ‘vedligehold’ og dermed favner arbejdet med de eksisterende bygninger i bredere 
forstand. Spørgsmålet om, hvorvidt ‘conservation’, ‘preservation’ eller ‘restoration’ anvendes, spænder vidt og vil 
ikke blive diskuteret nærmere her, da afhandlingen med sin afgrænsning ikke er interesseret i denne skelnen, men 
i nærværende afsnit er interesseret i arbejdet med patina og aldring i eksisterende bygninger i bredere forstand 
foruden i nybyggeri. Det er dog værd at bemærke Otero-Pailos anvendelse af betegnelsen ‘preservation’, idet ‘preser-
vation’ oftest anvendes som det mest bevarende og mindst fornyende indgreb i arbejdet med eksisterende bygnin-
ger.  
59 Jorge Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, Perspecta, 43 (2010), s. 131-38, 86-87, 132. 
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Fig. 1.17

Le Corbusier, 1929-30
Villa Savoye
Poissy

© MoMa
© The Bartlett School of 
Architecture 

Det øverste foto er taget i 1930 og viser Le Corbusiers Villa Savoye som helt nyopført 
bygningsværk. 

Det nederste foto er taget i 1963 og viser Villa Savoye i kraftigt patineret tilstand og 
med store nedbrydningsskader.
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“[p]art of what has defined the microcosm of preservation over the twentieth century is its progressive 
relegation to the intellectual margins of architectural discourse. Preservation, as is well known, was 
once central to architectural theory and practice.”60 

 
Otero-Pailos eksemplificerer sit udsagn med en henvisning til Eugène Emmanuel Viollet-le-
Duc (1814-79), der i sin samtid var en af Europas mest anerkendte og indflydelsesrige arki-
tekter, og som havde bygget sin karriere på at restaurere historiske monumenter og bygnings-
værker, og altså ikke på at bygge nye værker.61 Siden fulgte den moderne periode fra starten 
af det 20. årh., og den fremherskende arkitekturhistoriske betragtning har været, at de mo-
dernistiske arkitekter ikke interesserede sig for restaurering, og at restaureringsfaget følgeligt 
blev kørt ud på et sidespor under påskud af at lide af samme nostalgi som historicismen. 62 
Men i realiteten beskæftigede en stor andel af den moderne periodes arkitekter sig med re-
staurering, sideløbende med at periodens nye byggetekniske og materialemæssige muligheder 
afprøvedes i relation til den modernistiske ideologi. Vi ser i Danmark fx, at Kaj Gottlob reali-
serede sine banebrydende, moderne aulaskoler63 og Knippelsbro samtidig med at være stærkt 
inspireret af Arts and Crafts-bevægelsens interesse i det præindustrielle byggeri og den mid-
delalderlige byggeskik, og Gottlob gennemførte desuden grundige og talrige bygningsopmå-
linger af antikkens storværker. Siden, i sin egenskab af kgl. bygningsinspektør (1936-57), ud-
førte Gottlob store restaureringsprojekter af bl.a. Børsen og af C.F. Hansens rådhus og Me-
tropolitanskole i København samt omfattende registreringer af ældre danske huse. Kay Fi-
skers store interesse i Arts and Crafts-bevægelsen, som man fx ser i Gudhjembanen, og hans 
interesse for ældre dansk byggeskik var vakt samtidig med, at han udfordrede den internatio-
nale modernisme med sin egen danske funktionalisme med bl.a. Aarhus Universitet,64 Ve-
stersøhus m.v. Samme tendens gjorde sig gældende internationalt, og Lúcio Costa (1902-98) 

                                                
60 Ibid., s. 134. 
61 Man kan her indvende, at Viollet-le-Duc repræsenterede en restaureringstilgang, der var så frit fortolkende i 
forhold til det eksisterende bygningsværk, at det restaurerede værk faktisk blev til et helt nyt værk efter hans ind-
greb. Ikke desto mindre virker Otero-Pailos’ pointe relevant at fremhæve, idet Viollet-le-Ducs restaureringsarbej-
der er omfattende, ligesom hans plads i arkitekturhistorien og restaureringsteorien er stor og betydningsfuld og er 
etableret med reference til restaureringsarbejdet.  
62 “Up until recently, historians were content to explain the demise of preservation by lumping it with historicism, the bête noir of mod-
ernist, on account of the assumption that they both shared a nostalgia for the past, which was considered antithetical to the future-ori-
ented ideology of modernism. According to that narrative, the triumph of modernism over historicism also meant the downfall of preser-
vation”. Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, s. 135.  
63 Skolen ved Sundet (1938) og Katrinedals Skole (1935). 
64 Sammen med kollegaerne Poul Stegmann i 1937 og C.F. Møller i 1943. 
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teoretiserede i 1930’ernes moderne Brasilien over, at restaurering var den sande måde for 
modernister at beskæftige sig med arkitekturhistorien og historiske bygninger på.65 
 
Restaureringsfaget og arbejdet med og synet på de historiske bygninger forblev ikke uændret 
med den moderne periodes ideologi og det 20. årh.s industrielle revolution og opfindelser af 
nye materialer og byggeteknikker. Der skete en adskillelse mellem bygningsrestaurering og 
bygningskunst, som foregik gradvist og langsomt, og som resulterede i, at restaureringsfaget 
gled ud i arkitekturens marginer. Denne marginalisering af restaureringsfaget, set i relation til 
den generelle samfundsudvikling, var med til at ændre synet på patina, og det var i højere 
grad et billede af snavs, der tonede frem, og en forstærket opdeling mellem rent og urent tog 
fart, eller som Otero-Pailos skriver om dust: 
 

“It is significant that preservation’s slide to the margins of the field followed the shift in the sta-
tus of dust within architectural discourse from a treasured measure of time to pollution.”66 

 
Den moderne periodes ideologi og plane, hvide arkitekturoverflader får ofte alene skylden for 
at være årsag til det ændrede syn på patina. Men det giver ikke et fyldestgørende billede 
alene at se periodens udsagn om, at ornament er forbrydelse, at mindre er mere, eller at form følger 
funktion, som rendyrket ideologisk tænkning. Udsagnene bunder også i en verden, der i perio-
den fysisk forandredes. Med til historien om det moderne hører også, at industrialiseringen 
medførte en hidtil uset forurening. Den hastigt voksende industrialisering begyndte allerede 
at forårsage klimaændringer fra midten af det 19. årh.,67 og de europæiske byer blev fulde af 
røg, os, partikelforurening, syreregn m.v. Intensiteten, omfanget og hastigheden af bygnings-
overfladernes patinering ændredes radikalt, og det er i denne periode, at den markante og 
karakteristiske mørke, næsten sorte, patina på storbyens facader opstår, som fortsat udgør en 
udtryksfuld del af bl.a. det londonske bybillede (fig. 1.18). Tankerne og ideerne om arkitektu-
ren ændredes, men det gjorde også de materialer, arkitekturen konstitueredes af. 
 

“Not only did architects change how they thought about building materials; the physical behav-
ior of those materials was itself slowly changing under the action of a new and most pervasive 
industrial material: pollution.”68 

 

                                                
65 “(…) Locio Costa (1902-98), a consecrated modern master who by the 1930s was theorizing preservation as the most genuine 
way for modernists to deal with historic buildings (…)”, Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, s. 135. 
66 Ibid. 
67 George Perkins Marsh, Man and Nature, 1864, citeret i: Jorge Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: 
Pollution and Modern Architectural Historiography”, Grey Room. MIT Press, 44 (2011), s. 90-113. 
68 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 92. 
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Fig. 1.18

Westminster Abbey
London, ca. 960-1745

© William Henry Fox Talbot
The Talbot Catalogue Raisonné

Fotografiet er taget af  William Henry Fox Talbot (1800-77) på et tidspunkt i peri-
oden mellem 1. august 1835 og 30. april 1846. Fotografiet viser Westminster Abbey 
(med det officielle navn The Collegiate Church of  Saint Peter at Westminster) i London 
med en kraftig og meget mørk patina. Den patina, der ses, var og er delvist fortsat meget 
dominerende i Londons gadebillede samt i de øvrige store britiske industribyer. Patinaen 
er tilkommet som en direkte følge af  industrisamfundets nye produktionsformer og vidner 
og minder om en central og betydningsfuld periode i Englands historie. Westminster 
Abbey har siden fået sin facade afrenset og fremstår i dag i en tone tæt på den varme, 
gul-beige tone, facadens natursten oprindeligt havde. Der er fortsat en del bygninger i 
London og England i øvrigt, der bærer røgens og sodens patina.
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Set i det lys er den moderne periodes idégrundlag og de glatte, hvide overfladers opdukken 
ikke et pludseligt intellektuelt paradigmeskifte, men i højere grad en langsom re-orienterings-
proces, der modsvarer den gradvise tilsynekomst af en ny, forurenet virkelighed, hvor weathe-
ring-processerne informerer arkitekturen om en ny patineringsvirkelighed. Mens materialevir-
keligheden forandredes med nye opfindelser og muligheder, forandredes også arkitekturens 
sprog, hvor bærende facader blev udspaltet i bærende konstruktion og klimaskærmende 
flade, og rumlig organisering bliver til plan libre. Det er klart, at også patinavirkeligheden 
måtte forandres i den udvikling. 
 
Ser vi ud over den patina, der opstår som følge af vejrmæssig påvirkning, er der den omfat-
tende patina, der opstår på bygninger som følge af brug og slid. Den patina, der fremkom-
mer gennem brug og slid, viser sig i mange former som fx de blødslidte trappetrin i et gam-
melt byhus, hvor forkantens afrundede profil fortæller om de mange trin, der har været taget 
her. Eller dørgrebets blankslidte messing og nøgleskiltets mange små ridser, der vidner om 
hænder, der har åbnet og lukket døren og søgt i mørket efter nøglehullet. Det er en form for 
patina, der fortæller om en bygnings sociale liv – om den brug og anvendelse, der har fundet 
sted – man kan kalde det social patina.69 Ligesom andre former for patina aflæses den sociale 
patina også ofte umiddelbart og bringer en form for genkendelse med sig, hvor vi bliver min-
det om, at arkitekturen har et liv, der rækker både langt tilbage og langt frem i tiden. Også 
på byniveau er den sociale patina til stede70 og i gamle byer ofte særlig prægnant. Et besøg i 
Pompeji er overvældende på mange måder, men mødet med de vognslidte spor i vejenes 
stenbelægning og de tydelig spor fra hænder på handelsbodernes stenkanter har evnen til at 
bringe den umiddelbare følelse af alderens værdi frem i beskueren, som Aloïs Riegl taler om, og 
som vil blive set nærmere på senere i Del 1.  
 
I det ovenstående har vi set på patina som begreb og indkredset det til at beskrive de visuelle 
bygningsfysiske ændringer og spor fra weathering- og aldringsprocesser, der kommer fysisk til 
udtryk i ændringer af arkitekturoverfladernes materialefarve, materialitet m.v. Patina frem-
kommer ud fra såvel akkumulation af materiale som forvitring af materiale. Patina føjer lag 
til og tager lag fra arkitekturen. Det er den forståelse af patina, der ligger til grund for diskus-
sionen om patina som informant og motiv i arkitekturen. Begrebet patina beskriver som sådan 
ikke, om der er tale om en ønsket eller uønsket patina. Vi erkender dog, at synet på og forstå-
elsen af patina varierer og er afhængig af sin kontekst, og at der kan være tale om en aerugo 
nobilis (ædel patina) og virus aerugo (grim eller fjendtlig patina), som bl.a. afgøres af, hvorvidt 
patinaen er kemisk stabil eller ustabil. 
                                                
69 Ideen om social patina udfoldes ikke som selvstændigt, afgrænset patinaområde i afhandlingen som sådan, men 
falder under afhandlingens anvendelse af patina.  
70 Se også den korte tekst om byens patina, der bl.a. diskuterer den sociale patina som både materiel og immate-
riel patina: Sílvio Mendes Zancheti et al., “The Patina of the City”, City & Time, 2/2 (2006). 
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Til hele ideen om patina knytter også begrebet autenticitet sig. Særligt i restaureringsfaget 
forbindes patina med autenticitet og en stræben efter originalitet. Desuden er der spørgsmå-
let om autentisk eller ikke-autentisk patina – altså om patina er fremkommet naturligt, eller om 
den er fremprovokeret, påmalet osv. Autenticitet er et omfattende område, og jeg kommer 
ikke til at dykke ned i det i afhandlingen. Jeg vil dog i den næste del bl.a. se på det, jeg kalder 
intentionel patina, og som altså er en form for fremprovokeret eller dyrket patina. Afhandlingen 
er ikke som sådan interesseret i distinktionen mellem såkaldt naturlig og fremprovokeret pa-
tina, afhandlingens overordnede påstand er, at arkitekturens patina altid manipuleres, styres, 
forsøges undgået m.v. Afhandlingen anser patina for at være uundgåelig, og interessen ligger 
i højere grad i at betragte patina med de muligheder, der ligger for arkitekten i at lade patina 
arbejde med arkitekturen, frem for at arbejde imod den. 
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HISTORISK BAGGRUND 
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Patinahistorie 
 

“Architecture is one of the most urgent needs of man, for the house has always been the indis-
pensable and first tool that he has forged for himself.”71  

 
“[A]rchitectural materials are never pure but rather composite and therefore contingent and de-
pendent, neither natural nor artificial, posthuman in the sense that we do not have full authority 
over them.”72 

 
Menneskets overlevelse har altid været afhængig af evnen til at bosætte sig i landskabet og til 
at afskærme sig fra naturens både livgivende og destruktive kræfter. På den ene side er det 
netop naturens ressourcer, der muliggør livet på Jorden, på den anden side er det de samme 
kræfter, der udfordrer menneskets overlevelse. Vand er i den henseende fuldstændig afgø-
rende for alt liv, men mennesket har samtidig brug for at holde sig selv og egne fornødenhe-
der tørre. På samme måde er solen en forudsætning for livet, men store og intense mængder 
sol virker destruktivt på såvel mennesker, dyr, afgrøder og øvrigt planteliv. I det indledende 
citat gør Le Corbusier opmærksom på, at arkitekturen er et fuldstændigt uundværligt redskab 
for mennesket. Det er gennem arkitekturen, at mennesket har overlevet naturen, men det er 
samtidig også gennem naturen, at mennesket har skabt arkitekturen. Regionale forudsætnin-
ger har været definerende for valg af materialer og konstruktionsprincipper lige fra de tidlig-
ste huler, lerhytter og flettede konstruktioner, idet vejrforhold, klima og naturforhold har for-
dret forskellige løsninger, og da adgangen til materialer at bygge med har været forskellig fra 
sted til sted. En forståelse af weathering, patina og aldring er i den henseende også en indgang 
til at forstå en regional bygningskultur, hvor patina har informeret arkitekturen gennem hi-
storisk og erfaret viden. Når arkitekturen begynder at informeres og tage form efter denne 
erfaringsbårne viden, kan man tale om, at patina bliver arkitektonisk motivdannede. En un-
dersøgelse af patina som arkitektonisk informant og motiv er også en undersøgelse af, hvilke 
roller patina har haft i historien. I det følgende vil jeg lave nogle nedslag, der kan være med 
til at etablere en forståelsesramme for vores idé om patina i dag. Afsnittet er ikke en fuldstæn-
dig gennemgang af patinaens historie, men en indkredsning i nedslagspunkter af, hvordan 
ideen om patina har udviklet sig i den vestlige arkitekturhistorie, og på den baggrund en ind-
kredsning af, hvor det stiller ideen om patina i dag.  
 
 
 

                                                
71 Le Corbusier, Towards a New Architecture (London/New York: The Architectural Press/Dover Publications, 
1963), s. 13. 
72 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 111. 

64



   
 

 

Arkitektur uden arkitekter  
 

“Vernacular buildings evolve. As generations of new buildings imitate the best of mature build-
ings, they increase in sophistication while retaining simplicity. They become finely attuned to the 
local weather and local society. (…) Vernacular design is always prudent about materials and 
time, seeking the most pragmatic building for the least effort and cost. It provides an economical 
grammar of construction.”73  

 
Folkelig eller vernakulær arkitektur, oversat fra det engelske vernacular architecture, er ‘arkitektur 
uden arkitekter’ og kan forstås som husbyggeri, der søger at tilfredsstille de basale og grund-
læggende menneskelige behov med udgangspunkt i et specifikt geografisk steds materialer, 
klima m.v. Det betyder, at den folkelige arkitektur ofte har en stærk geografisk tilknytning, 
hvorved en regional og stedsspecifik byggeskik opstår. Jeg anvender begrebet vernakulær ar-
kitektur om det husbyggeri, der fandt sted i det før-moderne samfund og uden arkitekter, der 
tegnede. Over tid forfinedes og dyrkedes fremstillingsmetoder og tilvirkning af materialerne, 
som Steward Brand også påpeger i det indledende citat. Herigennem fremdyrkedes forskel-
lige regionale bygningskulturer, som vi fx kender det fra Danmark, hvor adgangen til tøm-
mer bl.a. blev definerende for de divergerende bindingsværkskonstruktioner i forskellige regi-
oner, og fra Stevns kridtstenshuse og Faxes kalkstenshuse, fra Færøernes lave drivtømmer-
huse eller stenhuse med tunge tage, der skal modstå vinden, osv.  
 
Husbyggeri er et ressourcekrævende arbejde, og i langt de fleste tilfælde har det været vigtigt 
og nødvendigt at begrænse ressourceforbruget. Ressourceforbruget dækker såvel økonomi og 
materialeforbrug som tids- og energiforbrug. I dag er byggeriet underlagt meget anderledes 
præmisser, end det vernakulære byggeri var, og i et ressourcemæssigt perspektiv er det pri-
mært det økonomiske aspekt, der skeles til, som dog hænger sammen med det materialemæs-
sige, energimæssige og tidsmæssige perspektiv. Den ressourcemæssige investering i byggeriet 
har altid spillet en stor rolle og gør det fortsat. Hvis man som husejer selv har brugt en masse 
tid på at bygge, ønsker man således, at det, man har bygget, holder så længe som muligt, så 
man ikke igen kort tid efter skal bruge en masse tid på at genbygge eller istandsætte.  
 
Patina har informeret den vernakulære arkitektur om, hvilke løsninger der var hensigtsmæs-
sige, og hvilke løsninger der var uhensigtsmæssige i et ressourcemæssigt perspektiv. Patina 
har i princippet den samme funktion i dag, men opmærksomheden omkring den er svækket, 
bl.a. som konsekvens af at byggeriet er blevet mere specialiseret og globaliseret og ikke med 
samme umiddelbarhed er nødsaget til at tage udgangspunkt i det geografiske sted med den 

                                                
73 Steward Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built (The United States of America: Penguin Books, 
1994), s. 132-34.  
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erfaring, der kan hentes der om konstruktion, materialebrug og vejrforhold. Den vernaku-
lære arkitektur eller arkitekturen uden arkitekter betegnes også af nogle som den tavse bygnings-
kultur, der var informeret af erfaringsbåret viden; begrebet patina opstod først senere. 
 
 
Opfindelsen af patina 
 
Med renæssancens fødsel i Italien i starten af 1400-tallet genopdagedes bl.a. en række af an-
tikkens store værker, nu i form af ruiner, med fantastiske fortællinger om en fortid, der opfat-
tedes og blev fortolket som en sublim, sandfærdig og skøn periode. Fascinationen af de gen-
opdagede ruiner koncentrerede sig mindre om patinaen og den ruinøse karakter og mere om 
forestillingen om det sublime værk, som det engang havde været. Ikke desto mindre kan re-
næssancens fascination af de genopdagede antikke ruiner betragtes som en gryende start på 
den senere fascination af ruiner og det ruinøse, der tog fart op gennem det 18. og 19. årh.  
 
Ruin kommer af det latinske verbum ‘ruere’, ‘at falde’. Ordet refererer således til det ‘at 
falde’. Falde sammen for en bygnings vedkommende. Ruinen udgør en form for gennem-
brydning af bygningen, et bygningssnit, der afslører bygningens indre og dens logik. Men i 
modsætning til det bygningssnit, vi kender fra arkitekttegningen, er ruinens gennembrud af 
bygningen kendetegnet ved tilfældighedernes råden. Bruddet sker, hvor bygningen er svagest, 
og har dermed en afslørende funktion knyttet til sin tilstedeværelse. Fascinationen af det ru-
inøse og ideen om arkitekturens patina hænger sammen med fremkomsten og udviklingen af 
restaureringshåndværket. Det er i mødet med ruinen og gamle huse, at fascinationen af alde-
rens spor og fokusset på arkitekturens patina etableres (fig. 1.19). I bogen A History of Architec-
tural Conservation udlægger Jukka Jokilehto (f. 1938) fremkomsten og udviklingen af bygnings-
restaureringsfaget. Ifølge Jokilehto kan patina som begreb og idé (patina of age) i den forståelse, 
vi har af det i dag, knyttes til begrebet og ideen om det pittoreske (picturesque) og henføres til op-
lysningstiden.74 
 

“For time shall with his ready pencil stand, 
Retouch your figures with his ripening hand; 
Mellow your colours, and imbrown the tint; 
Add every grace which time alone can grant; 
To future ages shall your fame convey, 
And give more beauties than he takes away.”75 

                                                
74 Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation (genoptryk; Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999), s. 47. 
75 John Dryden citeret i: Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation (genoptryk; Oxford: Butterworth-
Heinemann, 1999), s. 55. 
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Fig. 1.19

A Bird’s-eye view of 
the Bank of England

© Joseph Gandy
Sir John Soane’s Museum

Joseph Gandys (1771-1843) tegning af  John Soanes Bank of  England bliver ofte 
refereret til som ‘The bank in ruins’. Det er imidlertid ikke tilfældet, og hverken Soane 
eller Gandy refererede til tegningen som en fremstilling af, hvorledes bygningen ville 
se ud i ruinøs tilstand. Tegningen forener renæssancens aksonometriske tegning, hvor 
bygningens indre, ydre, konstruktion m.v. afsløres med det 18. århundredes kunstneriske 
ruindyrkelse, som det bl.a. ses i Piranesis tegninger. Tegningen illustrerer i den forstand 
ideen om, at der også i patinaen og aldringen findes en konstruktiv side.
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I stroferne citeret herover udtrykker den engelske poet og kritiker John Dryden (1631-1700) 
tidens fremherskende syn på patina inden for kunstverdenen, hvor patina ansås som en for-
bedring af værket, og det syn på patina havde også relevans for arkitekturen. Der eksperi-
menteredes med patinering gennem lag af materiale påført af kunstneren.76 Det er den 
samme form for patinaoprindelse, Baldinucci peger på med sin patinadefinition.77 Den inten-
tionelle og påførte patina delte vandende, men der var en generel forståelse af, at patina 
havde potentialet til at føje kvalitet eller værdi til et værk, og jeg vil se nærmere på ideen om 
denne værdi i afsnittet “Alderens værdi” senere i Del 1.  
 
I oplysningstiden udvikledes en ny historieforståelse, og nye kulturelle paradigmer introduce-
redes. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62) introducerede disciplinen æstetik (Ästhetik) i 
tysk filosofi. Også et nyt historiebegreb og en ny opfattelse af kulturarv opstod, hvor troen på 
absolutte værdier anfægtedes. Det var særligt Giovanni Battista Vico (1668-1744) og Johann 
Gottfried Herder (1744-1803), der bidrog til denne udvikling. Udviklingen førte en kulturel 
pluralisme med sig sammen med erkendelse af, at der var forskelle mellem forskellige sam-
funds kulturer og værdigrundlag.78 Jokilehto peger på, at denne ændrede forståelse af histori-
citet medførte en ændret forståelse af kunst og historiske bygningsværker, hvor man måtte 
opfatte hvert enkelt værk som unikt og værd at bevare, fordi det var et udtryk for den kultur 
og tid, det var skabt i,79 og værkets patina tager del i dets særlige karakteristika. Oplysningsti-
dens syn på patina samt ideen om det pittoreske og sublime knyttede sig i første omgang til 
kunsten. Siden også til de antikke ruiner og i nogen grad også til den øvrige bygningskultur-
arv.  
  
Denne nye kulturarvs- og historieforståelse, hvor det enkelte værk stod frem med sine karak-
teristika og sin egenart, var tæt knyttet til udviklingen af patina som et selvstændigt begreb in-
den for arkitekturen. Det patinabegreb, den nye historie- og værkforståelse var med til at 
danne, var karakteriseret af et patinasyn, hvor spor af alder tilmed kan bidrage positivt til en 
bygnings sublime eller pittoreske kvaliteter. Det er særligt denne udvikling, der har dannet 
grundlag for den efterfølgende og herskende forståelse af patina,80 som siden udfoldedes, 
mest udtalt af John Ruskin (1819-1900) i The Seven Lamps of Architecture:  
 

                                                
76 Jokilehto, A History of Architectural Conservation, s. 54-55. 
77 Se afsnittet “Patina” tidligere i afhandlingen samt Weil, A Review of the History and Practice of Patination. 
78 Jokilehto, A History of Architectural Conservation, s. 16-17. 
79 Ibid., s. 17-19. 
80 I en (vest)europæisk kontekst. Se: ibid., s. 178-80.  
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“For, indeed, the greatest glory of a building is not in its stones, or in its gold. Its glory is in its 
Age, and in that deep sense of voicefulness, of stern watching, of mysterious sympathy, nay, even 
of approval or condemnation, which we feel in walls that have long been washed by the passing 
waves of humanity. It is in their lasting witness against men, in their quiet contrast with the 
transitional character of all things, in the strength which, through the lapse of seasons and 
times, and the decline and birth of dynasties, and the changing of the face of the earth, and of 
the limits of the sea, maintains its sculptured shapeliness for a time insuperable, connects forgot-
ten and following ages with each other, and half constitutes the identity, as it concentrates the 
sympathy, of nations: it is in that golden stain of time, that we are to look for the real light, and 
colour, and preciousness of architecture; and it is not until a building has assumed this charac-
ter, till it has been entrusted with the fame, and hallowed by the deeds of men, till its walls have 
been witnesses of suffering, and its pillars rise out of the shadows of death, that its existence, 
more lasting as it is than that of the natural objects of the world around it, can be gifted with 
even so much as these possess, of language and of life.”81 

 
Ruskins positive patinaforståelse kommer til udtryk i citatet herover fra “The Lamp of Me-
mory”, som er et af de mest anvendte citater om patina inden for restaureringsteori. Ruskin 
repræsenterer også den ene yderlighed inden for restaureringsholdninger82 og argumenterer 
for ren konservering (conservation) i modsætning til restaurering (restoration), hvor fokus for kon-
serveringen er at konservere originalmaterialet uden at ændre, føje til, fjerne el.lign., og at 
undgå at fjerne tidens patina (the patina of age). Ruskins forståelse af og tekster om patina og 
værdien af arkitekturens synlige alderstegn har haft stor betydning, særligt for restaurerings-
arkitekter siden. Ruskin skrev videre i sin “Lamp of Memory”, at en bygning først rigtigt når 
sin fulde storhed efter fire-fem hundrede år. Ruskins konklusion er, at en bygnings sande 
værdi først kommer til syne over tid og i kraft af den forgangne tid. Ruskins tanker er udfor-
met, så de kan betragtes som en restaureringsteori, hvilket de også er. En restaureringsteori 
beskæftiger sig med det bestående, men en restaureringsteori, og i udtalt grad i Ruskins til-
fælde, peger også på den samtid, den læses i. Følger vi Ruskins ideer, må heraf følge en stor 
vigtighed af at bygge bygninger i nøje udvalgte materialer, der tåler at patinere og ældes i så 
lang en periode som muligt. Ruskins ideer er nok formuleret i en restaureringsteoretisk 

                                                
81 John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (London: Smith, Elder & Co., 1849), s. 162-84. 
82 Den franske arkitekt Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-79) placeres typisk i den modsatte ende af den 
restaureringsteoretiske og -praktiske skala, som Ruskins modsætning. Viollet-le-Duc var fortaler for en radikalt 
anderledes holdning til originalmaterialet med dets patina end Ruskin, hvor bygningsværket skulle tilbageføres til 
sin fuldendte ‘ideal-tilstand’, uagtet at bygningsværket måske aldrig havde set sådan ud, men at det i højere grad 
var arkitektens idé om det fuldendte værk. Viollet-le-Duc restaurerede en lang række bygningsværker efter det 
princip, og han er særligt kendt for sine restaureringer af en stor mængde middelalderborge, slotte, bymure m.v., 
hvoraf mange havde lidt store skader under Den Franske Revolution (1789-99). Hans restaureringsteori og -prak-
sis havde mange tilhængere, hvilket den store mængde udførte restaureringsarbejder bevidner. Der var dog også 
mange, heriblandt Ruskin, der kritiserede ham for at forvanske originalmaterialet og fjerne alle historiens spor i 
form af ombygninger, brug og patina, som i sig selv havde værdi samt historisk og æstetisk relevans.  
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ramme, men vedkender man sig dem i mindre eller større grad, har de meget at bidrage 
med, også når man bygger nyt, og for hvordan vi kan forestille os en fremtidig byggepraksis. 
Vi må altså tage vare på de gamle bygninger, vi efterlades, men også selv konstant minde os 
om, hvordan de bygninger, vi efterlader os, vil blive gamle og ældes og endda tilmed opnå 
“the glory of age, and that golden stain of time”, hvis det altså er det, vi ønsker. Eugène Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1814-1879) formulerede sideløbende en ganske anderledes tilgang til patina i 
restaureringsøjemed, end den Ruskin talte for. For Viollet-le-Duc var udgangspunktet for ar-
bejdet ideen om l’unité de style, altså et formfuldendt og færdigt værk, og altså at føre en eksi-
sterende bygning tilbage til “a condition of completeness which could never have existed at any given 
time”,83 som han formulerede det, hvor forfald og nedbrydning søges udbedret, og bygningen 
tilføres elementer eller færdiggøres, og hvor patina ikke hørte til. I 1890’erne blev Ruskins pati-
nasyn trængt i baggrunden af Viollet-le-Ducs, og denne udvikling understregedes bl.a. af den 
italienske arkitekt Camillo Boito (1836-1914), der var kritisk over for Ruskins patinasyn og 
affejede tidens spor, som han kaldte for “extrinsic, superficial and casual filth”.84 I det store billede 
fortrængtes Ruskins patinasyn i restaureringsfaget, men det havde afsmittende effekt i arki-
tekturfaget generelt, og særligt for bl.a. den engelske Arts and Crafts-bevægelse og den dansk 
Landsforening for Bedre Byggeskik.  
 
Den britiske forfatter og kunstner William Morris (1834-96) var i sine egne tekster og ideer 
stærkt inspireret af sin ven John Ruskin. Sammen med Ruskin og en broget flok arkitekter, 
kunsthåndværkere, forfattere m.fl. var William Morris en af hovedkræfterne bag Arts and 
Crafts-bevægelsen. Arts and Crafts-bevægelsen dyrkede skønheden i håndværket, det hver-
dagslige og folkelige, ud fra et socialæstetisk program formuleret af Ruskin og Morris. Ide-
erne bag Arts and Crafts-bevægelsen var en reaktion mod viktoriatidens industrialisering og 
en kritik af de forringelser af den håndværksmæssige udførelse samt af arbejdernes vilkår, 
som industrialiseringen medførte sammen med en adskillelse af kunsten og håndværket i det 
traditionelle kunsthåndværk. Bevægelsens formål var overordnet set at sikre et lødigt hver-
dags- og arbejdsmiljø og gode forbrugsvarer til alle bl.a. gennem samarbejde mellem kunst-
ner og producent i et forsøg på at knytte kunstnerens eller den formgivendes arbejde sammen 
med den nye industrialiserede produktionsform. Desuden betød det sociale element i tænk-
ningen, at der også i nogen grad var et fokus på at sikre bedre vilkår m.v. for arbejdere (fig. 
1.20). 

                                                
83 Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, On Restoration: And a Notice of His Works in Connection with the Historical 
Monuments of France (London: Sampson Low, Marston, Low & Searle, 1875), s. 9. 
84 Min oversættelse “(…) sudiciume affatto estrinseco, affatto superficiale e casual.” Camillo Boito, "Un Quesito di Lava-
tura," i Questioni Pratiche di Belle Arti: Restauri, Concorsi, Legislazione , Professione, Insegnamento (Milano: Ulrico Hoepli, 
1893) ,s. 89-113. Se desuden: Francesca von Habsburg, “The Ethics of Dust Series”, i Eva Ebersberger og 
Daniela Zyman (red.), Jorge Otero-Pailos: The Ethics of Dust (Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2009), 
s. 21, og Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, s. 136-37. 
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Tankesættet bag Arts and Crafts-bevægelsen spredte sig i sidste halvdel af 1800-tallet til an-
dre lande, og nye bevægelser tog fat, herunder Landsforeningen Bedre Byggeskik i Danmark, 
som blev etableret i 1915 og var aktiv frem til 1947.85 Arts and Crafts-bevægelsen søgte til-
bage i historien og skelede særligt til middelalderens bymæssige organisering, som kom til at 
danne afsæt for bevægelsens æstetik og organisering. Folkene bag Landsforeningen Bedre 
Byggeskik søgte også tilbage i historien i en higen efter enkle, danske og håndværksmæssigt 
veludførte huse. Foreningens erklærede formål var “(a)t arbejde for en højnelse og udvikling af vor 
almindelige danske bygningskultur”.86 Foreningens grundlæggelse var resultatet af en række frem-
trædende arkitekters reaktion på den blandingsarkitektur, der dominerede på det tidspunkt: 
historicismen. Foreningen var kritisk over for historicismen, da blandingsarkitekturen hentede 
elementer efter forgodtbefindende fra den internationale barok, rokoko, renæssance m.v. og 
bidrog til en arkitektur, der ikke tog bestik af den regionale byggeskik. En stor del af forenin-
gens arbejde bestod i at efteruddanne bygmestre og håndværkere, som alle kunne deltage i 
undervisning i arkitekturhistorie, tegning m.v., og ligesom Arts and Crafts-bevægelsens ønske 
om at forene kunst og håndværk havde Landsforeningen Bedre Byggeskik et ønske om, at 
den arkitektoniske formgivende praksis og den håndværksmæssige udførende handling måtte 
knyttes tættere sammen (på ny).  
 
Ideen om, at den formgivendes (kunstneren) og den udøvendes (den byggende) kunnen og 
viden begge vinder ved at knyttes tættere sammen, og ikke mindst lader bygningskunsten vinde 
gennem sammenknytningen bygning og kunst, er interessant i relation til weathering-begrebet. 
Weathering-begrebet dækker som beskrevet over såvel patina- og aldringsprocesserne som byg-
ningsdetaljerne (weatherings), der styrer og forhaler disse. Patina- og aldringsprocesserne infor-
merer arkitekten om, hvilke bygningsdetaljer der med fordel kan anvendes. Bedre Byggeskik-
bevægelsens sammenknytning af bygning og kunst inden for en regional byggeskik kan i den 
henseende anskues som et sigte om også at tage arkitekturens patina alvorligt på ny. Når vi 
ser på idégrundlaget for Arts and Crafts-bevægelsen og Landsforeningen Bedre Byggeskik, er 
der en kritik af bygningskunstens opdeling i bygning og kunst uden gensidig indflydelse og 
udveksling af viden og erfaring. En opdeling, der betød, at patina- og aldringsprocesserne 
ikke længere får lov til at informere arkitekten om, hvilke bygningsdetaljer der med fordel 
kan anvendes for at styre patinaen og forhale nedbrydningen. Arts and Crafts-bevægelsen og 
Landsforeningen Bedre Byggeskiks nationale og regionale orientering handler også om at 
finde (tilbage) til en byggeskik, der udspringer af regionale særheder og egenskaber, der i høj 
grad knytter sig til weathering-faktorer som klima, vejrlig, tilgængelige naturressourcer, materi-
aler m.v. (fig. 1.21). 

                                                
85 Jeanne Brüel, Bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse (København: Bygningskultur Danmark, 2011), s. 7. 
86 Ibid. 
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Fig. 1.20

News from Nowhere 
William Morris, 1890
London: Kelmscott Press 

Forsiden til Williams Morris’ bog ‘News from Nowhere’ er illustreret med et kobberstik 
af  et hus, der er meget nært beslægtet med Morris’ sommerhus i the  Cotswolds i byen 
Kelmscott, nemlig Kelmscott Manor. Huset er fra ca. 1570 med en tilbygning fra det 
17. århundrede. Huset har dannet baggrund for mange af  Morris’ tanker og tegninger 
under Arts and Crafts-bevægelsen. ‘News from Nowhere’ fungerer desuden som en form 
for socialistisk utopisk manifest over Arts and Crafts-bevægelsens både kunstneriske og 
samfundsmæssige idégrundlag.
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Fig. 1.21

Kristoffer Varming, 1913-21
Annebergparken
Nykøbing Sjælland

Foto: Victor Boye Julebäk

Landsforeningen Bedre Byggeskik var fortalere for en enkel arkitektur udført i gedigne 
materialer, hovedsageligt mursten og vingetegl, og fine, håndværksmæssigt forarbejdede 
snedkerdetaljer. Materialevalg, bygningsdele og detaljer var nøje bearbejdet og udvalgt til 
at kunne modstå det danske klima.
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Landsforeningen Bedre Byggeskik var aktiv i en relativt kort årrække, men havde stor indfly-
delse på arkitekturen i Danmark. De bygningsværker, der blev opført på baggrund af for-
eningens idégrundlag, borger i dag for god kvalitet og holdbarhed og har i mange henseen-
der bevist, at de formår at ældes og patinere på en måde, der betyder, at mange mennesker 
lige siden har fundet og fortsat finder bygningerne attraktive, og Bedre Byggeskik og Arts and 
Crafts-bevægelsen var stærke bærere af ideen om patina som et bidrag til arkitekturen. 
Landsforeningen Bedre Byggeskiks virke overlappede med nyklassicismen i Danmark, og de 
to retninger har også overlappende arkitektoniske træk, der særligt kommer til udtryk i de 
større byggerier. I samme periode fødtes modernismen og udviklede sig særligt i Frankrig, 
Tyskland og USA, men også i det øvrige Europa, Sydamerika m.v. Modernismen kom først 
til Danmark og Norden omkring 1930 og fik i funktionalismen sin egen nordiske fortolkning. 
Med modernismen skete der radikale ændringer inden for husbyggeriet, som fik store betyd-
ninger for patinasynet, ideen om aldring og ikke mindst for arkitekturens patineringsevner.  
 
 
Den moderne periode 
 
For forståelsen af arkitekturens patina og aldring og for udviklingen af synet på patina spiller 
den moderne periode en central rolle, også for den efterfølgende udvikling frem til i dag. Den 
moderne periodes ideologi og arkitektoniske principper kom til verden fra midten af det 19. 
årh. og starten af det 20. årh. i kølvandet på industrialiseringen og teknologiens indtog i byg-
geriet fra starten af det 19. årh., som havde ført til en revolutionerende udvikling i byggein-
dustrien mht. nye tekniske og materialemæssige landvindinger. Opfindelsen af de nye og på 
mange måder banebrydende byggematerialer og teknologier – i særdeleshed nye og billigere 
støbemetoder til støbejern i store dimensioner, fremstillingen af store stykker glas, udviklin-
gen af armeret beton og også udviklingen i stålindustrien – blev skelsættende for arkitektu-
rens udvikling og for udviklingen af helt nye strukturer, typologier og tankegange i byggeriet 
(fig. 1.22).87  
 
Frem til industrialiseringen og udviklingen af de nye og banebrydende materialer havde byg-
geriet været domineret af et begrænset materialeudvalg og byggeteknikker, som var velafprø-
vede gennem århundreder. Deres begrænsninger og styrker var velkendte, og materialer, tek-
nikker og detaljer blev anvendt, så en bygning kunne stå længst muligt uden at blive ned-
brudt, og i mange tilfælde også patinere uden at kræve et stort vedligeholdelsesarbejde med 
omkostningstunge materialeudskiftninger. Husbyggeriet var desuden frem til industrialiserin-
gen kendetegnet ved, at materialerne var dyre og arbejdskraften billig (ofte udførte husejerne 

                                                
87 Se bl.a. Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History (London: Thames and Hudson, 1992), Weston, 
Materials, Form and Architecture. 
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Fig. 1.22

Burnham & Root,
Charles B. Atwood, 1989-95 
The Reliance Building
Chicago

© Library of Congress, Prints 
and Photographs Division, 
Historic Buildings Survey 
Record
© University of Illinois at 
Chicago

The Reliance Building i Chicago er opført som en stålkonstruktion på et betonfunda-
ment og med en facade, der udgøres af  store vinduespartier og terrakotta-fliser. Bygnin-
gen favner i den forstand industrisamfundets og den moderne periodes nye arkitekturma-
terialer. The Reliance Building refereres ofte til som en slags prototype for den moderne 
(amerikanske) arkitektur. Billedet til venstre viser bygningen kort efter opførelsen med 
de lyse terrakotta-fliser. Til højre ses bygningen på et fotografi taget i 1970’erne, hvor 
facaden fremtræder i en mørkt patineret tone. Facaden blev siden afrenset i 1990’erne.
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mange småopgaver selv, da materialer og byggeteknikker var velkendte og simple), det gjaldt 
derfor om at sikre en lang levetid for bygningerne og deres materialer. Med industrialiserin-
gen blev der vendt rundt på ligningen. Arbejdskraften blev dyrere og materialerne billigere. 
Samtidig voksede byerne rundt om i Europa hurtigt, og et reelt byggeboom var i gang. Den 
industrialiserede byggematerialeproduktion med elementer og systematisk producerede, ens-
artede bygningskomponenter gjorde det muligt at efterkomme de nye krav om hurtighed, 
som byggeriet stillede.88 De nye materialer og teknologier fordrede en helt ny arkitektur, som 
bl.a. den franske arkitekt og teoretiker Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc gav udtryk for i sin 
store tobindsværk Entretiens sur l’architecture fra 1863, hvor han skriver, at den moderne arkitekt 
 

“[must] use the means and knowledge given to us [architects] by our times, without the inter-
vening traditions which are no longer viable today, and in that way we can inaugurate a new 
architecture. For each function its material; for each material its form and its ornament.”89 

 
Modernismens mantra om, at “form follows function”, som Louis Sullivan skrev i sit essay “The 
Tall Office Building Artistically Considered” fra 1896, er inspireret af Viollet-le-Ducs tanker 
og fremhæves ofte som idégrundlaget for modernismens arkitekter. Heri skriver Sullivan, at 
 

“[i]t is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and meta-
physical, of all thing human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, 
of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that form ever follows 
function. This is the law.”90  

 
De tidlige og mest radikale modernistiske arkitekter tog dette mantra til sig i dets rene form 
og opførte huse med en ganske nøje og afgrænset funktion for øje. Mange af modernismens 
huse er bygget med en meget specifik benyttelse og ikke tænkt til senere at skulle omdannes 
til nyt funktionsprogram, hvilket medfører en begrænset og i nogle tilfælde planlagt kort levetid 
for bygningen. Den moderne idé om, at form og funktion følges ad, medførte en forandret 
tidshorisont i arkitekturen for modernisterne, hvor “evigheden erstattedes med nuet”.91  
 
Et eksempel er Sanatorium Zonnestraal opført i Hilversum i Holland i 1926-31 af Jan Dui-
ker som midlertidigt sanatorium for tuberkulosepatienter. Med den store tiltro til forskning 

                                                
88 Ibid., s. 21-23. 
89 Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, Entretiens sur l’architecture (Paris: A. More et Cie Éditeurs, 1863), s. 63.  
90 Louis H. Sullivan, “The Tall Office Building Artistically Considered”, Lippincott’s Magazine, 57 (March 1896), s. 
403-09. 
91 Helen G. Welling, Modernismens bygninger: Idègrundlag og bevaringssynspunkter ([Denmark]: Miljø- og 
Energiministeriet: Skov- og Naturstyrelsen, 1999), s. 82-83. 
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og medicinale fremskridt regnede man med, at tuberkulose ville være udryddet ca. 30 år se-
nere. Sanatoriet byggedes derfor til denne periode. Konstruktionsmetoder og materialebrug 
afspejlede den korte tidshorisont og var både eksperimenterende og uprøvede, men tillod 
samtidig arkitekten at arbejde fokuseret med lysindtag, zonnestraal, rumforløb m.v. uden stor 
skelen til bygningsmæssig robusthed og weathering-forhold. Sanatoriet havde store vedligehol-
delsesproblemer lige fra opførelsen. Sanatoriet var i brug fra 1928 til 1950 og blev fra 1957 
om- og tilbygget for at fungere som almindeligt hospital. 92 I 1980-90’erne blev bygningen 
forladt, og den forfaldt meget hurtigt til ruintilstand (fig. 1.23). Duiker var selv udtalt i sin 
holdning om, at en bygning mistede sin berettigelse, når dens indhold blev taget fra den; som 
konsekvens må den nedrives eller gennemgående transformeres til ny brug. Sanatoriet blev 
siden ‘genfundet’ og indstillet til UNESCO’s verdensarvsliste.93 Efter en stor indsats blev byg-
ningen istandsat og ‘ført tilbage til sin oprindelige tilstand’, som dog ikke havde noget med 
originalmateriale at gøre. Det kan synes radikalt at opføre en bygning til en afgrænset og kort 
levetid, og som eksempel er Sanatorium Zonnestraal på sin vis også den byggede version af 
modernismens idé om det indbyrdes forhold mellem form og funktion, tid og materiale i 
yderste potens. Det radikale ved sanatoriet er dog primært, at præmissen var så udtalt. De 
opførte bygninger fra perioden blev overordnet set ikke opført for at skulle stå og blive gamle 
ligesom de gamle støvede katedraler rundt om i de europæiske storbyer, selvom den nye tids-
horisont i mange tilfælde ikke var så udtalt som i Duikers sanatorium. Sanatorium 
Zonnestraal blev alligevel udsat for den samme skæbne, som også ramte store dele af den 
moderne periodes øvrige bygningsværker, og som havde gjort sig gældende for arkitekturen 
indtil da: De blev gamle. Ligesom de gamle, støvede katedraler. Husbyggeri er ressourcekræ-
vende, og selv midlertidige bygninger ender ofte som mere permanente byggerier. Sanato-
rium Zonnestraal og den moderne periodes bygningsværker var dog ikke bygget til at skulle 
blive gamle, og disse bygningsværkers udpegning som UNESCO-verdensarv eller som fre-
dede bygningsværker giver ofte store problemer, og deres bevaring og beskyttelse står i et pa-
radoksalt modsætningsforhold til deres idégrundlag og arkitektoniske værdier.94  
 
Den tidlige og mest rendyrkede modernisme udvikledes i starten af det 20. årh., og Le Cor-
busier var en central figur i den periode med sine hvide villaer med skarpkantede former og 
plane flader renset for ornamenter. Le Corbusiers fascination af “the whiteness and the new”, 
som han så i mellemkrigstidens New York, er et udtryk for denne stræben efter de glatte 

                                                
92 UNESCO, “Sanatorium Zonnestraal”, <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5633/>, tilgået 06.03. 
2017. 
93 En gruppe arkitekter ‘genfandt’ sanatoriet i meget ringe stand, og for at redde bygningen oprettedes organisati-
onen DOCOMOMO, som kæmper for bevaring af den modernistiske bygningsarv.  
94 Se bl.a: Welling, Modernismens bygninger: Idègrundlag og bevaringssynspunkter.  
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Fig. 1.23

Jan Duiker, 1926-31 
Sanatorium Zonnestraal
Hilversum

© Collection Het Nieuwe 
Instituut
© World Monuments Fund/
Jannes Linders

Sanatorium Zonnestraal blev opført som et midlertidigt rekonvalescenthjem for 
tuberkuløse patienter. Sanatoriet opførtes som et midlertidigt byggeri, med en forventet 
levetid på 30 år, idet man regnede med, at tuberkulose til den tid ikke længere ville 
være et stort samfundsmæssigt sundhedsproblem. Grundet den planlagte korte levetid 
opførtes byggeriet i materialer og byggeteknikker, der dels var eksperimenterende, dels var 
bevidst dårligt holdbare. Sanatoriet blev dog ikke revet ned efter 30 år, men genanvendt 
til almindeligt hospital i 1957 og fungerede som sådan, til bygningerne blev forladt i 
1980-90. Herefter forfaldt sanatoriet meget hurtigt til ruinøs tilstand. Sanatoriet blev 
siden ‘genopdaget’ og restaureret og derefter indstillet til UNESCO’s tentativliste som 
kulturarv. 
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hvide flader.95 Le Corbusier beskrev sin oplevelse af skyskraberne i New York som “the cathed-
rals of our own time”96 og fremhævede i positive vendinger, at de symboliserer den newness og 
whiteness, som han selv søgte i sin egen tidlige, puristiske version af modernismen.97 For Le 
Corbusier stod skyskraberne, den nye tids katedraler, i opposition til det gamle Europas mid-
delalderkatedraler med traditionelle, kulturbundne arkitektoniske principper,98 som skulle 
“cultivate the dust and filth” og “preserve the cracks in the walls, the patina.”99  
 
De tidlige modernister havde et stærkt ønske om at sætte sig selv fri fra historiens dikterende 
arkitektoniske principper og starte på en frisk med et tabula rasa, der kunne viske tavlen ren 
for ornamenter og historisk motivdannelse, der blev anskuet pynt og uden egentlig funktion. 
Opgøret med det, der ansås som tilbageskuende, funktionsløse ornamenter, blev ofte også et 
opgør med de bygningsdetaljer og -elementer, weatherings, der gennem historien var tilkom-
met ud fra et behov om at beskytte bygningen mod aldring og styre dens patina. Men det var 
ikke kun det ideologiske syn på materialer, bygningsdetaljer og patina, der ændredes. Materi-
aletilstedeværelsen ændredes også med industrialiseringen, ligesom materialernes adfærd 
ændredes. 
 

“Not only did architects change how they thought about building materials; the physical behav-
ior of those materials was itself slowly changing under the action of a new and most pervasive 
industrial material: pollution. If material conditions play an important role in the development 
of human thought, without entirely determining it, then the emergence of modern architecture as 
an intellectual formation is hardly comprehensible without reference to environmental pollution. 
Under such light, the change in intellectual paradigm that we associate with modern architec-
ture appears less as a radical shift and more a slow conceptual reorientation in response to the 
gradual emergence of a new, polluted environmental reality.”100 

 
Den udbredte arkitekturhistoriske udlægning af modernismens forhold til materialerne giver 
udtryk for, at den moderne periodes arkitekter med ét forstod karakteren af de nye materia-
lers og tilhørende byggeteknikkers kategorisering i dekorative, arkitektoniske materialer på 

                                                
95 Le Corbusier, When the Cathedrals Were White: A Journey to the Country of Timid People (London: Routledge, 1947), s. 
4. 
96 Ibid. 
97 Igennem sin karriere afsøgte og udviklede Le Corbusier forskellige udlægninger og nuancer af sin arkitektoniske 
forståelse af modernismen. Den puristiske, såkaldte “white-washed modernism” med de hvidmalede villaer som 
udtalte repræsentanter var en af Le Corbusiers indgange i afsøgningen af det moderne, men ikke den eneste og 
endelige fortolkning af det moderne hos Le Corbusier.  
98 Cairns og Jacobs, Buildings Must Die: A Perverse View of Architecture, s. 70-71. 
99 Le Corbusier, When the Cathedrals Were White: A Journey to the Country of Timid People, s. 5. 
100 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 92. 
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den ene side og i bærende strukturelle materialer på den anden side.101 Jorge Otero-Pailos 
udfordrer den udbredte idé om, at de nye, industrielle materialer og 1900-tallets arkitektoni-
ske kultur ‘clashede’ i mødet med hinanden i sin tekst “The Ambivalence of Smoke: Pollu-
tion and Modern Architectural Historiography”.  
 

“Smoke had a significant and most immediate physical impact on architecture. (…) Was its 
darkened surface the work of nature or culture? This new ambiguity caused a fundamental up-
heaval in the romantic cultural order of architecture, and struck fatally at the material core of its 
theory of architecture’s authenticity and historicity.”102 
 

Hvor patina tidligere var tilkommet af naturlig weathering, var industrialiseringens nye materi-
ale røg en kulturel, menneskebåret weathering. Det var ikke længere kun den tilgroede, pittoreske 
ruin, overtaget af naturen, der dannede baggrundsbillede for patinasynet, nu var det også de 
store byers skorstene og tilsodede murværk. Som Otero-Pailos understreger, skete udviklin-
gen langsomt over mange år. Når vi taler om den moderne periodes ideologi, var det altså 
ikke et pludseligt og intellektuelt skift i arkitektur- og patinasynet, men en gradvis ændring, 
der i høj grad initieredes af industrialiseringens nye materiale, røg (smoke).  
 
Den generelle udvikling af nye materialer, fremstillingsmetoder og byggeteknologier med-
førte samtidig en gradvist øget specialisering af byggeriet,103 som lige siden har været støt sti-
gende og i dag bl.a. karakteriseres af integreringen af nye teknologier og datastyrede smart-
løsninger, kunstig intelligens etc. Den fortsatte hyper-specialisering er en fortsættelse af den 
udvikling, som Arts and Crafts-bevægelsen og andre reagerede på i kritikken af bygningskun-
stens adskillelse i bygning og kunst, eller i teknisk og formgivende. Udkommet er, at arkitek-
ten og den udførende fortsat bevæger sig længere væk fra hinandens vidensfelter, og samtidig 
introduceres til stadighed teknologiske krævende løsninger, der kræver specialister med snæ-
vert afgrænsede virkefelter.104 Tilsammen har det ført til det, Leatherbarrow og Mostafavi 
kalder producentmanual-arkitektur,105 da der er så stor og kompleks viden, at arkitekten må stole 
på producentens manualer, og arkitekten er langt fra at have et overblik over hele huset med 

                                                
101 Jorge Otero-Pailos henviser til den kanoniserede modernisme-historieskrivning, som fortsat præger arkitektur-
historien med bl.a. Spiro Kostof, Leonardo Benevolo og Leland Roth, se: Otero-Pailos, “The Ambivalence of 
Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 91. For en kritisk modernisme-historiografi, der 
bl.a. beskæftiger sig med relationen mellem materiale og idégrundlag, se: Anthony Vidler, Histories of the Immediate 
Present: Inventing Architectural Modernism (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008). Og se desuden: Frampton, Modern 
Architecture: A Critical History. 
102 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 101. 
103 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 16-32. 
104 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 15-17. 
105 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 21-23. 
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dets materialer, konstruktioner, klimasystemer etc. I en patinadiskussion gør denne hyper-
specialiseringsudvikling det udfordrende for arkitekten at træffe beslutninger, hvor formgiv-
ning og udførelse arbejder sammen om weathering-forhold.  
 
 
Patina i dag 
 

“I den moderne periode og særligt i efterkrigstiden var arkitekturens rolle at skabe en bedre ver-
den. I dag er det omvendt. I dag skal arkitekter passe på den verden, der allerede er her!”106 

 
Ligesom tidligere fordeler husbyggeriets aktiviteter sig i dag mellem nybyggeri og transforma-
tion, restaurering og vedligehold af eksisterende byggeri. I en dansk kontekst er hovedvægten 
på udvikling og vedligehold af det eksisterende byggeri frem for nybyggeri, hvilket også er 
den generelle tendens i en europæisk sammenhæng. Det betyder også, at opdelingen i nybyg-
geri og restaurering i nogen grad er ved at blive mindre markant. Restaurering af bygninger, 
der er underlagt fredning, er fortsat i en kategori for sig, men den store mængde eksisterende 
byggeri, der er funktionstømt eller utidssvarende og ikke er fredet, men måske bevaringsvær-
digt, udgør en stor ressource og et stort arbejdsområde inden for byggesektoren. Det skyldes 
bl.a., at der fra mellemkrigstiden og frem er bygget mange etagemeter, og at det kan betale 
sig økonomisk og miljømæssigt at udvikle og vedligeholde det eksisterende byggeri, samt at 
(ofte ældre) huse og bymiljøer med en bygningsarvsværdi er attraktive.  
 
I rapporten Værdien af bygningsarven præsenteres en række undersøgelser, der viser, at bygnings-
arven udgør en væsentlig værdi. Resultaterne af undersøgelsen viser bl.a., at bevaringsvær-
dige107 enfamiliehuse sælges for en kvadratmeterpris, der er 30% højere end andre enfamilie-
huse i den samme kommune, og når der er mere end 15% bevaringsværdige bygninger i et 
lokalområde, sælges de ikke-bevaringsværdige huse i området til en kvadratmeterpris på 13% 
over de andre enfamiliehuse i den samme kommune.108 Her spiller også bygningens aldring 
og patina ind,109 og bygninger, der får lov at blive gamle og patinere, men samtidig vedlige-
holdes, så deres funktioner og arkitektur ikke forringes, er attraktive.  

                                                
106 Tom Emerson, 6a architects. Citeret fra forelæsning til Restaureringsseminar 2019 31. januar 2019, Arkitektskolen 
Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole. Forfatterens oversættelse. 
107 Bygningsarv defineres i den henseende som de fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. 
108 Desuden viser rapportens undersøgelser, at bygningsarven genererer vækst i kommunerne pga. øget turisme. 
Incentive og Dansk Bygningsarv, “Værdien Af Bygningsarven” (København: Realdania, 2015). 
109 De fredede bygninger udpeges på baggrund af fredningsloven og skal have national værdi af umistelig karak-
ter. De bevaringsværdige bygninger, som der er mange flere af, skal have lokal umistelig karakter. SAVE-metoden 
anvendes ofte i udpegningen af bevaringsværdige bygninger som en vurdering af den arkitektoniske-, kulturhisto-
riske-, og miljømæssige værdi samt af bygningens originalitet og tilstand, se: Arne Høi og Morten Stenak, “Save – 
Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi” (København: Kulturministeriet, 
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En opmærksomhed rettet mod de eksisterende bygningers kvaliteter, herunder deres patina, 
er vigtig, hvis deres attraktivitet skal bevares, men også for arbejdet med at videreudvikle 
dem gennem genanvendelse og funktionsændringer og for arbejdet med at bygge nye bygnin-
ger, der skal være attraktive både nu og på langt sigt. Der er desuden et presserende spørgs-
mål, der omhandler arkitekturens rolle i en bæredygtighedstænkning, hvor arkitekturens evne 
til at ældes og patinere står centralt. Patina bør tage del i bæredygtighedsstrategier, hvor arki-
tektur, der kan blive gammel på en måde, der ikke svækker den arkitektoniske idé, og hvor 
bygningens nedbrydning forhales gennem weathering-løsninger, efterstræbes både i arbejdet 
med eksisterende bygninger, der skal fremtidssikres, og med nybyggeri, der gerne skulle 
formå at blive gammelt på en ønskværdig måde.  
 
Det patinasyn, John Ruskin fremlægger bl.a. i The Seven Lamps of Architecture,110 er blevet kriti-
seret eller forkastet med henvisning til, at det forholder sig forsimplet til forholdet mellem or-
nament og struktur og negligerer byggetekniske forhold og rumlige egenskaber. På den bag-
grund kan man nemt anklage Ruskin for at være en forstokket, konservativ, victoriansk snob, 
der forholder sig til arkitekturen ud fra et subjektivt, følelsesmæssigt udgangspunkt, men som 
Jennifer Bloomer skriver i sin introduktion til temanummeret af tidsskriftet Assemblages, “Ru-
skin Redux”:  
 

“[his] cries for architecture as a collaborative profession in which the construction worker’s 
skills are appreciated by a deferential architect would be very much at home on the pages of a 
self-critical professional journal today.”111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Kulturarvsstyrelsen, 2011). Ud fra kriterierne for udpegningen og fra den udelukkende udvendige besigtigelse har 
bygningens materialemæssige og håndværksmæssige karakter samt dens patinerings- og aldringsevne en stor be-
tydning.  
110 Ruskin, The Seven Lamps of Architecture. 
111 Jennifer Bloomer, “Ruskin Redux”, Assemblage, 32 (April 1997), s. 8-11. 
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Patina som bæredygtighedsstrategi 
 

“The priority is to sustain and preserve what is already made in this case the 
current building stock and boost its performance from the perspective of material reuse and en-
ergy efficiency.”112 

 
Byggesektoren er en af de sektorer, der på globalt plan står for det største ressourcefor-
brug.113 Bæredygtighed er det helt store buzzword inden for byggesektoren, hvor særligt den 
cirkulærøkonomi, cradle-to-cradle-design, design for disassembly, recycling, material upcycling m.v. står 
centralt i diskussionen om at håndtere byggesektorens ressourcehåndteringsudfordringer.114 
Byggeriets andele af energiforbrug, drivhusgasudledning, partikelforurening og naturressour-
ceforbrug andrager en stor del af det samlede globale forbrug og udledning. Nybyggeri an-
drager en væsentlig del af sektorens samlede forbrug og udledning, hvor fremstillingen af 
byggematerialer er ressourcetungt, og hertil kommer transporten af de nye byggematerialer 
fra producent til byggeplads. Men cirkulærtænkning og genanvendelsesstrategier skal ikke stå 
alene.  
 
Det står klart, at ud fra et ønske om at mindske ressourceforbruget er det godt at genanvende 
og recirkulere materialer, men at lade bygninger blive gamle og bestå og bruge dem til nye 
formål er det mindst ressourceforbrugende. Konklusionen fra bl.a. The Circularity Gap Report 
2019,115 som også det indledende citat stammer fra, er, at med hensyn til energiforbrug og 
CO2-udledning er det mest effektive at genbruge den allerede eksisterende bygningsmasse 
frem for at bygge nyt. Dernæst, at jo flere forarbejdede og bearbejdede bygningsdele, man 
kan genbruge, desto bedre. Ud fra et energi- og CO2-mæssigt perspektiv er det altså mere 
fordelagtigt at genbruge bygningsdelene frem for byggematerialerne, og i sidste ende er det 
mest fordelagtigt at genbruge bygninger frem for bygningsdelene. Den primære årsag er, at 
det er meget energikrævende at bearbejde materialer til bygningsdele og videre til bygninger. 
Genbruges bygningen, er der dermed en størst mulig del af den allerede anvendte energi, der 
genbruges, og der skal samtidig ikke bruges energi til at skille bygningen ad i dele, rense dem 
og transportere dem til en ny byggeplads og bygge dem ind i et nyt hus. For at en bygning er 

                                                
112 Jacco Verstraeten-Jochemsen, Marc De Wit, Jelmer Hoogzaad & Ben Kubbinga, The Circularity Gap Report 
(Circle Economy, 2019). 
113 “Its [the built environment] construction and maintenance consumes almost half of all materials going into the global economy an-
nually, plus generates about one fifth of emissions”. Marc De Wit et al., The Circularity Gap Report, s. 14-27, 32. 

114 Se bl.a.: Pedro Núñez-Cacho, Jarosław Górecki, Valentín Molina og Francisco Antonio Corpas-Iglesias, “New 
Measures of Circular Economy Thinking in Construction Companies” og McDonough og Braungart, Cradle to 
Cradle: Remaking the Way We Make Things. 

115 Ibid. 
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attraktiv at genbruge og transformere, skal den være bygget på en måde, der tillader den at 
have et fortsat liv. En vis robusthed, i form af materialer, konstruktion m.v., der gør den 
modtagelig over for brug, slid og vejrpåvirkninger over tid.  
 
Jacqueline Cramer beskriver et hierarki for bygningsmæssig cirkulærtænkning med introduk-
tionen af de ni R’er: (1) Refuse, (2) Reduce, (3) Reuse, (4) Repair, (5) Refurbish, (6) Remanu-
facture, (7) Repurpose, (8) Recycle og (9) Recover energy.116 Refuse (to do anything) er såle-
des at foretrække, mens Recover energy er den sidste løsning i en cirkulær økonomisk tænk-
ning. Det store fokus, der gennem de seneste år er kommet på fx materialegenbrug, design 
for disassembly, cradle-to-cradle-design, materiale-upcycling etc., er strategier, der imødekommer 
behovet for, at arkitekturen som en del af problemet også må være en del af løsningen, når vi 
taler om miljømæssig bæredygtighed. Men det er også strategier, der ofte forsømmer at 
adressere, at det bedste simpelthen er at undlade at bygge nyt og i stedet benytte det eksiste-
rende. Faren ved ikke at adressere det tydeligt, er, at fokus på at bygge robuste, langtidshold-
bare bygninger, der kan ældes og patinere, viger til siden for fleksible og mindre robuste 
strukturer.  
 
I How Buildings Learn: What happens after they’re built117 præsenterer Steward Brand sin analyse af 
en bygnings liv. Hen fremlægger en model, der viser, hvorledes en bygning i kraft af sin sam-
mensathed også består af en række sammensatte livstider eller tidshorisonter, som han kalder 
“sharing layers of change”. Bygningens funktionsprogram har den korteste livstid, dernæst 
ting/inventar, rumfordeling, tekniske installationer, facadebeklædning, konstruktion og slut-
teligt det geografisk afgrænsede sted, bygningen er opført, byggegrunden (fig. 1.24). Et større 
fokus på Brands “sharing layers of change” vil også være en øget fokusering på arkitekturens pa-
tina og aldring og derigennem på at bygge bygninger og bevare bygninger, der ældes og pati-
nerer på en ønskværdig måde, der herigennem bidrager til såvel en kulturel som en miljø-
mæssig bæredygtig arkitektur, jf. Brundtlandrapportens bæredygtighedsafgrænsning.118 
Brand argumenterer for, at den langsomhed, der er indbygget i arkitekturens mest funda-
mentale dele jf. modellen (fig. 1.24) altså særligt i stedet (site), konstruktionen (structure) og faca-
den (skin) er vigtig at forstå og respektere, i en stræben efter velfungerende, humane bygnin-
ger, som brugerne sætter pris på.119 Med henvisning til arkitekturteoretikeren Christopher 

                                                
116 Jacqueline Cramer, “Moving Towards a Circular Economy in the Netherlands: Challenges and Directions” 
(Utrecht University, 2014). 
117 Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built.  
118 Brundtlandrapportens bæredygtighedsbegreb dækker over de tre synsvinkler, den sociale, den økonomiske og 
den miljømæssige bæredygtighed, hvor den sociale bæredygtighed også indeholder et kulturelt aspekt. Se: United 
Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtland, 1987) 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (tilgået maj 2019). 
119 Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built, s. 18-21.  
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Del 1

Fig. 1.24

‘Shearing layers of change’
© Steward Brand

Steward Brands model ‘Shearing layers of  change’ fra bogen ‘How Buildings Learn: 
What happens after they’re built’ viser et diagram over en bygnings hoveddele og forhol-
det mellem deres levetider. Jo tykkere streg, jo længere levetid. 
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Alexanders bog Notes on the Synthesis of Form, argumenterer Brand for, at naturens evne til at 
formdanne er en proces, der også spiller ind på vellykkede bygningers evne til langsom ud-
vikling.120 For Alexander og Brand er den langsomme udvikling, afledt af en dialog mellem 
sted, bygning, tid og mennesker, hvor patina spiller en vigtig rolle for forståelsen af bygnin-
gen og for beslutninger om at ændre den, bygge til og bygge nyt, eller som Brand formulerer 
det, “Age ‘plus adaptivity’ makes a building come to be loved. The building learns from its occupants, and 
they learn from it.”121 At medtænke arkitekturens patina i designprocessen og ikke tænke ar-
kitektur som alene bygningskunst (the art of building) men også kunsten at bygge for tiden (the 
design-science of the life of buildings) er et oplagt element i en bæredygtighedsstrategi, der “(…) 
could transform the way civilization manages its built environment – toward long-term responsibility and con-
stant adaptivity.”122 Brand taler her særligt om mulighederne for restaureringsarkitekter, men 
dialogen og tænkningen gælder i lige så høj grad for arkitekter generelt, der kan lære af de 
bygninger, der var og er, når der tegnes nyt.  
 
Med i diskussionen om patina som bæredygtighedsstrategi står også forholdet til gældende 
byggeøkonomiske vilkår. Er byggeriets økonomi og finansieringsgrundlag befordrende for en 
bæredygtighedsstrategi, hvor der bygges for den lange tid og ikke for den korte? Hvor hold-
barhed og kvalitet kan betale sig frem for kortsigtede hensyn til anlægsudgifter og andre her-
og-nu-udgifter? Det korte svar er nej. Her vender vi tilbage til den historiske udvikling, hvor 
hastigheden er blevet et af de betydningsfulde og gældende ‘materialer’ i arkitekturproduktio-
nen, som bl.a. Palassmaa argumenterer. Dette vil vi dykke ned i i det næste afsnit, “Teoretisk 
forståelsesramme”, med tesen om, at hastigheden i byggeriet er gået ud over kvaliteten. For-
holdet mellem anlægsøkonomi og vedligehold er forskudt bl.a. som led i den udvikling, der er 
beskrevet tidligere, hvor udgifter til materialer svandt, mens udgifter til arbejdsløn steg. Det 
betyder bl.a., at lette facadematerialer, der ofte også har en kortere holdbarhed og patina-
egenskaber, der ikke sættes pris på, ofte anvendes, idet de hurtigt kan udskiftes. Dermed ned-
sættes arbejdstimerne, men ressourceforbruget øges. Mange af de materialer, der har vist sig 
holdbare og med patinaegenskaber, der sættes pris på, kræver flere anlægstimer og flere ved-
ligeholdelsestimer. Det ser dog ud til, at forholdet er ved at vende. Som følge af, at råstofre-
serverne er kommet under kritisk pres, er priserne på råstoffer nu steget for første gang siden 

                                                
120 “(Things that are good have a certain kind of structure (…). You can’t get that structure except dynamically. Period. In nature 
you’ve got continuous very-small-feedback-loop adaption going on, which is why things get to be harmonious. That’s why they have the 
qualities that we value. If it wasn’t for the time dimension, it wouldn’t happen. Yet, here we areplaying a major role in creating the 
world, and we haven’t figured this out. That is a very serious matter.” Christopher Alexande, samtale med Steward Brand, 
citeret fra Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built, s. 21. Se desuden Notes on the Synthesis of Form, 
1964.  
121 Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built, s. 23.  
122 Brand, How Buildings Learn: What happens after they’re built, s. 210.  
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år 2000.123 Den udvikling er et tydeligt tegn på vores overforbrug af naturressourcerne og på, 
at vi er nødt til at holde igen og tænke mere langsigtet, på vedligehold, aldring og patina i ar-
kitekturen.   
 
Hypotesen om, at byggeriet i kølvandet på modernismen og særligt fra 1960’erne og frem er 
blevet dårligere til at blive gammelt og patinere pga. af ændrede forhold i byggeriets øko-
nomi, understøttes af bl.a. Ditte Rode, der fremhæver, at prisloftet på 23.000 kr. pr. m2 for 
nye almennyttige boliger ikke tillader byggeri i en god og holdbar kvalitet i kommuner, hvor 
høje grundpriser sluger en stor del af byggebudgettet. 124 Ifølge Rode “(…) kan det ikke svare sig 
at renovere på de byggerier, der er lavet i 70’erne, fordi de er bygget i en meget dårligere kvalitet end det her 
[med henvisning til en almennyttig boligbebyggelse fra 1933, red.]”.125 I samme artikel understreger 
byggeøkonom og medlem af fsb’s organisationsbestyrelse og projektleder i boligorganisatio-
nens byggeafdeling, Flemming Dam-Nielsen, Rodes pointe. Ifølge både Rode og Dam-Niel-
sen er det store problem, at de materialer og byggemetoder, der anvendes i dag for at holde 
priserne nede, ikke kan hamle op med den tidligere håndværkstradition og benyttelse af det, 
Rode kalder “(…) naturlige materialer, som du kan vedligeholde. Det er ikke et køkken lavet i plast, som du 
ikke kan gøre noget ved, lige så snart lågerne begynder at hænge efter to år”.126 Dam-Nielsen fortsætter i 
eksemplet med det gamle forrammekøkken kontra et nyt elementkøkken: 
 

“Når et HTH-køkken eller et tilsvarende moderne køkken bliver 85 år gammelt, ville det så se 
sådan her ud [med henvisning til et originalt køkken i en almennyttig boligbebyggelse fra 1933, 
red.]? (…) I dag ville du have otte millimeter træ øverst med en spånplade nedenunder. Du kan 
slibe det to gange, så er du kommet ned til spånpladen.”127 

 
Pauver materialebrug og ringe udførelse med deraf følgende kort levetid hænger sammen 
med en stram byggeøkonomi. Ifølge Dam-Nielsen kan problematikken imødekommes ved at 
introducere finansieringsmodeller, der tillader en længere løbetid på lånet. I forlængelse heraf 
mener han, at prisloftet på 23.000 kr. pr. m2 bør hæves, når det gælder det almennyttige bo-
ligbyggeri, da den længere løbetid for lånet vil betyde, at huslejen ikke er nødt til at stige, hvis 
anlægsudgifterne hæves. Det er ikke kun det almennyttige boligbyggeri, der lider under fi-
nansieringsmodeller, der ikke nødvendigvis tilgodeser langsigtede investeringer som robuste 

                                                
123 Jørgen Steen Nielsen, Den store omstilling: Fra systemkrise til grøn økonomi (København: Informations Forlag, 2012). 
124 Frederik Buhl Kristensen, “Arkitekt og byggeleder: Høje grundpriser tvinger boligorganisationer til at bygge 
almene boliger, der skal rives ned om 50 år”, Politiken Byrum (København, 2018). 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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byggematerialer og håndværksmæssig kvalitet, og man kunne også forestille sig afgiftsløsnin-
ger rettet mod byggeaffald, så det blev dyrere at bruge materialer med kort levetid. Byggeri-
ets gældende finansieringsmodeller er ofte præget af krav om kort forrentning og hurtig øko-
nomisk gevinst. Lidt forenklet kan man sige, at hvis et byggeri skal have tjent sig ind over fx 
en 10-årig periode, spiller det ikke en stor rolle for bygherren, om bygningen nu også patine-
rer og ældes, som man ønsker det, efter denne periode. Det er problematisk ud fra et bære-
dygtighedsperspektiv og både miljømæssige og økonomiske hensyn, men også ud fra betragt-
ningen om patina som en medkonstituerende faktor af bygningskulturen – en arkitektonisk 
informant og motivdanner. 
 
Bygninger, der kan blive gamle på en ønskværdig måde, er i et ressourcemæssigt perspektiv 
bæredygtige. Det giver dermed god mening at betragte patina som en central del af en arki-
tektonisk bæredygtighedsstrategi. Eksisterende bygninger, der er blevet gamle og fortsat er 
attraktive for ejere og brugere, kan ældes, vedligeholdes og patinere på en måde, hvor de ikke 
som arkitektonisk idé og konstruktion bliver svækkede og uattraktive, under indflydelse af vi-
rus aerugo, men fremstår robuste og attraktive, under indflydelse af aerugo nobilis. I det følgende 
vil vi se nærmere på baggrunden for aerugo nobilis og ideen om, at patina og ælde kan føje til 
arkitekturen og bidrage med en værdi, der ikke var der før.  
 
  

88



   
 

 

  

89



   
 

 

TEORETISK FORSTÅELSESRAMME 
 
 
 
  

90



   
 

 

  

91



   
 

 

Alderens værdi 
 

“Det er ikke kun ting der fører en historie med sig. Historier er også en slags ting. Historier og 
genstande er fælles om noget, en patina. (…) Måske er patina en proces som handler om at 
slide og gnide indtil det væsentlige træder frem, ligesom en stribet sten rullet omkring i en flod 
føles umulig at formindske yderligere, eller ligesom denne netsuke af en ræv er blevet er blevet til 
ikke ret meget mere end erindringen om en snude og en hale. Men det virker alt sammen som no-
get der tilføjes, ligesom et egetræsmøbel vinder ved at blive gnedet år efter år, og ligesom bladene 
på min mispelfrugt skinner. Man tager en genstand op af lommen og lægger den foran sig, og så 
går man i gang. Man begynder at fortælle en historie.”128  

 
Med en forståelse af aldring og patina som uundgåelige processer, som arkitekter og arkitek-
turen rent faktisk kan profitere af og ligefrem efterstræbe, opstår der et arkitektonisk spørgs-
mål, der rækker ud over spørgsmålene om økonomisk (både bygge- og driftsøkonomisk) og 
miljømæssig bæredygtighed. Det er spørgsmålet om, hvad tiden og alderen gennem patina så 
føjer til arkitekturen? Har alderen en værdi? 
 
Begrebet Alterswert (age-value129), der lidt prosaisk kan oversættes til alderens værdi, blev introdu-
ceret i 1903 af den østrigske kunsthistoriker Aloïs Riegl (1858-1905), som definerede begrebet 
i sit essay Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung.130 Med essayet gav Riegl et 
bud på en systematisk klassificering og værdisætning af monumenter, som fortsat er relevant 
og har dannet grundlag for vores monumentopfattelse i dag. Riegl var kunsthistoriker, og 
ideen om alderens værdi knytter sig i nogen grad til kunsthistorien. Dog er det værd at be-
mærke, at Riegl skrev sit essay sammen med et udkast til et lovforslag om bygningsbevaring 
og -restaurering. Riegls idé om Alterswert ses på den baggrund som særdeles relevant i en bre-
dere bygningskunstnerisk sammenhæng, der rækker ud over monumenterne. Riegls overord-
nede hensigt med essayet Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung var at disku-
tere opfattelsen af det kanoniserede arkitektoniske værk, monumentet. Riegl definerer i sit essay 

                                                
128 Edmund de Waal, Haren med de ravgule øjne (København: Forlaget Hr. Ferdinand, (2010) 2014), s. 382-83. 
129 Alterswert oversættes til Age-value i:  Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, The Modern Cult of Monuments: Its 
Character and Its Origin. Der findes ingen officiel dansk oversættelse af Riegls Alterswert, og jeg anvender derfor min 
egenoversættelse Alderens værdi.  
130 Alois Riegl, Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung (1903). Den engelske, anerkendte oversæt-
telse af Riegl tekst anvendes bredt i arkitekturforskning og ligeledes i denne afhandling, når Riegl citeres: Aloïs 
Riegl. Overs. Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, “The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its 
Origin”, Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism, 25 ([1903] 1982), s. 21-51.  
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tre kategorier af monumenter: ‘gewollten’ Denkmale, ‘ungewollten’ Denkmale og Altersdenkmale (base-
ret på Riegls idé om Alterswert).131 
 
Aloïs Riegls forståelse af begrebet Alterswert udspringer af en opfattelse af alderen som en 
uundgåelig kraft med en positiv indvirkning på værket. For Riegl sker der en forbedring og 
forstærkning af værket gennem aflejringen af spor og lag over tid på en overflade, idet denne 
synlige aflejring af historiske lag gør det muligt at gen(frem)kalde sig bygningens tidligere sta-
dier og historie samt det liv, der har knyttet sig til den.132 Det er også denne form for historie-
aflejring i de fysiske ting, Edmund de Waal beskriver i det indledende citat (fig. 1.25).  
 
De intentionelle monumenter (‘gewollten’ Denkmale) er de monumenter, der er opført som mo-
numenter. At være monument er altså deres forprogrammerede funktion, idet de er opført “for the 
specific purpose of keeping single human deeds or vents (or a combination thereof) alive in the minds of future 
generations.”133 De intentionelle monumenter er dermed kendetegnet ved deres udtalte pri-
mærfunktion som monument og udgøres fx af mindetavler, mindesten etc. De u-intentionelle 
monumenter (‘ungewollten’ Denkmale) betegner Riegl også som de historiske monumenter. De u-in-
tentionelle monumenter betegnes således som værende monumenter på grund af deres historie 
og den (kultur)historiske værdi, de tilskrives. Deres historiske værdi tilskrives med referencer 
til fx begivenheder, aktiviteter, personer el.lign., ud fra den betydning, deres (kultur)historie 
tillægges i samtiden. Både de intentionelle og de u-intentionelle monumenter er desuden ken-
detegnet ved at besidde en Erinnerungswerte (commemorative value), “and in both instances, we are inte-
rested in their original, uncorrupted appearances as they emerged from the hands of their maker and to which 
we seek by whatever means to restore them”,134 og patina har dermed ingen umiddelbar værdi for 
disse monumenter, hvis vi følger Riegls idé om, at det er monumentet som opført i sin uforan-
drede tilstand, der efterstræbes. De intentionelle monumenter er opført med en specifik og 
forudbestemt mindeværdi, og de u-intentionelle, historiske monumenter tillægges en minde-
værdi af betragteren. De intentionelle monumenters afgrænsning er klar og tydelig, og det er 
svært at tage deres status som monument fra dem. Den historiske værdi, som de u-intentio-
nelle monumenter besidder, er ifølge Riegl ikke udtømmende eller dækkende for den betyd-
ning og indflydelse, som historiske værker har på os. Riegl introducerer ideen om alderens 
værdi – Alterswert – til at forklare denne dimension af tidens værdi, der rækker ud over det 
rent historiske. Agevalue-monumenterne (Altersdenkmale) definerer Riegl som de monumenter, 
der er blevet monumenter i kraft af deres synlige aldring, og hvor selve værket i den yderste 

                                                
131 Oversættes til Intentional Monuments, Unintentional Monuments og Age-Value Monuments i:  Kurt W. Forster og Diane 
Ghirardo, The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin. 
132 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 83-84. 
133  Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin. 
134 Ibid. 
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Del 1

Fig. 1.25

Edmund de Waal og netsuker

© The Times

Den britiske keramiker Edmund de Waal betragter en del af  sin netsukesamling. 
Netsukesamlingen er etableret af  de Waals familie, bankierfamilien Ephrussi. De Waal 
fortæller i romanen ‘The Hare with Amber Eyes’ om sin familie ud fra netsukerne, 
som han bærer rundt på i bukselommerne, gnider på og betragter. Deres patina fortæller 
historien.

94



   
 

 

konsekvens blot er nødvendigt onde eller en baggrund,135 der giver aldringen et fysisk sted at 
komme til udtryk:  
 

“These monuments are nothing more than indispensable catalysts which trigger in the beholder 
a sense of the life cycle, of the emergence of the particular from the general and its gradual but 
inevitable dissolution back into the general. This immediate emotional effect depends on neither 
scholarly knowledge nor historical education for its satisfaction, since it is evoked by mere sen-
sory perception”136 

 
Age-value-monumenterne (Altersdenkmale) kræver i den forstand ikke, at betragteren er særligt 
uddannet eller har en stor historisk viden for at kunne forstå og sætte pris på værket (hvor det 
modsatte gør sig gældende for betragteren af de intentionelle og de u-intentionelle monu-
menter). Age-value-monumenterne besidder ifølge Riegl en generel gyldighed samt en evne til helt 
umiddelbart at igangsætte en følelse hos betragteren af historiens kontinuum, ligesom den ja-
panske netsukesamling vækker en “mere sensory perception” hos Edmund de Waal. Reigls opfat-
telse af alderens værdi har spillet en stor rolle for særligt restaureringsfaget i forlængelse af 
Ruskins restaureringsteoretiske retning, der tillod bygningers farver langsomt at falme eller 
blive mørkere og lade deres former opløses into dust.  
 
Den moderne udvikling i Riegls samtid stod i stor kontrast til hans idé om alderens værdi. De 
nye byggematerialer, der stod for en ny arkitektonisk ren og blank æstetik, banede vejen for 
den moderne arkitektur og den moderne periodes intellektuelle øvelse i at distancere sig fra 
den eksisterende romantiske og antikvariske arkitekturopfattelse.137 Otero-Pailos eksemplifi-
cerer den moderne arkitekturs stræben efter det nye (neue) med introduktionen af glaserede 
terrakottaelementer til facadebeklædning, der præsenteredes som selvrensende og med en ga-
ranti om at se nye ud i en lang periode. Det tog mange år og forsøg at opnå terrakottaele-
menter med en hvid glasering, men det lykkedes, og de hvide, selvrensende terrakottafacader 
skule blive de nye, hvide, moderne katedraler, der overtog det gamle Europas støvede og be-
skidte katedralers plads i den nye arkitektoniske orden.138  
 
For Riegl var Neuheitswert (newness-value) den direkte modsætning til Alterswert (age-value) og en 
slags kodesprog for restaurering og konservering, hvor Viollet-le-Duc stod for en bygningsre-
staureringstilgang baseret på Neuheitswert, og Ruskin stod for en bygningskonserveringstilgang 

                                                
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 108. 
138 Ibid., s. 104-07. 
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baseret på Alterswert. For Riegl var både Neuheitswert og Alterswert-forståelser rettet mod natu-
ren. Neuheitswert udgjorde forsøget på at efterligne naturens evne til at give form of farve til 
materiale. Alterswert var på den anden side forsøget på at imitere naturens entropiske kræfter, 
gennem en nøje kurratering og stabilisering af naturens nedbrydning af bygninger.139 Men Ri-
egls opfattelse af Neuheitswert og Alterswert og patina omhandlede de weathering-processer, der 
var forårsaget af naturen. Den orientering mod naturen stod i kontrast til samtiden med dens 
luftforurening og nye, moderne og industrielt fremstillede materialer, der opførte sig og pati-
nerede helt anderledes end deres forgængere. Patina var ikke længere forårsaget af materiale-
mæssige manifestationer af Neuheitswert og Alterswert båret af naturfænomener, og kritikken af 
Riegls værdibaserede arkitekturforståelse handler bl.a. om, at han ikke udvidede opfattelsen 
af arkitekturens aldring og patina til at favne ud over den naturlige weathering, til trods for at 
industrisamfundets luftforurening allerede var anerkendt som et seriøst problem for både den 
nye og den gamle arkitekturs aldrings- og patinaforhold.140  
 
Som historiker, og altså ikke arkitekt, trådte Riegl ind i Østrigs bevaringsbureaukrati. Riegls 
baggrund som historiker kan også være med til at forklare hans værdiforståelse af Neuheitswert 
og Alterswert i et historiografisk arbejde med at indskrive betydningen af nye teknologier og 
materialer i arkitekturforståelse. De nye, moderne, rene og glatte materialer kunne ikke for-
stås i den eksisterende historiografiske distinktion mellem nyt og gammelt.  
 

“Its [the materiality of terra-cotta, ed.] perpetual cleanliness entailed at least the hypothetical 
possibility that a building might never enter the ‘past’ of that if it did it might have to do so ‘un-
naturally’ – that is, not because of its age but because it would have ceased to be useful as a 
technological object.”141 

 
Terrakotta var, ligesom de andre glatte og rene moderne materialer, svært at placere i den 
arkitektoniske historiografiske forståelse, hvilket betød at dets skæbne og nye tidshorisont blev 
defineret af andre kræfter. Daniel Abrahamsen bemærker i den forbindelse, at “(…) by the 
1920s American statisticians and accountants had perfected theories of financial obsolescence that justified the 
demolition of countless ‘new’ steel and terra-cotta buildings.”142 Mange bygninger fra slutningen af det 

                                                
139 Ibid., s. 108. 
140 Ibid., s. 109. 
141 Ibid., s. 110. 
142 Daniel M. Abramson, “Obsoloscence: Notes Towards a History”, Praxis: Journal of Writing + Buildings 5 (2003), 
106-12. citeret fra: Jorge Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural 
Historiography”, Grey Room. MIT Press, 44 (2011), s. 110. 
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19. årh. nåede på den baggrund kun at stå i 20-30-40 år som en følge af, at der ikke var etab-
leret et forhold mellem den moderne arkitektur, arkitekturhistoriografien og forståelsen af pa-
tina.  
 
Kritikken, der måske mest hyppigst rejses mod Riegls forståelse af Neuheitswert og Alterswert, 
handler om den værdibaserede tilgang til bevaring, der ligger i forlængelse af oplysningsti-
dens idé om pittoresk, absolut skønhed. Den heraf afledte postmoderne modstand mod 
denne tankegang tager sit afsæt i ideen om flere og skiftende værdier. Men det virker ikke 
meningsfuldt at forholde sig til den kritik uden at have den historiske baggrund for den mo-
derne arkitektur med industrialiseringen samt de nye materialer og teknologier over for den 
før-moderne orientering mod natur med i betragtningen om synet på og betydningen af arki-
tekturens patina.  
 
Vi har i det ovenstående set på begrebet Alterswert, dets betydning for den før-moderne arki-
tekturforståelse og dets udvikling i det 19. og 20. årh. med industrialiseringen og den mo-
derne periodes nye materialer og teknologier. Hvis vi anerkender de påvirkningskræfter – 
som ikke udelukkende skyldes naturens weathering af arkitekturen – der sætter spor og mærker 
af tid på bygninger, som valide udsagn om arkitekturens tid og historie, har Riegls anerken-
delse af Alterswert som en værdi, der taler umiddelbart til og vækker følelser i beskueren, også 
noget at bidrage med til vores syn på arkitekturens patina i dag. Indledningsvist i afsnittet rej-
stes spørgsmålet om, hvad tiden og alderen føjer til arkitekturen, og om det, der føjes til, har 
en værdi.  
 
Ifølge Riegl er det korte svar ja, Alterswert. De synlige alderstegn på en bygning føjes til arki-
tekturoverfladen i form af patina. Gennem arkitekturens patina vækkes en umiddelbar forstå-
else af bygningen som gammel og som betydningsfuld, da (dele af) dens historie kan aflæses 
og relateres til – ikke nødvendigvis som konkrete historiske begivenheder og aldersdateringer, 
men gennem en forståelse af en historisk tid og forbindelse, der vækkes følelsesmæssigt hos 
beskueren. Der ligger heri en form for genkendelse, hvor beskueren ifølge Juhani Pallasmaa 
føler sig forbundet til arkitekturen, historien og stedet og i sidste ende til verden. Ser vi kritisk 
på Riegls udgangspunkt i naturfænomenernes weathering-processer som ophav til age-value, fav-
ner begrebet ikke bredt nok til at rumme vor tids arkitekturforståelse, hvor arkitekturen ikke 
længere anskues som værende funderet primært i naturen, men i langt højere grad i teknolo-
gien, gennem et langstrakt skifte over et århundrede, hvor et utal af aktører var indblandet.143 
Det virker dog muligt og også produktivt at fortsætte Riegls tænkning om, at alderen har po-

                                                
143 “The slow but inexorable shift took about a century and involved more agents than can possibly be accounted for in this essay”. 
Ibid., s. 110. 
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tentialet til at føje værdi til arkitekturen gennem spor af tid, der kommer til udtryk som pa-
tina, og at inkludere den teknologiske udvikling og det, der ligger uden for naturfænomener-
nes weathering-processer, kan lade sig gøre i den tækning, så længe tænkningen er åben for, at 
materialerne og påvirkningskræfterne kan være af meget forskellig karakter, men at disse alli-
gevel anskues som ligeværdige i deres validitet (ikke nødvendigvis i deres styrke eller betyd-
ning) af påvirkningen af arkitekturens patina. Denne produktivitet udspringer særligt af af-
handlingens overordnede interesse for, hvorledes aldring som uundgåelig faktor kan inklude-
res og bidrage til diskussionen om, hvilken rolle patina kan indtage i den arkitektoniske dis-
kussion i dag, hvor spørgsmålet om bæredygtighed bl.a. må forstås ud fra et patinasyn, hvor 
alder ikke blot er et problem eller en forringelse, men også en skæbne værd at følge for arki-
tekturen. I det næste afsnit vender vi bl.a. tilbage til landskabsarkitekturen og vil desuden se 
på patinas betydning for forbindelsen mellem arkitektur og sted. 
 
 
At bygge sig ind i stedet  
 

Consult the genius of the place in all; 
That tells the waters or to rise, or fall; 
Or helps th’ ambitious hill the heav’ns to scale, 
Or scoops in circling theatres the vale; 
Calls in the country, catches opening glades, 
Joins willing woods, and varies shades from shades, 
Now breaks, or now directs, th’ intending lines; 
Paints as you plant, and, as you work, designs.144  

 
Landskabsarkitekter har altid tegnet, planlagt og bygget med tiden for øje. For landskabsarki-
tekten er tiden ikke blot en uomgængelig faktor, men også en fuldstændig uundværlig hjælper 
og medskaber af ethvert projekt. Det er ikke muligt at forestille sig et landskab, hvor tiden 
ikke spiller en essentiel rolle. Landskabet tegnes og planlægges, så det kan vokse til med tiden. 
Træer og buske skal tage form og størrelse og passe sig ind i landskabet og til hinanden. 
 
Fremkomsten af den engelske landskabelige have, der vandt frem i starten af 1700-tallet, 
skete som et opgør med den franske barokhave. Landskabshavens fremkomst var en del af en 
ændring i naturopfattelsen i perioden. Det var knyttet til en religiøs betragtning om, at natu-
ren var gudsskabt og ikke skulle underlægges menneskets vilje. Tværtimod måtte mennesket 
søge at understøtte og ophøje naturen ved nøje at forstå den og tage udgangspunkt i den, og 

                                                
144 Alexander Pope, “Epistel Iv. An Epistle to the Right Honourable Earl of Burlington. Of the Use of Riches”, 
Epistles to Several Persons: A Miscellany on Taste. (London: Printed and sold by G. Lawton, in Fleet-street; T. Osborn, 
below bridge; and J. Hughes in High-Holborn, 1732). 
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den engelske landskabshave giver indtryk af at være en naturlig have. Perioden var også ken-
detegnet ved, at antikkens bygninger genopdagedes som ruiner, omgivet af vild natur. Man 
associerede den vilde natur med en autenticitet, ægthed og naturlighed, som tilsyneladende 
efterstræbtes i bygnings- og landskabsarkitekturen.  
 
I det indledende citat priser den britiske poet Alexander Pope den landskabelige haves evne 
til ikke blot at indordne og tilpasse sig, men også til at fremhæve og understrege et givent 
steds kvaliteter og karakter. Når Pope skriver, at man skal rådføre sig med stedets ånd – “con-
sult the genius of the place in all” – så er det et modsvar til eller opgør med den barokke, arkitek-
toniske haves ønske om at underlægge naturen menneskets vilje og ønske om stringens, rette 
linjer og symmetri, som særligt de tidligere franske haver kendetegnedes ved. Pope introduce-
rede samtidig begrebet Genius Loci, eller stedets ånd, som et centralt forståelsesbegreb for den 
nye steds- og naturforståelse. Ideen om Genius Loci som en forbindelse til stedet, som Pope ud-
lagde det i sit digt, har siden været et vigtigt princip inden for arkitekturen og landskabsarki-
tekturen, men også for betragtningen om at arkitekturens patina forbinder en bygning til det 
sted, den står. Pope skrev efter sigende det indledende vers og resten af digtet An Essay on Man 
stærkt inspireret af et besøg i Stowe Gardens. Stowe Gardens er tegnet af den engelske kunst-
ner William Kent (1685-1748), som var bannerfører for idealerne om den landskabelige 
have, og den er et skoleeksempel på landskabshavens idégrundlag. Princippet for haven var, 
at de stedsspecifikke karakteristika og forhold understøttedes. Landskabelige træk forstærke-
des. Bakkedrag er plantet til skov, der forstærker oplevelsen af dalen mellem dem, idet bak-
kerne synes højere, beplantede områder fortættedes og fremhævede de åbne arealer m.v. (fig. 
1.26). Den landskabelige have var på mange måder nemmere og billigere at etablere og 
holde end den franske arkitektoniske have. Den var og er dog fortsat et kostbart projekt, og 
selvom landskabelig naturlighed tilstræbtes, blev alt nøje planlagt, klippet til og holdt, så det 
kunne se ud, som man idealiseret forestillede sig, det naturlige landskab skulle se ud. Den 
landskabelige have er ikke et naturligt landskab, men et idealiseret billede på landskabet. 
Ideen om et Genius Loci og et blik på stedets præmisser med de muligheder og udfordringer, 
det bød på, repræsenterer i den forstand en markant ændring fra den tidligere arkitektoniske 
haves vilje til at underlægge landskabet stringens og symmetri, der ofte ikke harmonerede 
med stedets topografi, flora og vejrlig.  
 
Opfattelsen af Genius Loci knytter sig til det oplevelsesmæssige og sanselige. Samtidig giver Po-
pes udlægning af Genius Loci og forbindelsen til stedet mening på en meget pragmatisk vis. Når vi 
taler om havekunst og landskabsarkitektur, er det tydeligt, at nogle jordbundsforhold virker 
særligt befordrende for nogle planter, på samme måde gælder det vindforhold, sol- og varme-
eksponering, nedbør osv. I den landskabelige have ser vi, at forbindelsen til stedet kommer til 
udtryk gennem naturens påvirkning og effekt – gennem weathering. I bygningskunsten spiller 
naturen en lige så betydningsfuld rolle, som den gør i landskabsarkitekturen, og weathering-
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Fig. 1.26

Plan of Stowe
Fra George Bickhams ‘Views of 
Stowe’, London, 1753

© British Library, London

Stowe Gardens udgør et skoleeksempel på den såkaldte ‘landskabelige have’, hvor 
barokkens faste mønster og aksiale ideal søgtes opløst i en tilstræbt naturlighed. Stowe 
Gardens undergik denne transformation i første halvdel af  1700-tallet under bl.a. 
Charles Bridgeman og siden William Kent. De eksisterende landskabelige elementer 
og topografiske forhold blev udgangspunktet: floden Alder, der løber gennem haven, det 
svagt faldende terræn mod syd, det gamle vejnet m.v. Disse landskabelige forhold søgtes 
i den nye havebearbejdning understreget og gjort retningsgivende for forståelsen af  den 
kunstneriske bearbejdning af  stedet.
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processerne kan også her forstås som medkonstituerende elementer i frembringelsen af arki-
tekturen og for arkitekturens forbindelse til stedet. Mostafavi og Leatherbarrow udtrykker 
denne forbindelse sådan:  
 

“In the time after construction, buildings take on the qualities of the place wherein they are 
sited, their colors and surface textures being modified by and in turn modifying those of the sur-
rounding landscape.”145 

 
Udgangspunktet for denne forståelse er, at arkitekten former naturen – bygningsmaterialerne 
– til bygning. Efterfølgende former naturen bygningen tilbage til natur – i de weathering-pro-
cesser, der følger med aldringen. 
 
Denne idé om stedet knytter sig som nævnt til det oplevelsesmæssige og sanselige, og mulig-
hederne opstår i materialet, i tingene. Et sted består af en række konkrete ting, som vi bl.a. 
forstår det hos arkæologen Bjørnar Olsen.146 De fysiske materialer indtager hovedrollen for 
arkæologen, ligesom de gør det for arkitekten (omend ikke lige så eksklusivt altid). Med tiden 
som mellemværende aftegner sig en patina, som tingene tager form, karakter, idet “[a]lt stof 
eksisterer i et tidskontinuum”, og det er gennem det oplevede og sansede møde med tingene og 
med deres tid, at vi som mennesker forstår et steds egenskaber, som Juhani Pallasmaa formu-
lerer det.147 Bjørnar Olsens ting-tænkning indskriver sig i New Materialisms teoretiske tænkning 
og insisteren på “at ting findes”, som også er en insisteren på, at tid findes. Tingene findes, og de 
findes ikke bare her og nu, men også i går og i morgen, i hvert fald nogle gange. Det vil Ju-
hani Pallasmaa ikke benægte, men hans interesse er først og fremmest, hvad det så betyder 
for os som mennesker. For Olsen er det vigtigt først at anerkende tingenes egen-eksistens, tin-
gene er der ikke for mennesker, ligesom de heller ikke ikke-er der for mennesker. De er der 
bare. Pallasmaa og Olsen repræsenterer to forskellige tænkninger og indgange til arkitekturen 
og er ikke umiddelbart oplagte at forene. Jeg vil alligevel fremhæve og beskæftige mig med 
begge efter bedste evne og ud fra en betragtning om, at de i nogen grad bevæger sig mod 
hinandens ståsteder. Olsen har et helt kapitel om fænomenologi i sin bog med afsæt i tingene 
og New Materialism-traditionen. Pallasmaa har i flere af sine bøger og artikler (særligt de ny-
ere) beskæftiget sig med den biologiske hjernes egenskaber og med den fysiske verden (pri-
mært håndværk, traditionelle byggematerialer, tegning m.v.). Begge forholder de sig, på hver 
sin måde, til tid, patina og aldring, og deres forskellige indgange kan måske mødes der. I det 

                                                
145 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 69-72. 
146 Bjørnar Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (California: AltaMira Press, 2010). 
147 Juhani Pallasmaa, Arkitekturen og Sanserne, red. Carsten Thau & Martin Keiding (København: Arkitektens 
Forlag, 2014), s. 54. 
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følgende afsnit vil vi se nærmere på forbindelsen til stedet og til Pallasmaas idé om arkitektu-
ren som historisk kontinuum. Efterfølgende vil jeg se nærmere på forbindelsen til stedet og til 
Olsens idé om tingene og den materielle verden. 
 
 
Arkitekturen og tidens kontinuum 
 
Røg (smoke) var ifølge Otero-Pailos et af industrisamfundets mest radikale og forandrende 
materialer for arkitekturen og vores opfattelse af den og dens patina. Hastighed kan i dag i det 
digitaliserede samfund betragtes som et af de mest radikale og forandrende (afledte) materia-
ler for vores opfattelse af arkitekturen og dens patina, argumenterer den franske arkitekt og 
filosof Paul Virilio.148 Hastigheden som vilkår for arkitekturen begyndte allerede fra den mo-
derne periode og industrialiseringen, hvor systematiseringen og effektiviseringen af byggeriet 
medførte en helt ny hastighed i samfundsudviklingen. Ifølge Pallasmaa tager det moderne og 
samtidige neurotiske forhold til tid afsæt i “(…) the contemporary ideals of agelessness, newness and 
limitless consumption of our consumerist society. Even architecture is increasingly seen as a consumable product 
with an economically pre-planned lifetime”.149 Hvis arkitekturen anskues som en del af forbrugssam-
fundets stræben efter økonomisk vækst, nyhedsværdi og det spektakulære, levner det ikke 
umiddelbart meget plads til det robuste, permanente, der trækker på en erfaringsbåren og hi-
storisk viden om arkitekturens patina, med mindre det historiske kan omsættes til blikfang 
(for en kort stund).150  
 
Den moderne periodes forståelse af patina og den stræben efter det rene, hvide og glatte, som 
prægede periodens æstetiksyn, var også en stræben efter det nye. Industrisamfundets nye mate-
rielle verden sammenholdt med modenismens radikale ideologiske princip om, at form følger 
funktion, har haft stor indflydelse på den fortsatte hastighed og på forståelsen af arkitekturens 
patina. Der ligger i industrialiseringens natur indlejret en konstant fornyelse, ikke blot fordi 
mange af de nye industrialiserede produkter har en kortere levetid, men også fordi præmis-
sen for produktionsformen er en konstant strøm af produkter, der skal afsættes. Med til dyr-
kelsen af det nye hører også fotografiets fremkomst og i en arkitekturmæssig sammenhæng 
særligt arkitekturfotografiets udbredelse i perioden. Arkitekturfotografiet, hvor bl.a. Le Cor-
busier benyttede sort/hvid-fotografiets grafisk rene fremstilling af de hvide, moderne villaer 
til at fastfryse ideen om en ren, glat, hvid og konstant ny facade, som gengivet på fotografiet, 

                                                
148 Her henvises til: Paul Virilio, The Aesthetics of Disappearance (New York: Semiotext (E), 1991), som læst i: Juhani 
Pallasmaa, “Inhabiting Time”, Architectural Design, 86/1 (2016), s. 50-59, 52.  
149 Pallasmaa, “Inhabiting Time”, s. 54. 
150 “(…) the accelerated market hardly has any interest in permanence or the original metaphysical or cosmological motives of building 
unless they can be turned into a momentary lure of attention”. Ibid. 

102



   
 

 

hvor ideen om tidens kontinuum udviskedes i fotografiets fastfrosne tid uden af spor af alder, 
mennesker, brug og vejrlig.  
 
Som vi så på i det forrige afsnit, er Alterswert kendetegnet ved at række ud over en historisk, 
kulturel eller kemisk forståelsesramme. Riegl argumenterer for, at det særlige ved Alterswert er, 
at det taler direkte til mennesket på et sanseligt plan gennem det, han kalder “a sensory percep-
tion”, hvor forudgående historisk viden og arkitektonisk viden ikke er en forudsætning for at 
relatere sig til arkitekturen, men hvor patina og tidens spor ‘taler’ direkte til den, der oplever 
arkitekturen, og fungerer som en art fælles erindring om den forgangne tid med helt umid-
delbar adgang for alle. Spor af tid og brug, slid og bygningsændringer indtager en plads i en 
bygnings patina som en slags erindring. Samtidig forbinder disse spor en bygning til de men-
nesker, der bebor eller bruger den, og forbinder desuden bygningen til dens kontekst og kon-
teksten til bygningen.  
 
Med hastigheden følger også glemslen. Og med glemslen kan man forestille sig, at også arki-
tekturens forbundethed til sin omverden og sine beboere følger. “The degree of slowness is directly 
proportional to the intensity of memory; the degree of speed is directly proportional to the intensity of forgetting”, 
bemærker Milan Kundera.151 Traditionelle bygninger bl.a. opleves og forstås gennem en 
mere eller mindre bevidst aflæsning af stoflige og figurlige weatherings informeret af patina og 
fungerer som en form for lagstrakt tid og fælles historisk erindring. Erindringstabet skal for-
stås som både en glemsel, der rammer arkitekten, håndværkeren osv., når hastigheden er så 
høj, at der ikke er tid til at tænke sig om undervejs, og det skal forstås som en glemsel, der 
rammer samfundet mere generelt, når man ikke gennem oplevelsen med arkitekturen mindes 
om historien og den langstrakte tid, man selv er en del af.152 “Indeed, the historical buildings ap-
pear to possess a memory of the past, whereas contemporary buildings, especially in the world of business, seem 
to be all about the moment of ‘now’”, tilføjer Pallasmaa.153 I sin bog Arkitekturen og sanserne, behand-
ler Pallasmaa betydningen af hastigheden i relation til den sanselige dimension af arkitektu-
rens patina, hvor han skriver om arkitekturen, tidens kontinuum og betydningen af arkitektu-
rens aldring: 
 

“Vi har et mentalt behov for at forstå, at vi er underlagt tidens gang, og i en menneskeskabt ver-
den er det arkitekturens opgave at formidle denne oplevelse. Arkitekturen tæmmer det grænseløse 

                                                
151 Milan Kundera, Slowness (New York: HarperCollins, 1966), s. 39, citeret fra: Juhani Pallasmaa, “Inhabiting 
Time”, Architectural Design, 86/1 (2016), s. 50-59, 52 
152 Se i øvrigt afsnittet “Hukommelsestab” I Mette Jerl Jensen ph.d.-afhandling Revitalisering af teglmuren, s. 46-50. 
153 Pallasmaa, “Inhabiting Time”, s. 53. 
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rum, så vi kan bebo det, men den bør også tæmme den uendelige tid og hjælpe os med at finde 
vores plads i tidens kontinuum.”154 

 
At føle sig hjemme i verden er altså ifølge Pallasmaa også at føle sig hjemme i tidens konti-
nuum. Som mennesker bebor vi verden gennem arkitekturen, og det må være gennem arki-
tekturen, at vi også skal forsøge at bebo tidens kontinuum. Glem ikke, at du skal dø, således lyder 
kunsthistoriens memento mori, med en påmindelse om også at sætte pris på livet, så længe 
det varer. Arkitekturens memento mori er patinaen. Den minder om det byggedes forgænge-
lighed. Og patina er et memento mori for mennesker, der dels minder os om vores egen og 
verdens forgængelighed, men vigtigst om den tid, der er gået forud vores egen tid. Ifølge Pal-
lasmaa ligger der en helt grundlæggende tilfredsstillelse og et mentalt behov for mennesker i 
at føle sig forbundet til tiden og historien før vores egen tid, men også pegende frem ud i ti-
den, der kommer efter vores egen.155 En forståelsesramme af fortiden og fremtiden, hvor ar-
kitekturen konkretiserer og strukturer vores væren-i-verden. I arkitekturen og vores fysiske 
verden er patinaen medskaber af en sådan forståelsesramme. 
 
Vi har i det ovenstående afsnit set på hastigheden som et betydningsfuldt materiale, der er med 
til at karakterisere det patinasyn, der i høj grad har kendetegnet arkitekturen siden den mo-
derne periode. Når Pallasmaa skriver, at vi som mennesker har et mentalt behov for at føle 
os som en del af historien og indskrive os i tidens kontinuum, så skriver han også, at arkitek-
turen må påtage sig den rolle ud fra en logik om, at i en menneskeskabt verden, hvor arkitek-
turen fylder endeløse arealer, må arkitekturen også endeløst fylde tiden ud. Den fysiske, ma-
terielle verden har dermed en afgørende betydning. I den følgende afsnit vil vi se nærmere på 
tingene og den materielle verden, der konstituerer arkitekturen, danner baggrund for og selv ud-
gør en del af patinaen. 
 
 
Den materielle verden  
 

“(…) I do believe the material world exists and that things constitute a fundamental end per-
sistent foundation for our existence. Things, materials and landscapes possess real qualities af-
fecting and shaping both our perception of them and our cohabitation with them.”156 

 
I citatet herover fra bogen In defense of things – Archaeology and the Ontology of Objects skriver den 
norske arkæolog Bjørnar Olsen om, at den materielle verden med alle sine ting er virkelig og 

                                                
154 Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, s. 55. 
155 Ibid., s. 108. 
156 Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects, s. 4. 
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eksisterer.157 Det kan synes banalt at insistere på, “at ting eksisterer”, men pointen er vigtig at 
have med her for at betone, at den materielle verden eksisterer ‘i sig selv’ og uafhængigt af, 
hvad mennesker tillægger tingene af værdier, egenskaber, kulturelle forståelser osv., som Ol-
sen udtrykker det: 
 

“A subtext in most contemporary approaches is an implicit conception of culture as somehow 
‘prior’ to or detached from matter, with an assumption that cultures, ‘already different,’ ap-
proach the material world in unique ways, causing a variety of material expressions and mean-
ings.”158 

 
Forståelsen af tingene i en kulturel, historisk, samfundsmæssig osv. kontekst spiller en stor 
rolle, som hverken kan eller bør undsiges, men sideløbende er det frugtbart at forsøge at se 
på den materielle verden ‘i sig selv’, da det åbner for muligheden for, at tingene kan have en 
agerende rolle, og at tingene også påvirker fx den kulturelle forståelse af dem, som vi bl.a. så 
det med røgens forhold til arkitekturens udvikling. I relation til bygningers aldring og patina 
tilbyder ting-tænkning et blik på bygninger og materialer som aktive og konstituerende i ver-
den og ikke som blot passive objekter. Mit formål med at inddrage ting-tænkningen er at 
sætte fokus på tingenes – materialets og bygningsdetaljens – afgørende betydning for en byg-
nings evne til at ældes og patinere og for patina som en medskaber af arkitekturen. 
 
Med henvisning til Otero-Pailos’ argument om, at røg var en af den moderne periodes mest 
betydningsfulde materialer,159 synes Olsens argument om, at “[t]hings, materials and landscapes 
possess real qualities affecting and shaping both our perception of them and our cohabitation with them”160 
yderst relevant. Den røg, det moderne industrisamfund producerede, var på den ene side et 

                                                
157 Med bogen er det Olsens formål at fremskrive en teori om ting fra et arkæologisk udgangspunkt, hvor ting, 
objekter og materialer er centrale, da han mener, at selvom vi de sidste mange år har oplevet en fornyet og større 
interesse for ting inden for mange fagområder, så hersker der fortsat et fravær af materialets betydning (material signi-
ficance) og af de kvaliteter, de besidder, der rækker ud over menneskelig erkendelse, repræsentation og legemliggø-
relse (embodiment), ibid., s. 3. Olsen fremhæver, at som arkæolog må det første og fremmeste anliggende være ting, 
og han skriver videre, at kultur- og samfundsvidenskaben i høj grad har praktiseret en tilsidesættelse af tings 
(things’) betydning. Olsen pointerer, at hensigten med bogen er at udvikle en ting-tænkning. Ikke at udvikle en for-
tolkningsmetode eller instruktionsbog, ibid., s. 17. Olsens tænkning er rettet mod arkæologi, da arkæologien ifølge 
ham må sætte tingene i centrum. På samme måde beskæftiger arkitekturen sig med det fysiske og med materia-
lerne og må ligeledes sætte tingene i centrum. I en undersøgelse af patina som informant og motiv virker Olsens 
tænkning med og om tingene i centrum relevant.  
158 Ibid., s. 3. 
159 “Smoke was the most common material produced by nineteenth-century industry; (…) Smoke not only prevailed but actually inten-
sified in the course of the nineteenth century, becoming the ambivalent symbol of industrial modernity, signifying at once progress and 
everything that was noxious about modernization”. Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern 
Architectural Historiography”, s. 100-01. 
160 Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects, s. 4. 
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Fig. 1.27

Smog over Sheffield

Ukendt fotograf

Det moderne industrisamfund skabte nye byggematerialer og nye muligheder for byggeri-
et. Den mørke, forurenede røg, der fulgte med, var et utilsigtet, men ikke uvæsentligt nyt 
‘materiale’, der kom til at få stor indflydelse på arkitekturen og på synet på patina. 
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symbol på både drift, fremgang, effektivitet og velfærdsstigning og på den anden side et sym-
bol på alt det, der var i vejen med moderniteten: fremmedgørelse, storbyens inhumane pro-
duktionssamfund, afvikling af håndværksfag, forurening og sygdom. Men ud over at være 
symbol på modernitetens forskellige sider er røg også et materiale i sig selv, der har endog 
store indvirkninger på sine omgivelser. De store mængder røg, der blev udledt fra produktio-
nen i det industrialiserede England fra 1800-tallet i og omkring de store byer, resulterede i 
kæmpe permanente smogtåger over byerne med nedbør i form af syreregn. De mørkt patine-
rede murstensoverflader, der førhen havde været flere hundrede år om at patinere, blev plud-
seligt kraftigt patinerede i løbet af en menneskealder.161 Røgen medførte voldsomme 
bygningsfysiske forandringer. “As cities industrialized, the air changed noticeably as it filled with indus-
trial smoke, and acid rain began posing new challenges to the durability of materials”.162 Materialernes 
møder med hinanden var voldsomme, uigenkaldelige og medførte store forandringer (fig. 
1.27).  
 
En symmetrisk tænkning af materialer, hvor ting, mennesker, planter, dyr etc. lever side om 
side i verden med hinanden, peger på, at de alle deler den egenskab, at de har evnen til at 
skabe forandring i verden. En potentiel og foranderlig evne.163 Olsens peger på, at når vi ta-
ler om samfund, kulturer, traditioner og viden, er udgangspunktet ofte antropocentrisk, hvor 
tingene først og fremmest er for mennesker. Retter vi i stedet opmærksomheden mod de ma-
terialer, som i en arkitektursammenhæng kan være det helt konkrete byggematerialer, bliver 
deres betydning meget konkret og tydelig. Et hus enten er der eller er der ikke, det samme 
gælder et vindue, en sålbænk, et pudslag, en tagkonstruktion eller den afstivende tværpind, 
men også syreregn, den mørke, smogfarvede materialeaflejring på facaden eller det gyldent 
blankslidte messingdørgreb. Med andre ord skal vi være opmærksomme på de materialer og 
dele, der er konstituerende for den mulighed, det overhovedet er at bygge de funktioner, som 
vi associerer med social orden og strukturel holdbarhed.164 Otero-Pailos skriver: 
 

“[Generations of architects, red.] tried to make sense of the new products of industrialization in 
their own way, often disagreeing as to the place that new materials should take within the in-
herited framework of architectural knowledge. (…) [Historians] have seldom questioned the 

                                                
161 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 100-01. 
162 Ibid., s. 92. 
163 “assemblages of material agents”, Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects, s. 8-9. 
164 “Rather than ‘revealing’ entities as constructed and made up, our attention should be devoted to analyzing how these entities (e.g., 
societies, and cultures are put together and the real building materials – the concrete and steel, rebar and pillars – involved in their con-
struction. In other words, we should pay far more attention to the material components that constitute the very social order, structural 
durability and the power”, argumenterer Olsen med henvisning til Bruno Latour, Pandora’s Hope: Essay on the Reality of 
Science Studies,1999, og Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, 2005 i:  In Defense of Things: 
Archaeology and the Ontology of Objects, s. 5. 
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narrative that the eventual adoption of these materials into architectural knowledge constituted a 
radical intellectual rupture with nineteenth-century architectural culture.”  

 
Det industrialiserede, moderne samfunds nye materiale, røg, førte med sig materielle manife-
stationer, der bl.a. bidrog til en destabilisering af associationerne om social orden og struktu-
rel holdbarhed i samfundet, der knyttede sig til de funktioner, der stod for at opretholde 
dem.165 Det skift, der skete inden for arkitekturen med fremkomsten af industrifremstillede 
materialer og fremkomsten af modernismens idégrundlag, var en gradvis holdningsændring 
og ikke et pludseligt skift, der kan tilskrives enkelte arkitekter eller bygningsværker. For at for-
stå denne holdningsændring er det også afgørende at se på  
 

“(…) the role that changing environmental conditions played in the manner in which those 
[modern] architects worked and thought. When considering how certain materials came to be 
intellectually accepted as architectural, we must not lose sight of the fact that materials were 
(and still are) considered fit for building partly because of their adaption or resistance to partic-
ular environmental challenges, and those natural circumstances began to suffer perceptible alter-
ations in the nineteenth century.”166 

 
I essayet ’Ritual Cleaning’ argumenterer Otero-Pailos således for, at den rituelle afrensning 
af arkitekturoverflader, som bygningskonserveringsfaget historisk set har praktiseret, særligt 
siden 1800-tallet, bl.a. kan tilskrives, at de nye, moderne industrisamfunds accelererede pa-
tina. Den (industrielt afledte) patina ansås som tilsmudsning af arkitekturoverfladerne og bi-
drog til en forstyrrelse af den historiske forståelse af arkitekturens ramme og orden, og det 
medførte en forstyrrelse af også den samfundsmæssige orden. Han skriver videre, med hen-
visning til Mary Douglas’ Purity and Danger: 
 

“(…) the things that have been historically identified as pollution are not simply those that are 
detrimental to people’s individual health, but rather those that are seen as threatening the estab-
lished social order and, by extension damaging to that social system of knowledge.”167 

 
Patina eller skidt? Spørgsmålet retter sig mod såvel den materielle verden som mod den men-
neskelige oplevelse af dem. Den moderne periodes industrisamfunds nye materialer og ting 
ændrede på arkitekturens konstituerende dele, men også på de weathering-forhold, der påvir-
kede arkitekturen. Spørgsmålet om patina eller skidt retter sig i den forstand mod arkitektur- 

                                                
165 Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, s. 132-34. 
166 Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural Historiography”, s. 91-92. 
167 Otero-Pailos, “Ritual Cleaning”, s. 132. 
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og patinasynet, der i Ruskins og Riegls opfattelse ikke umiddelbart inkluderede den nye men-
neskeskabte og industrielle påvirkning, men som omvendt heller ikke per se var i stand til det.  
 
Ting er kultur. Kultur er ting. De to former hinanden. En arkitektonisk kultur er det fysiske 
materiale og de figurlige ting – den blanke mur og sålbænken. Aldringen og patinaen er med 
til at forme arkitekturen som bygningsfysiske processer, der producerer viden og skaber kul-
tur, om hvordan materialer anvendes hensigtsmæssigt, og om hvordan bygningsdetaljer ar-
bejder med materialerne. Når weathering betragtes som på den ene side proces og evigt foran-
derlige resultater og på den anden side bygningsfysik i form af materiale, form og bygnings-
detalje, er Olsens opfattelse af betydningen af de fysiske materialer og tingene befordrende. 
Materialerne og tingene skaber og former arkitekturen, men også vores syn på den.  
 
Kroppen husker og reagerer, vil Pallasmaa sige. Men tingene husker og reagerer også, vil Ol-
sen tilføje. I Olsens forståelse af tingenes og materialets eksistens er den oplevelsesmæssige 
‘forståelse’ af verden stærkt nærværende: Viden er ikke noget, der opstår udelukkende i vores 
hoveder. Viden er også noget, vi opnår gennem og oplagrer i vores kroppe.168 En sådan san-
set tænkning forholder sig ikke kun til den menneskelige krop (human flesh), men også til tin-
gene. Den verden, som menneskekroppen er i. 
 
I en tid, hvor klimaforandringer og naturressourceknaphed truer, er et fokus på den materi-
elle verden endnu mere relevant end nogensinde. Patina knytter materiale, arkitektur og sy-
net på arkitekturen sammen på samme vis, som Otero-Pailos’ røg knytter materiale, arkitek-
tur og arkitektursyn sammen. Det er en sammenknytning, der for at være succesfuld eller be-
fordrende må have en vis åbenhed i sig, hvor noget gives på forhånd, men hvor udfaldet kan 
variere og forandres, men uden at robustheden i idé og fysik svækkes. En insisteren på, at ar-
kitektur ligesom ting eksisterer og er fysisk materiale, udfordres af, at arkitekturen altid frem-
stilles gennem en mere eller mindre abstrakt (re)præsentation, oftest arkitekturtegningen. I 
det næste afsnit vil vi se på, hvad tegningen som (re)præsentationsform har at bidrage med til 
processen med at fremstille arkitektur, med åbne ender, hvor arkitekturens tid ikke nødvendigvis 
er fastfrosset, men også kan forfølge en arkitektonisk idé om, at patina over tid vil føje til og 
trække fra. 
 
 
Om at tegne tiden 
 
Arkitekter har den evige udfordring altid at beskæftige sig med bygninger ved at beskæftige 
sig med noget andet, ofte en tegning. Både det at frembringe arkitektur og efterfølgende at 

                                                
168 Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects, s. 7. 
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formidle arkitektur sker med andre mediers mellemkomst – arkitekturtegningen og arkitek-
turfotografiet som de primære. Et bygningsværk formidles altså gennem ‘noget andet’ end 
bygningen selv, når den skal tænkes og fremstilles som idé inden opførelsen gennem arkitek-
turtegning. Men også efter opførelsen (re)præsenteres bygningsværket gennem ‘noget andet’ 
end sig selv, gennem arkitekturfotografiet og tegningerne. Arkitekturfotografiet er et helt 
forskningsfelt i sig selv, på samme både som også arkitekturtegningen er det. At tale om arki-
tekturtegningen eller arkitekturfotografiet i bestemt ental fortæller ikke noget om den store spænd-
vidde inden for disse kategorier eller den forskelligartethed, begge udtryksformer rummer. 
Jeg vil ikke her forsøge at gennemgå dem systematisk og fuldt afdækkende, men fokusere på 
arkitekturtegningens potentiale til at formidle og oversætte ideen om, arkitektur med åbne en-
der, der, når den opføres, har en fremtid foran sig, hvor weathering-processer kommer til at på-
virke bygningsværket. Men også at tegningen har potentiale til at blive anvendt mere aktivt i 
en sådan tænkning af arkitektur med åbne ender.  
 
Fælles for arkitekturens repræsentationsformer – både arkitekturtegning og arkitekturfoto-
grafi – gælder, at de er billeder på noget andet end sig selv, og at de er billeder mere eller min-
dre fastfrosset i tid. Arkitekturtegningen er således et udtryk for en endnu ikke realiseret arki-
tektonisk idé, arkitektens idé, ønske, vision eller intention om en bygning. Arkitekturtegnin-
gen tæller i den forstand både skitsen, stregtegning af opstalter, snit og plan, den tekniske de-
taljetegning og den rumlige tegning samt den digitale rendering, der ofte præsenterer bygnin-
gen i farver og i sine nære omgivelser. Arkitekturfotografiet er det momentane billede af byg-
ningen på et ganske bestemt tidspunkt, ofte fotograferet kort efter opførelsen, uden menne-
sker og uden spor efter brug og weathering.  
 
Det er disse arkitekturrepræsentationsformer, vi bliver præsenteret for, refererer til eller viser 
andre, når vi taler om arkitektur, og de bliver også uforvarende det sammenligningsgrundlag, 
bygningsværket bliver sat op imod og skal ‘forsvare’ sig over for. Renderingen, der viser visio-
nen for den endnu ikke opførte bygning, er en afgørende ledsager i enhver arkitektkonkur-
rence, salgsmateriale m.v., og den har været udsat for kritik gennem mange år. Kritikken går 
særligt på, at den viser et idylliseret og urealistisk billede af arkitekturen, hvor solen altid skin-
ner, der er fuldt af liv i byrummet omkring husene og masser af lys og plads inden døre. I for-
længelse heraf vil jeg fremføre en kritik og problematisering af, at den type tegninger kun for-
holder sig til tid, når træerne tegnes høje og tilvoksede, som havde de stået der i mindst 10-20 
år, mens facaderne på mirakuløs vis har været forskånet for weathering-processerne og frem-
står som modernismens arkitekturoverflader, glatte, rene, nye og ofte hvide uden at have ta-
get imod patina fra brug og vejrpåvirkning. Kritikken er skærpet med tiden, i takt med at vi-
sualiseringerne er blevet mere ‘realitetstro’ og detaljerede i deres visuelle udtryk i kraft af 
bedre og bedre digitale værktøjer. Der er altså sket en forskydning, hvor det, der (re)præsen-
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teres, ser så rigtigt og ægte ud, samtidig med at det jo blot fortsat er et billede på noget, at det byg-
gede hus ikke lever op til de forventninger, arkitekturtegningen skaber. Det kan være et ud-
tryk for, at arkitekten (måske på bygherrens, entreprenørens eller ejendomsselskabets opfor-
dring) er ude på at forføre og forblænde beskueren. At der altså er tale om en tegning, der er 
bevidst manipuleret til at sælge varen, arkitekturen. Der er også den mulighed, at tegningen 
er udført som et udtryk for arkitektens store vision, hvor der drømmes stort, og hvor der er 
en forhåbning så stor som forventningen om, at netop denne bygning vil bringe evigt solskin 
og uendelige hvide facader med sig. Det kan også være et udtryk for, at arkitekten simpelthen 
ikke har tænkt videre over det. Ikke nødvendigvis en forglemmelse, men en manglende be-
vidsthed, mens bygningen som idé er tænkt og tegnet, om, at solen ikke altid skinner, og at 
huse bliver gamle, og patina kommer til. 
 
I essayet “Translations from Drawing to Building” skriver Robin Evans om arkitekturtegnin-
gens betydning for arkitekturen, og han pointerer tegningens fuldstændig afgørende rolle for 
den klassiske arkitekturs fremstilling, når han skriver, at “(...) without drawing there could be no ar-
chitecture, at least no architecture constructed on the lines of geometrical definition”.169 Med udgangspunkt 
i David Allans maleri The Origin of Painting fra 1773 (fig. 1.28) og i Karl F. Schinkels tegning 
fra 1830 (fig. 1.29) udlægges fortolkninger af myten om Dibutades. Allans maleri følger Pli-
nius’ udlægning af myten, hvor baggrunden for maleriet udgøres af et mørkt interiør, svagt 
oplyst af en lampe. I Schinkels tegning udgøres baggrunden af et naturligt landskab og en 
gruppe fårehyrder. “In Schinkel’s version drawing precedes building, in Allan’s it follows from it”, 
bemærker Evans.170 I fortællingen om tegningens oprindelse er det arkitekten, der viser oprindel-
sesmyten i et før-arkitektonisk scenarie, hvorved han understreger tegningens afgørende rolle 
for den klassiske arkitekturs fremkomst. Hos Schinkel har tegningen en todelt rolle, i første 
omgang som en metode til at tænke, dernæst som en manual for, hvordan arkitekturen skal 
realiseres. Fra tegning til bygning. Fra idé til materiale.  
 

“Drawing in architecture is not done after nature, but prior to construction; it is not so much 
produced by reflection on the reality outside the drawing, as productive of a reality that will end 
up outside the drawing.”171 

 
Evans skriver videre om arkitekturtegningen som både udtryksform og som (re)præsentation 
af noget andet. “(…) I was soon struck by what seemed at the time the peculiar disadvantage under which 

                                                
169 Robin Evans, “Translations from Drawing to Building”, Translations from Drawing to Building and Other Essays 
(Cambridge: MIT Press, 1997), s. 164. 
170 Ibid. 
171 Ibid., s. 165. 
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architects labour, never working directly with the object of their thought, always working at it through some in-
tervening medium, almost always the drawing (…)”,172 og han beskriver videre tegningens relation 
til det byggede værk, hvor tegningen i sig selv kan anskues som et selvstændigt værk, der også 
har til formål visuelt at stimulere beskueren. “And so the drawings themselves have become the reposi-
tories of effects and the focus of attention, while the transmutation that occurs between drawing and building 
remains to a large extent an enigma”.173 Her peger Evans på, at der i en form for fetichering af ar-
kitekturtegningen som værende at betragte næsten som kunstværk er en fare for, at tegningen 
bliver målet i sig selv og ikke det, den som udgangspunkt er en repræsentant for, nemlig byg-
ningsværket. I en sådan relation, hvor tegningen forsøger at forudbestemme arkitekturens 
skæbne, kommer arkitekturen ofte til at kæmpe hele livet med ikke at kunne leve op til denne 
forudbestemte skæbne og kommer derfor til at skuffe og fremstå tarvelig og forringet. Evans 
skriver videre om oversættelsen fra tegning til bygning og fremtegningen af arkitekturen, at 
tegningen godt nok er statisk, nedfældet på papir, men at tegningen også indeholder mulig-
heden for fortolkning, og for en arkitekturfremtegning, der ikke er skæbnebestemt, men efter-
lader en mulighed for aldrig afsluttede, åbne ender.  
 

“Not all things architectural (…) can be arrived at through drawing. There must also be a pe-
numbra of qualities that might only be seen darkly and with great difficulty through it.”174 

 
Tegningen er i stand til at afsløre meget, men tegningen giver altså også mulighed for at lade 
en vis åbenhed stå tilbage, når der efterlades plads til den “penumbra of qualities”, Evans taler 
om, som tillader bygningsværket at have åbne ender, der giver plads til bygningens efterliv, 
uden at det skal stå i modsætning til tegningens (re)præsentation af bygningen. Om den tætte 
forbindelse mellem tegning og bygning, hvor tegningens “linjer og vinkler” former og giver krop 
til bygningen, som det ses hos Alberti, Palladio og Bramante, skriver Evans, at 
 

“Only with the reassurance of sufficient affinity between paper and wall could the drawing 
have become the locus of the architect’s activity, capable of absorbing all his attentions and then 
transporting his ideas into buildings without undue disfigurement. Still, if its advantage was the 
ease of translation, its disadvantage stemmed from the same source: too close a likeness, too cau-
tious a liaison, too much bound up in the elaboration of frontalities.”175 

  
Faren er, at parallelprojektionens todimensionelle tegning ikke oversættes til tredimensionelle 
rumlige gestalter, men til bygningsfacader, der læses som tynde ark.  

                                                
172 Ibid., s. 156. 
173 Ibid., s 160. 
174 Ibid., s 159. 
175 Ibid., s. 172, ibid. 
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Del 1

Fig. 1.28

David Allan, 1775 
The Origin of Painting 
(‘The Maid of Corinth’)

© Scottish National Gallery 
of Modern Art

I David Allans ‘The Origin of  Painting’ udgøres baggrunden for fortolkningen af  
myten om Dibutades af  et mørkt interiør, svagt oplyst af  en lampe. Maleriet følger 
således myten, som den udlægges af  Plinius, altså i et arkitektonisk rum, hvor tegningen 
‘opfindes’ af  en korintisk  pige, der aftegner sin elskers skygge på væggen. 
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Del 1

Fig. 1.29

Karl F. Schinkel, 1830 
The Origin of Painting 

© Von der Heydt Museum

Karl F. Schinkel præsenterer med sin fremstilling af  ‘The origin of  painting’ en ganske 
anderledes fortolkning af  myten om ‘opfindelsen’ af  tegning. På Schinkels tegning 
udgøres baggrunden af  et naturligt landskab. Som arkitekt peger Schinkel med sin teg-
ning på, at opfindelsen af  tegningen må ligge forud ‘opfindelsen’ af  arkitekturen, hvor-
for baggrunden er hensat til et før-arkitektonisk samfund, idet opfindelsen af  tegningen 
ifølge Schinkel må ligge forud for og have været forudsætningsgivende for opfindelsen af  
arkitektur.
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Arkitektens utæmmede fantasi leder ikke til den sande form, ligesom tegnemetoden i sig selv 
ikke leder til den formmæssige opdagelse. Mange faktorer spiller ind ifølge Evans: “(…) an 
inquisitive mind, a very strong presentiment of the sense within forms, together with penetrating ability to visua-
lize spatial relations”,176 men tegningen har uden tvivl mulighed for at udgøre en stor hjælp i 
det arbejde, når forestilling og metode styrker hinanden.  
 

“What comes out is not always the same as what goes in. Architecture has nevertheless been 
thought of as an attempt at maximum preservation in which both meaning and likeness are 
transported from idea through drawing to building with minimum loss.”177 

 
Fabrikationen af arkitektur gennem arkitekturtegningen som metode eller teknik handler i så 
fald om at gøre ideen mulig og ikke at begrænse den ved at insistere på, at tegningen skal 
rumme alle aspekter af ideen, men være i stand til at føre en ikke-fysisk tanke frem til en fy-
sisk realisering.178  
 
Tegningens rolle for arkitekturen er mangfoldig og omfattende. Formålet med dette afsnit er 
at fremhæve for det første arkitekturens præmis om altid at blive behandlet gennem andre 
medier og ikke sig selv. Tegningen er i den henseende det primære medie, arkitekten benyt-
ter sig af i det, man kan kalde arkitekturens fremstillingsproces, fra idé til materiale, fra teg-
ning til bygning. At oversætte tegningen til bygning er en bedrift at overkomme i sig selv. In-
den da skal ideen oversættes til tegning. Og efterfølgende skal bygningen oversættes et hav af 
gange til nye virkeligheder som bygning, hver gang den udsættes for påvirkninger, hvad end 
det er ændret brug, slid eller vejrpåvirkning. Tegningen indtager her en central plads, da den 
kan fungere som arkitektens medium for den idé, der søges realiseret, men også efterfølgende 
som medium for arkitekten og andre (fx restaureringsarkitekter, der siden skal beskæftige sig 
med både den realiserede bygning og ideen bag). 
 
Evans beskæftiger sig ikke med tegningen som medium for at arbejde med patina. Diskussio-
nen om tegningens oversættelse til bygning er dog yderst relevant i en diskussion om, hvilken 
rolle tegningen kan indtage i arkitektens tænkning af og metode for at arbejde bevidst med 
arkitekturens aldring og patina allerede ved tegnebordet. I afhandlingens Del 2 og Del 3 vil 
vi se nærmere på tegnemetoder og arbejdsmetoder, hvor arkitekturens uundgåelige patina og 
aldring indtager en plads, der tillader åbne ender for arkitekturen, og som også lader til at give 
patina en rolle som arkitektonisk informant og motiv.   
  

                                                
176 Ibid., s. 179-80. 
177 Ibid., s. 181. 
178 “(…) transporting incorporeal ideas into corporeal expression”. Ibid.  
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SAMMENFATNING AF DEL 1 
 
 
I afhandlingens Del 1 har vi etableret og udbygget et begrebsapparat samt en historisk bag-
grund og en teoretisk ramme for at tale om, diskutere og forstå arkitekturens patina.  
 
I “Begrebsundersøgelse” er de begreber, der knytter sig til arkitekturens patina, undersøgt 
med afsæt i det engelske begreb weathering, der anvendes i mangel af en dækkende dansk over-
sættelse af begrebet. Vi forstår weathering som et begreb, der på den ene side dækker over de 
processer, der forårsager bygningsfysiske ændringer over tid, når en bygning udsættes for 
brug, vejr og tid. På den anden side inkluderer weathering-begrebet de bygningsfysiske materi-
aler, bearbejdninger, elementer og detaljer, der anvendes til at forhale aldringsprocesserne og 
styre patinaen. Proces og resultat, materiale og detalje. Hvis vi slår ned et vilkårligt sted i ald-
ringsprocessen og fastfryser billedet af bygningen, så ser vi øjeblikkets resultat af den uundgå-
elige aldringsproces – vi kalder det for patina. Begrebet patina beskriver de visuelle bygnings-
fysiske ændringer og spor fra weathering-processer, der kommer fysisk til udtryk i ændringer af 
arkitekturoverfladernes materialefarve, materialitet m.v. Patina fremkommer ud fra såvel ak-
kumulation af materiale som forvitring af materiale. Patina føjer lag til og tager lag fra arki-
tekturen. Begrebet patina beskriver som sådan ikke, om der er tale om en ønsket eller ikke-øn-
sket patina. Vi erkender dog, at synet på og forståelsen af patina varierer og er afhængig af 
sin kontekst, og at der kan være tale om en aerugo nobilis (ædel patina) og virus aerugo (grim eller 
fjendtlig patina), hvilket bl.a. afgøres af, hvorvidt patinaen er kemisk stabil eller ustabil.  
 
I “Historisk baggrund” fremhæves en række nedslag i (arkitektur)historien, der tilsammen 
etablerer en historisk baggrund, der danner grundlag for synet på arkitekturens patina i dag, 
men også for at skabe et grundlag for en aktualisering og genindskrivning af patinabegrebet i 
dag. Inden patina dukkede op som begreb i Baldinuccis ordbog i 1681, var patinaforståelse en 
central del af byggeskikken, hvor arkitekturens fremmeste opgave var at beskytte sine bebo-
ere mod regn og kulde, skarp sol og varme, og weathering-forhold dannede afsæt for udviklin-
gen af regionale byggeskikke. Op gennem renæssancen og senere i oplysningstidens Europa 
ledte genopdagelsen af antikkens ruiner samt udviklingen af ideen om det pittoreske til et ar-
kitektursyn, der siden ledte til fremkomsten af bygningsrestaureringsfaget og til grundlaget 
for interessen for og synet på patina, som Ruskin og Riegl siden formulerede, og videre til en 
forståelse af et steds egenskaber, der skulle forstås og tegnes ind i. Industrialiseringen op gen-
nem det 19. årh. førte en accelereret udvikling af nye materialer og teknologier med sig, som 
kom til at danne materialemæssig baggrund for den moderne periodes arkitektursyn og for-
ståelse af patina, der ikke umiddelbart harmonerede med den formulerede opfattelse af arki-
tekturens patina, der indtil da havde været rodfæstet i forståelse af naturforårsagede weathe-
ring-processer, som industrialiseringens nye og omsiggribende materiale røg ændrede på. Vi 
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står i vor tid overfor presserende miljøudfordringer, hvor hensyn til klima, ressourceforbrug, 
CO2-udledning m.m. må i agttages. Arkitekturen forårsager en stor del af problemerne, men 
har også potentialet til at løse en stor del af dem. I den henseende ligger der et stort potenti-
ale i at genbesøge ideen om arkitekturens patina, da arkitekturens mulighed for hensigtsmæssig 
aldring må anses som en del af en miljømæssig hensyntagen, hvor patina tager del i en arki-
tektonisk bæredygtighedsstrategi.  
 
I “Teoretisk forståelsesramme” fremskrives en forståelsesramme, inden for hvilken et nyt blik 
på patina i dag kan etableres. Riegls idé om Alterswert (Alderens værdi) udvides gennem en dis-
kussion på baggrund af Otero-Pailos’ tekster om røg og rituel afrensing. Ideen om age-value knyt-
tes på baggrund af den diskussion til en skærpet opmærksomhed mod på den ene side tingene 
og den materielle verden, som bl.a. Olsen giver udtryk for i sit forsvar for tingene, hvor et fokus på 
tilstedeværelsen af det fysiske materiale og dets påvirkning af fysiske weathering-forhold – na-
turskabte såvel som menneskeskabte – fastholdes og anerkendes som en uundgåelig præmis 
for arkitekturen. På den anden side skærpes også opmærksomheden på det, Pallasmaa kalder 
for tidens kontinuum, og for det menneskelige behov for at bebo såvel rum som tid; en opgave, 
arkitekturen er i stand til at udfylde, når patina tages alvorligt. Arkitekturfremstillingen sker 
med andre medier som mellemkomst, og særligt tegningen indtager en central rolle som sub-
stitut for selve bygningen i den proces. Evans skriver om oversættelsen fra tegning til bygning, som 
en vigtig og næsten uundgåelig opgave for arkitekten, men også en svær og krævende opgave. 
Hvis tegningen skal efterlade et manøvrerum, hvori arkitekturens ender holdes åbne, og hvor 
der er plads til bygningens efterliv med påvirkninger fra brud, slid, vejr og vind, kræver det 
ifølge Evans en penumbra of qualities, der tillader bygningsværket at patinere, uden at det evigt 
forandrende bygningsværk skal stå i modsætning til tegningens (re)præsentation af bygningen. 
 
I afhandlingens Del 2 vil vi se nærmere på fremstillingen af arkitektur, hvor patina spiller en 
rolle som både arkitektonisk motiv og informant, og hvor arkitekturens (re)præsentationsfor-
mer inddrages til aktivt at fastholde og anvende et blik på patina som en uundgåelig del af 
arkitekturen, der tilmed kan indgå i den arkitektoniske fremstilling lige fra idéudviklingen og 
skitseprocessen til realiseringen og videreudviklingen af arkitekturen. Det er projekter, hvor 
arkitekturens patina spiller en afgørende rolle for det byggede værk, og hvor patina ikke kun 
tager fra, men også lægger til.  
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PATINAUNDERSØGELSER 
 
 
I afhandlingens Del 2 præsenteres to patinaundersøgelser, hvori fire bygningsværker af hhv. 
C.F. Hansen og Gigon / Guyer indgår som eksempler på en patinaorienteret arkitektur, for 
at diskutere og undersøge patina som arkitektonisk ressource. Det er hensigten med undersø-
gelserne at undersøge forskellige tilgange til patina, hvor aldring og weathering fungerer som 
medkonstituenter af arkitekturen – som informant i værkets tilblivelse og som motiv i værkets 
gestalt – i mere eller mindre planlagt og tilsigtet grad. De fire udvalgte værker er karakterise-
ret ved at have et nært forhold til patina som en præmis, der ikke kan undgås og på forskellig 
vis er tænkt med i ideen om realiseringen af eller vedligeholdelsen af det byggede værk. I 
sammenfatningen af Del 2 sammenholdes de fire bygningsværkers tilgange til patina.   
 
C.F. Hansens klassicistiske hovedværker Domhuset og Vor Frue Kirke i København er i dag 
kendetegnet ved deres brunlige, gammelrosa farvesætning med en markant patina og aldring, 
der yderligere understreges af den restaureringsholdning, der præger facaderne i et kludetæp-
pelignende mønster af puds og patina. Sådan har bygningerne ikke altid fremstået. Ikke desto 
mindre har C.F. Hansen fremstillet en række tegninger, der foregriber bygningernes patina 
og aldring og senere farvesætning. Undersøgelsen vil inddrage udviklingen i bygningernes 
farve- og materialesætning i relation til facadernes patina samt C.F. Hansens tegnemetode og 
diskutere dens tilgang til patina og relation til bygningsværkernes weathering-forhold.    
 
Gigon / Guyers arbejder i de to værker Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ og Signal Box 
Zürich på næsten alkymistisk vis med en intentionel og fremprovokeret tilgang til patina; først 
når bygningen patinerer, opnår den sin farve og færdiggøres, om end denne færdiggørelse er af 
evig foranderlig karakter. Gigon / Guyer omtaler denne patinastrategi som pre-ageing, og der 
ligger i tilgangen en ambition om at indskrive bygningen i stedet, forstået som en specifik fy-
sisk, tidslig og historisk kontekst.  
 
Undersøgelserne skal ikke ses som altfavnende værkanalyser af de pågældende værker, hvor 
samtlige arkitektoniske og byggetekniske forhold afdækkes. Undersøgelserne er derimod af-
grænsede analyser af relationen mellem arkitektonisk idé, bygget værk og patina, hvor fokus er 
indstillet på patina som arkitektonisk informant og motiv som udlagt i afhandlingens Del 1. 

122



   
 

 

  

123



   
 

 

PATINAUNDERSØGELSE 1 
 
 
C.F. Hansen – Domhuskomplekset og Vor Frue Kirke  
 
C.F. Hansen (1756-1845) prægede Københavns (og det øvrige Danmarks) byggede bybillede 
fra starten af 1800-tallet stærkt, bl.a. i kraft af sin stilling som overbygningsinspektør.179 Han 
fik herigennem opgaven med at tegne og opføre det nye domhuskompleks med et dom- og 
rådhus og med et arresthus ved siden af ved Gammeltorv-Nytorv, samt opgaven med at gen-
opføre den nye Vor Frue Kirke, som nærværende undersøgelser beskæftiger sig med.  
 
Jeg vil i undersøgelserne se nærmere på de nævnte bygningsværkers facader og deres forhold 
til patina. Bygningerne fremstår i dag med den karakteristiske puds i en brunlig, gammelrosa 
kulør, som også ofte kaldes C.F. Hansen-puds. Analysen vil bl.a. tage afsæt i bygningsarkæolo-
giske samt -arkivalske undersøgelser foretaget af konservatorerne Lene Gerd Larsen og Jørn 
Bredal-Jørgensen af Domhuskomplekset, Vor Frue Kirke og Metropolitanskolen, præsenteret 
i to artikler i Architectura 28, hvor følgende spørgsmål stilles: “Med hvilken kolorit fremstod C.F. 
Hansens domhusbygning ved indvielsen i 1815?”180 Undersøgelserne fremlægger ny viden om byg-
ningernes oprindelige materiale- og farvesætning samt deres udvikling, der er relevante for 
mine patinaundersøgelser, og som divergerer fra flere hidtidige teorier. Jeg vil fremdrage re-
levante uddrag fra undersøgelserne og konklusionerne i de to artikler om de nævnte byggeri-
ers farve- og materialesætning, fra de blev opført og frem til i dag. Jeg vil sammenholde disse 
oplysninger med en arkitektonisk patinaundersøgelse på baggrund af weathering-begrebet og 
afhandlingens øvrige begrebsundersøgelse, for at se på, hvorledes bygningernes patina spiller 
en rolle. 

                                                
179 C.F. Hansen stod i murerlære og uddannede sig sideløbende på Kunstakademiet i København. Han var om-
kring 1780 på en 2½ år lang dannelsesrejse i Europa, hvor den klassiske romerske og græske arkitektur blev stude-
ret, hvilket bl.a. en stor mængde skitser, opmålinger og akvareller vidner om. I 1784 fik han stillingen som byg-
ningsinspektør for hertugdømmerne Slesvig og Holsten og bosatte sig i Altona. Ved siden af sin stilling som byg-
ningsinspektør tegnede han i privat regi en række byhuse, kirker, villaer, sommervillaer m.v. i området. I 1800 
blev han kaldt tilbage til København for bl.a. at bistå ved genopførelsen af det nedbrændte Christiansborg Slot 
samt for at overtage en del offentlige arbejder efter Harsdorff, der var død i 1799. Hansens indflydelse voksede 
hurtigt i København. I 1808 blev han professor i arkitektur på Kunstakademiet og desuden udpeget som overbyg-
ningsinspektør, han udnævntes desuden otte gange til Akademiets direktør, første gang i 1811 og sidste gang i 
1830. Branden i København i 1795 samt bombardementet af byen i 1807 gav desuden Hansen mulighed for at 
udføre store bygge- og planlægningsprojekter. Hansen har således sat sig umiskendelige spor i landet og særligt i 
København ved området omkring Nytorv-Gammeltorv og Vor Frue Kirke. Ref.: Hakon Lund, C.F. Hansen, 
(Weilbachs Kunstnerleksikon, Slots- og Kulturstyrelsen, 1994). 
180 Lene Gerd Larsen og Jørn Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen 
af C.F. Hansens arkitektur”, i Jørgen Hegner Christensen og Vibeke Andersson Møller (red.), Architectura 28 (28; 
København: Selskabet for Arkitekturhistorie, 2006), s. 92-137. 
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Som indledning til patinaundersøgelserne af Domhuskomplekset og Vor Frue Kirke vil jeg se 
på facadestudier og tegninger til andre projekter tegnet af C.F. Hansens i streg og akvarel. 
Hans tegninger viser bygninger, der ikke er nyopførte, men som gennem tegningen er forsøgt 
fremskrevet i alder, hvor tegningerne af det endnu ikke opførte bygningsværk altså er tegnede 
med spor fra tidens patina. Jeg vil se på et udvalg af C.F. Hansens tegninger for at studere 
hans tegnemetode som kreativt redskab til at arbejde med patina som en del af den arkitekto-
niske idé for det endnu ikke byggede værk. Jeg vil efterfølgende se på Domhuskomplekset i 
København samt Vor Frue Kirke, to markante bygningsværker af C.F. Hansen, der løbende 
istandsat med en klar restaureringsholdning til de pudsede facader. Restaureringsholdningen 
knytter sig til facadernes patineringsevne, og er, som jeg vil argumentere for, desuden nært 
forbundet med C.F. Hansens tegningsmetode. I patinaundersøgelsens afsluttede afsnit vil jeg 
diskutere C.F. Hansens tegnemetode i relation til undersøgelserne i afhandlingens Del 1, i en 
diskussion om patina som arkitektonisk informant og motiv i såvel bygningsværk som teg-
ning. Diskussionen har til formål at se på C.F. Hansens tegnemetode som en metode til på en 
simpel måde at forholde sig til patina og aldring som uundgåelige præmisser for arkitekturen 
allerede fra skitseringsfasen, og som en metode til at operationalisere weathering-begrebet og 
lade patina indgå i overvejelserne om et bygningsværk allerede fra idé- og skitseringsfasen til 
realiseringen og videre, når arkitekturen bliver gammel. 
 
 
Om at spå om tiden med akvarel 
 
C.F. Hansen var blandt meget andet en ivrig akvarelmaler. Han benyttede laveringsteknik og 
akvarel til sine facadetegninger til de bygninger, han tegnede. Den store produktion af teg-
ninger med akvarel, han har efterladt, vidner om en arkitekt, der også var en ihærdig og 
grundig tegner. I flere projekter ses talrige af C.F. Hansens facadestudier gjort af den samme 
facade med små justeringer og ændringer fra tegning til tegning. De er udført i streg og med 
let akvarel eller lavering, som en tegnemetode til at tilføre stregtegningens facadeflader kulør 
og antydning af materialitet og tekstur samt skyggedannelse. Det er dog samtidig tydeligt, at 
C.F. Hansen også forholder sig facadens mulige evne til at patinere med sin tegnemetode. 
Ved hjælp af tegnemetoden til facadetegningerne giver Hansen indtryk af en arkitekturover-
flade, der ikke er nyopført, men er forsøgt fremskrevet med spor efter tidens patina. Justerin-
ger af facaden, hvor gesimsbånd flyttes, bearbejdningen af materialer justeres, eller hvor fa-
cadens reliefbearbejdning forandres, giver også ændringer af akvarelarbejdets antydninger af 
patina. Det betyder noget for opstalten, når den glatpudsede facade opdeles i kvadre. Ikke 
kun for mønstret, men også for facadens patineringsevne. Sådan et studie ses eksempelvis i 
facadestudierne til en ikke opført vognport til et arresthus (fig. 2.1). Her viser C.F. Hansen, 
hvordan bearbejdningen af den pudsede facade får betydning for dens (formodede) patina. 
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Fig. 2.1

C.F. Hansen
Indkørsel til tvangshus, 1806
Port til tvangshus

© Danmarks Kunstbibliotek

Det er uvist, hvorvidt hhv. de to øverste ark og de to nederste ark er samme projekt.

Til højre ses de rene stregtegninger af  forskellige forslag til finish af  den pudsede facade 
mellem de to små tårne til en indkørsel/port. 
Til venstre ses de samme forslag med en grå og en gråbrun lavering, der indikerer 
farvesætningen. Endvidere viser C.F. Hansen sin tegnemetode, hvor han ved hjælp af  
lavering indtegner den forestillede patina, bygningen vil få over tid. 
Tegnemetoden er simpel, men viser sig med stor effekt, når man sammenligner de rene 
stregtegninger med de laverede tegninger. 
Tegnemetoden indikerer desuden, at C.F. Hansens bevidsthed om, at patina er et 
uundgåeligt vilkår for arkitekturen, har indgået i overvejelserne om materialesætning og 
overfladebearbejdning.
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Fig. 2.2

C.F. Hansen
Rejseskitse
Via del Banco di santi del Spirito
Rom, Italien

© Danmarks Kunstbibliotek

Skitseopmåling af  Via Del Banco di santi del Spirito, Rom

Underfacaden fremstår ‘tung’ med enten kvaderpudset og rusticeret bearbejdning af  
overfladen eller, og mere sandsynligt, opmuret med kvadersten med glattilhuggede kanter 
og en rusticeret bearbejdning af  overfladen. Lys og skyggedannelsen i den samlede 
facade med den glatpudsede (og patinerede) overflade og den rusticerede underfacade er 
indfanget i tegningen. 
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Fig. 2.3

C.F. Hansen, 1782-84
Ruinen af Castor og Pollux- 
templet eller Jupiter Stator- 
templet, entablement, 484 f.Kr. 
Rom, Italien.

Udateret og usigneret.

© Danmarks Kunstbibliotek

Rejseskitsen af  entablementet på Castor og Pollux-templet er yderst detaljeret og sirligt 
optegnet, dog uden angivelse af  målestok. Rejseskitsen er udført under C.F. Hansens 
store rejser til Italien fra slutningen af  1782 til efteråret 1784. Skitsen bevidner, at 
C.F. Hansen var en dygtig tegner, og mængden af  skitser fra hans rejse viser tillige en 
stor flittighed, samt at han var velbevandret i de antikke værker. Det er desuden værd at 
fremhæve, at skitsen af  det antikke tempel med sin sirlige streg og håndfarvede bearbejd-
ning minder om den tegnemetode, C.F. Hansen siden brugte til sine facadestudier af  
projektforslag. 
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Fig. 2.4

Til højre ses den rene stregtegning af  de fire facader samt plansnit til Böhls Landhus.
Til højre ses øverst hovedfacaden og nederst sidefacaden med en gråbrun lavering, der 
indikerer farvesætningen. Også her viser C.F. Hansen med sin tegnemetode den fore-
stillede patina, bygningen vil få over tid. Den forestillede patina samt skyggetegningerne 
indikerer en opmuret naturstensfacade, der patinerer anderledes i hjørner og fuger ved 
stenmøder end en kvaderpudset facade. Også her viser tegnemetoden sig simpel, men 
effektfuld, når man sammenligner de rene stregninger med de laverede tegninger.

C.F. Hansen
Böhls Landhus
Othmarschen, Elbchaussee 190
Tyskland

© Danmarks Kunstbibliotek
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Fig. 2.5

C.F. Hansen
Böhls Landhus
Othmarschen, Elbchaussee 190
Tyskland

© Danmarks Kunstbibliotek

Til venstre ses bagfacaden på Böhls Landhus, som modsat de øvrige facader fremstår 
med pudset facade indrammet af  hjørnepilastre. Til højre ses øverst længdesnit og ne-
derst tværsnit. Alle facadetegninger både på dette og det foregående ark har fået påmalet 
en markant patina. Der er ikke tale om underspillede mørke toner ved hjørner og kanter, 
men store mørktpatinerede partier og markante mørktpatinerede hjørner og kanter på 
facadestenene. Hertil er der på begge snittegninger anvendt samme tegneteknik, der viser 
en tydelig patina i bygningens interiør. 
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Fig. 2.6

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

© Danmarks Kunstbibliotek

Råd- og Domhuset, portal mod Kattesundet. 

C.F. Hansen har anvendt tegneteknikken, hvor han forsøger at fremskrive bygningens 
patina, og lade den indgå i tegningen som en faktor, der tager del i det arkitektoniske 
arbejde med at formgive, detaljere samt farve- og materialesætte. 
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Også C.F. Hansens rejseskitser og opmålinger vidner om en stor forståelse og opmærksom-
hed på arkitekturens patina, hvor patinaspor er indtegnede i skravering og lavering. Der er 
ikke langt fra C.F. Hansens opmålinger og skitser af eksisterende gamle huse, der har gen-
nemgået weathering-processer med tydelige sport af tidens patina, til de skitser og visualiserin-
ger, han har udført til sine egne projekter, der under tegningens fremstilling endnu ikke var 
opført, men er tegnet med en forestillet, fremtidig patina. Der er en variation i tegningernes 
karakter fra de hurtige rejseskitser (fig. 2.2) til de sirligt detaljerede opmålinger (fig. 2.3), eller 
fra de hurtige skitseforslag til et nyt projekt som fx Böhls Landhus (fig. 2.4 og 2.5) til de detal-
jerede bygningsudsnit af fx Domhuset (fig. 2.6). Fælles for tegningerne er dog en sikker og mi-
nimal streg og en afdæmpet kolorering. Det er desuden værd at bemærke, at der er en tydelig 
forskel mellem skyggedannelse og patina. Skygger er tegnede ind i en mørk tone med en klart 
afgrænset kant og med en gennemgående systematik. Patina er indtegnet i en lysere, gradue-
rende tone med en fri, kurvet håndføring og med ret til et løsere forhold til systematikken.  
 
Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvorvidt C.F. Hansen benyttede tegnemetoden, hvor 
bygningens patina blev forsøgt fremtegnet i projekttegningen, som et nøje udtænkt og bevidst 
designredskab. Jeg er i hvert fald ikke stødt på skriftlige kilder, der kan hverken be- eller af-
kræfte den hypotese. Det er i det hele taget ikke et aspekt ved C.F. Hansens tegninger, jeg 
har set behandlet andre steder, hvilket jeg finder slående, da det er et gennemgående og ka-
rakteristisk træk ved en meget stor del af hans tegninger, og jeg vil forfølge hypotesen om, at 
C.F. Hansen arbejdede med patina som en arkitektonisk informant i sine tegninger af endnu 
ikke opførte bygninger i nærværende undersøgelse, hvor en tilstedeværende bevidsthed om 
patina i tegningen ledte til beslutninger om weatherings som fx materialevalg, overfladebe-
handlinger og -bearbejdninger samt bygningsdetaljer. Den enkelte tegnings spændvidde, 
hvor den på den ene side i sine streger viser et specifikt bygningsvolumen og på den anden 
side viser et mere spekulativt eller abstrakt scenarie for bygningens forestillede patina og ald-
ring, er en sammentænkning af det, Robin Evans beskriver som arkitektens mulighed for at 
forbinde de to centrale aspekter ved sit arbejde, nemlig det abstrakte (the abstract) og det fysi-
ske (the corporeal) på en måde, hvor begge aspekters kvaliteter forstærkes og understøtter hin-
anden. Evans sammenligner det med den malemetode, mange af det 15. århundredes italien-
ske malere benyttede, hvor naturalismens virkningsfulde irregulariteter blev forbundet med 
den perspektiviske konstruktions kompositionelle regularitet.181 Hos C.F. Hansen forbindes 
den klassicistiske regularitet og perspektiviske konstruktion med tidens og patinaens irregula-
ritet i tegningerne i hhv. rette, minimale linjer og i præcise, men også abstrakte akvarellave-
ringer.  
 

                                                
181 Robin Evans, “Translations from Drawing to Building”, Translations from Drawing to Building and Other Essays 
(Cambridge: MIT Press, 1997), s. 160-61. 
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Tegnemetoden er så gennemgående i C.F. Hansens tegningsstudier, at den er væsentlig og 
befordrende at opholde sig ved både i forhold til at forstå C.F. Hansens værker, når han for-
søger at spå om tiden med en akvareltegning eller i hvert fald medregner den uundgåelige 
patina som en faktor i udviklingen af den arkitektoniske idé, hvor patina fungerer som arki-
tektonisk informant og motiv, og i forhold til at blive klogere på tegnemetodens potentiale til 
at lade arkitekter arbejde mere bevidst og aktivt med arkitekturens patina allerede fra idé- og 
skitsefasen, inden et bygningsværk realiseres. I det følgende vil vi først se nærmere på Dom-
huskomplekset og Vor Frues Kirkes tilblivelse og i den forbindelse opholde os særligt ved de-
res kolorit og overfladematerialiteter, som spiller en afgørende rolle for deres patina.  
 
 
Domhuskomplekset – opdraget 
 
Under branden i København i 1795 mistede byen sit rådhus, der lå med sin hovedfacade ud 
mod Gammeltorv og sin bagside ud mod Nytorv. Det gamle Kgl. Vajsenhus, der lå med sin 
hovedfacade som vestlig afgrænsning af Nytorv, brændte også ned til grunden sammen med 
Arresthuset på sydsiden af Slutterigade. C.F. Hansens opdrag var følgeligt at opføre et nyt 
Rådhus, der tillige skulle rumme hof- og stadsret, samt en ny civil arrestbygning. C.F. Han-
sen udpegede byggegrunden til det nye råd- og domhus, hvor det tidligere Vajsenhus havde 
ligget, med porte til den ene side, der skaber et gårdlignende gaderum med Slutterigade, og 
heroverfor råd- og domhuset mod Slutterigade tegnede han et nyt arresthus (disse benævnes i 
det følgende som Domhuskomplekset). Pladsdannelsen ændredes således markant til det sam-
menhængende byrum, Nytorv og Gammeltorv i dag udgør. I 1803 fremlagde han sit tegnede 
projekt, der stod færdigbygget i 1815 (fig. 2.7).  
 
Arkivundersøgelser giver ikke umiddelbart noget entydigt svar på, hvilke materialer og hvil-
ken afsluttende overfladebehandling C.F. Hansen valgte til det store projekt. Det er dog be-
skrevet, at det, på grund af Napoleonskrigene, var svært at fremskaffe materialer. Der blev 
derfor anvendt mange genbrugte materialer fra det brandskadede Christiansborg Slot og fra 
den bomberamte Vor Frue Kirke.182 De nye bygningsarkæologiske undersøgelser sammen-
holdt med arkivundersøgelserne giver dog et meget kvalificeret bud på den oprindelige farve- 
og materialesætning, og ikke mindst på den senere udvikling af Domhuskompleksets materi-
ale- og farvesætning.    
 
 

                                                
182 Her henvises til Hanne Raabyemagle, “Københavns Råd- og Domhus: Bygningshistorisk arkivundersøgelse”, 
(rapport udarbejdet for kgl. bygningsinspektør Jens Fredslund, 1987), s. 2, 8, 12-21 og Hakon Lund og Anne Lise 
Thygesen, C.F. Hansen, Bd.1 (København: Arkitektens Forlag, 1995), s. 411. med henvisning fra Larsen og Bredal-
Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F.Hansens arkitektur”, s. 95-96. 

133



Del 2

Fig. 2.7

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

© Danmarks Kunstbibliotek 

Plansnit af  Domhuskomplekset.

Bygningen i tegningens venstre side er C.F. Hansens nye arresthus. Den store bygning i 
tegningens højre side er det nye råd- og domhus. Imellem de to bygninger ligger Slutteri-
gade med en portåbning i hver ende ud mod hhv. Kattesundet og Nytorv, der skaber et 
afgrænset og ensartet gaderum mellem Råd- og Domhuset og Arresthuset. I tegningens 
bund ses søjlerækken, der markerer Råd- og Domhusets hovedindgang mod Nytorv.
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Fig. 2.8

C.F. Hansen 1817-29
Vor Frue Kirke
København

© Københavns Stadsarkiv

Vor Frue Kirke ses centralt på overflyvningsfotografiet med Metropolitanskolen over for 
kirkens buede kor, assymetrisk forskudt mod nord. Nederst i venstre hjørne ses Nytorv og 
Gammeltorv med Domhuset og med Slutterigade helt i bunden. 
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Vor Frue Kirke – opdraget 
 
På tredjedagen for englændernes bombardement af København, den 5. september 1807, 
blev den gamle Vor Frue Kirkes spir ramt. Spiret brændte og styrtede sammen, og også tag-
konstruktionen over skibet brændte, ligesom kirkens indre blev stærkt brandskadet. C.F. 
Hansens projekt til genopførelsen var en “ny kirke i den ædle græske stil”.183 Der var tale om en 
genopbygning, hvor så meget af den eksisterende mur som muligt skulle genbruges. Kirkens 
hovedform skulle bevares, og der skulle bygges videre oven på ydermurene, og vinduesåbnin-
gerne skulle i videst muligt omfang genanvendes (fig. 2.8). Den gamle kirkes tårnmure stod 
fortsat efter bombardementet, hvor kun spiret var blevet ødelagt. C.F. Hansen havde en 
modstand mod at have et tårn på sin stramt afgrænsede, klassicistiske bygningskrop. Han 
fremlagde dog to forslag til et kirketårn, hvoraf det ene så ud som det, der siden blev opført. 
C.F. Hansens projekt opnåede kongelig approbation i 1811, og kirken blev indviet i 1829. 
Byggesagens forløb er beskrevet i en kommissionsberetning af den til byggesagen nedsatte 
byggekommission med C.F. Hansen som formand.184 
 

“Hvad kommissionsberetningen interessant nok ikke meddeler, er de problemer, der efter kun gan-
ske få år opstod omkring kirkens kalkpudsede mure, såvel de indvendige som de udvendige.”185 

 
Arkiverne fra opførelsen af Vor Frue Kirke er anderledes fyldestgørende, når det drejer sig 
om kirkens materialesætning. Mht. kirkens farvesætning belyses denne som Domhuskom-
plekset gennem arkivstudierne og de nye bygningsarkæologiske undersøgelser. Som citatet 
herover antyder, opstod der hurtigt et problem med vedligeholdelsen af kirkens facader, som 
i deres materialesætning og -bearbejdning ikke tog imod weathering-påvirkninger som ønsket, 
hvilket bl.a. ledte til en ændret materialesætning og til den karakteristiske kolorit, som såvel 
Vor Frue Kirke og Domhuskomplekset fremstår med i dag.  
 
 
En brunlig, gammelrosa myte? 
 
Facadeudsnittene (fig. 2.9 og fig. 2.10) viser de sidste ca. 150 års restaureringsholdning, hvor 
man ved gentagne facadeistandsættelser har søgt at tilpasse nye pudsreparationer til den eksi-
sterende brunlige, gammelrosa pudsfarve, og restaureringerne vidner om en værdsættelse af 

                                                
183 Sådan beskriver C.F. Hansen selv senere den valgte stilart. Jørn Rubow, “Vor Frue Kirke: Bygningshistorie 
efter 1807”, Danmarks Kirker (1, 1945), citeret fra Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og 
Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”, s. 108. 
184 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 109. 
185 Ibid., s. 110. 
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Fig. 2.9

C.F. Hansen 1817-29
Vor Frue Kirke, koret
København

Foto: Oskar Koliander Facadeudsnit af  Råd- og Domhuset, 2019.
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Fig. 2.10

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

Foto: Oskar Koliander Facadeudsnit af  Råd- og Domhuset, 2019.
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denne puds og kolorit, som er blevet fastholdt gennem tiden. Dette blev for alvorlig slået fast i 
1938-44, hvor arkitekt og kgl. bygningsinspektør Kaj Gottlob forestod en gennemgribende 
restaurering af Arrestbygningen og facadeistandsættelse af de øvrige bygninger. Her blev den 
karakteristiske, partielle pudsudskiftning, som præger facaden ud mod Nytorv, og som fortsat 
praktiseres i dag, påbegyndt. Siden også på Vor Frue Kirke. Et kludetæppe af puds og patina. 
Den brunlige, gammelrosa puds er et gennemgående træk ved de bygninger, som indgår i 
C.F. Hansens helhedsplan for kvarteret omkring Nytorv-Gammeltorv og Frue Kirke. Den 
karakteristiske puds refereres som nævnt endog ofte til blot som C.F. Hansen-puds. Men den 
gammelrosa puds er faktisk ikke umiddelbart C.F. Hansens påfund. Ikke desto mindre er det, 
“[m]ed veneration og respekt for den gamle mesters hovedværk [at] arkitekter op gennem 1900-tallet [har] vær-
net om denne puds.”186  
 
Der har været fremsat en teori om, at C.F. Hansen, modsat den daværende gængse praksis, 
skulle have anvendt bornholmsk cement på Domhuset og på Frue Kirke. Ifølge Hanne Raabye-
magle kan der dog ikke identificeres materialeindkøb til bornholmsk cement i de bevarede ho-
vedregnskabsbøger fra Domhuskompleksets opførelse eller fra opførelsen af Vor Frue 
Kirke.187 Lene Gerd Larsen og Jørn Bredal-Jørgensen skyder desuden teorien om, at et tilslag 
af knuste, røde teglsten skulle have været skyld i den brunlige, gammelrosa farve, i sænk, idet 
udtagne prøver af den originale facadepuds viser, at indholdet af teglsten ikke er højt nok til 
at have en pigmenterende effekt.188  
 
Arkivalierne fra Domhuskompleksets opførelse giver som nævnt ikke nogen umiddelbare svar 
på, hvilket materiale facaderne har været pudset op, og hvilken farvesætning de har haft. Lar-
sen og Bredal-Jørgensen fortsætter undersøgelsen af facadens farvesætning med at gennemgå 
de løbende restaureringer af Domhuskomplekset fra 1830’erne og frem til den seneste faca-
deistandsættelse (anno 2006) i 2002-03. Derimod afdækker kommissionsberetningen samt 
byggeregnskaberne for Vor Frue Kirkes byggesagsforløb mere detaljerede beskrivelser af de 
anvendte materialer og behandlinger af de udvendige overflader.189 I det følgende vil jeg først 
se på, hvordan den oprindelige farvesætning af Vor Frue Kirke formentlig har taget sig ud, 
og dernæst vil jeg se på Domhuskomplekset.  
 
 
 

                                                
186 Ibid., s. 96. 
187 Raabyemagle, “Københavns Råd- og Domhus: Bygningshistorisk arkivundersøgelse”, s. 24. 
188 Bredal-Jørgensen og Gerd Larsen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. 
Hansens arkitektur', s. 131-33. 
189 Ibid., s. 110. 
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Vor Frue Kirke 
 
De første par år gik arbejdet på Vor Frue Kirke med at rydde op i den udbombede ruin og 
gøre klar til den nye kirke og støbe nye fundamenter. De udvendige arbejder handlede om at 
få lukket ruinen af og holde bygningen beskyttet mod vejr og vind for at undgå yderligere 
nedbrydning af konstruktionen. Den øverste del af det ødelagte tårn opmuredes sammen 
med ydermurene og gesimsen, vinduer isattes, og taget over kirken og tårnet blev etableret. 
Gesimsbåndet på skibet og det runde kor, trekantfrontonen og flere dørindfatninger blev op-
muret i løbet af 1818 og udført i den lyse og svagt gullige bremersten og i den brunlige, gam-
melrosa bornholmske sandsten, Nexøsandsten, der i sin tone ligger meget nær den bornholmske 
cement, som Vor Frue Kirke og Domhuskomplekset senere blev pudset op i, og som er den ko-
lorit, bygningerne også i dag fremstår med. Naturstenselementerne blev malet over med den 
samme oliemaling. Det vides ikke, med hvilken pigment og farve. Samme år blev attikaen 
pudset op i kalkmørtel, og tårnet blev pudset op udvendigt, og det indvendige pudsearbejde 
pågik i samme periode, hvorfra der er angivet i hovedregnskaberne, at der blev anvendt sten-
kalk190 til arbejdet. Som tilslag til mørtlen blev en blanding af saltholdig søsand og skarpkantet 
skælsand “[M]ørtlens omhyggelige bearbejdning før den blev taget i anvendelse var et uomgængeligt krav. At 
den ikke altid er blevet udført efter forskrifterne vidner de mange eksempler på kalkpudsens ringe holdbarhed [på 
Domhuskomplekset om].”191 Pudsarbejdet på kirken skulle også komme til at give problemer få år 
efter indvielsen.  
 
Opmuringen af hovedportalen, frontispicen og søjlerne påbegyndtes i 1820, og sandstenska-
pitælerne blev også sat op. Året efter blev søjlerne pudset og trukket, så de fik deres kannele-
rede overfladebearbejdning, og også de kvaderpudsede, tilbageliggende partier i facaden un-
der portalen pudsedes, og derpå blev den øvrige facade pudset, og efterfølgende blev porta-
len med søjler malet med oliefarve.192 Farven var identisk med den farvesætning, der var 
valgt til kirkens interiør “(…) Colonerne udvendig og væggen mod samme, til det hele indvendige i Kirken 
nemlig Mosaiqven i Loftet (kasetteloftet), Colonner og Vægge (leveret) følgende revne farver: Juny 13de: 20 
Pund reven engelsk jord, 10 Pund fransk reven Ocker (…).”193 Forholdet mellem de indkøbte pigmen-
ter viser et 1:2-forhold iblandet større mængder blyhvid, hvilket giver en kulør fra lys gullig-
hvid til lys gulliggrå eller beige. Først i 1827 blev kirken endeligt afpudset og derefter kalket. 
Regningen for arbejdet viser, at kirken først er blevet kalket med hvidtekalk for at opnå en lys 
                                                
190 Stenkalk består af dels læsket kulekalk dels ulæsket.  
191 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 111. 
192 Ibid., s. 112. 
193 Rigsarkivet, Rentekammeret Dansk Afdeling. 1821-1822 (4415-11) Udgiftsbilag nr. 52. Regninger på murer- 
og stenhuggerarbejde samt malerarbejde, jf. Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: 
Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”, s. 112. 
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‘klangbund’, hvilket ifølge Larsen og Bredal-Jørgensen indikerer, at den afsluttende strygning 
med indfarvet kalkmælk formentlig har været en lys kalkfarve, og at farven kan tænkes at 
have været samme kulør som oliefarven på portalen i en måske lidt mørkere tone (fig. 
2.11).194  
 
Som nævnt opstod der hurtigt vedligeholdelsesproblemer med de udvendige kalkpudsede 
overflader, og C.F. Hansen facaderenoverede kirken allerede i 1839. Siden fulgte en række 
istandsættelser, som bl.a. førte til den ændring af pudsmateriale og kulør, hvormed både kir-
ken og Domhuskomplekset i dag fremstår. Det vil jeg se på efter en introduktion til Domhus-
kompleksets opførelse og (formodede) oprindelige udtryk. 
 
 
Domhuskomplekset 
 
C.F. Hansen fik ved kongelig resolution i 1816 overdraget arbejdet med den årlige vedlige-
holdelse af Domhuskomplekset. Arbejdet blev assisteret af en bygningsforvalter, Jørgen Han-
sen Koch. I midten af 1830’erne gennemførte de en mindre facadeistandsættelse, som der 
findes omfattende oplysninger fra omhandlende overfladebehandlingen af facaderne, og det 
fremgår, at facaden mod Nytorv samt søjlerne blev kalket. Farven er ikke nævnt.195 I forbin-
delse med facadeistandsættelsen af Domhuskomplekset i 2002-3 blev den brunlige, gammel-
rosa puds partielt nedhugget efter behov, og de bygningsarkæologiske lag blev undersøgt på 
de blotlagte facadepartier. Der blev fundet dele af den oprindelige kalkpuds på hovedgesim-
sen på Domhuset mod Slutterigade samt længere nede på facaden under det gammelrosa 
pudslag. Der blev også fundet kalkpudsrester på Arresthusets facader. Det var den oprinde-
lige hvide kalkmørtel med et groft og sparsomt tilslag af knuste røde teglsten. Teglstenen har 
som nævnt ingen pigmenterende effekt i den mængde, den har været anvendt, og har heller 
ingen hydraulisk effekt og bidrager dermed hverken til holdbarhed eller farve i pudslaget. 
Tilstedeværelsen af de grove teglfragmenter i pudsen kan ikke umiddelbart forklares.196  
 
På baggrund af de bygningsarkæologiske undersøgelser foretaget i 2002-03 samt de arkival-
ske studier i forbindelse med facadeistandsættelsen i 1830 mener Larsen og Bredal-Jørgensen, 
at Domhuskomplekset ved sin opførelse må have fremstået med en lys, kalket overflade. To 

                                                
194 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 112-13. 
195 Rigsarkivet, Rentekammeret Dansk Afdeling. Bygningsadministrationen 782-1840. Journalsager. 1831, jour-
nal nr. 881 (245.320). Regnskabsbilag vedr. arbejder udført på Råd- og Domhuset i året 1830, jf. Larsen og Bre-
dal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”. 
196 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 98. 
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Fig. 2.11

C.F. Hansen 1817-29
Vor Frue Kirke, koret
København

© Danmarks Kunstbibliotek

Til højre: Perspektivisk gengivelse af  Vor Frue Kirke set fra sydvest. 
Til venstre Perspektivisk gengivelse af  Vor Frue Kirke set fra nordøst.
‘Samling af  forskellige offentlige og private Bygningertegnede og udførte under speciel 
Opsyn af  C.F. Hanse, 1825-35. 2. udg. ved G.F. Hetsch, Kvh. 1847.’ 

Begge tegninger viser Vor Frue Kirke i en den lyse, oprindelige farvesætning.
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Fig. 2.12

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

© Thorvaldsens Museum

Hovedfacaden af  Råd- og Domhuset, her farvelagt i en kålig grå tone med den hvide 
hovedgesims, som i dag er den eneste tilbageværende originalfarve på facaden. Patina 
angives også på denne tegning i form af  mørkere, måske let regnvåde områder på faca-
den. Tegningen er udateret og signeret C.F. Hansen.
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skildringer af Domhuset fra midten af 1830’erne præsenteres desuden, hvor facaderne frem-
står i en lys blågrå tone med bånd, indfatninger, kapitæler, frontoner og baser i en lys, tonet 
hvid farve (fig. 2.12). De to konservatorer spørger: 
 

“Denne lyse – tilsyneladende svagt kølige – farveskala ændrer unægtelig ved vores opfattelse af 
C.F. Hansens arkitektur. Men hvorledes og hvornår opstår så dette radikale farveskifte fra den 
lyse farveskala til den noget tunge rødbrune facadepuds, som igennem årtier har været et sær-
kende ved flere af C.F. Hansens offentlige bygninger?” 

 
 
Ændret materiale- og farvesætning 
 
Domhuskompleksets farveændring finder ifølge Larsen og Bredal-Jørgensen sted i årene 
1846-53, knap et år efter C.F. Hansens død, hvor en omfattende hovedistandsættelse af 
Domhuskompleksets facader og gårdsider påbegyndtes under ledelse af Jørgen Hansen 
Koch. Den store istandsættelse er meget veldokumenteret.197 I 1848 blev store dele af den 
oprindelige kalkpuds på facaden på Arresthuset hugget af, og facaden blev efterfølgende op-
pudset med Bonnesen-cement, som efter min bedste overbevisning må være den såkaldte born-
holmske cement, der netop har den karakteristiske brunlige, gammelrosa farve, som de nævnte 
bygninger af C.F. Hansen igennem årtier har været kendt for. Det samme gør sig gældende 
for Domhusets facade mod Slutterigade. Året efter blev hovedfacaden med søjler, fronton, 
forhal m.v. ompudset med samme bornholmske cement, ligesom også facaden mod Kattesundet 
blev det. Gårdfacaderne blev pudset med traditionel kalkmørtel, og reparationer af natur-
stenselementer – sokler, gesimsbåd, fordakninger, indfatninger, søjlebaser og -kapitæler – 
blev udført med bremersten og siden oliemalet. Det er uvist i hvilken farve, da stenelemen-
terne siden er blevet afrenset. 
 

                                                
197 Larsen og Bredal-Jørgensen henviser til byggesagens veldokumenterede regnskabsbilag, der er udspecificerede 
og samlede for hvert år og dermed giver et godt billede af materialeforbrug og fremdrift. Se Rigsarkivet, Rente-
kammeret Dansk Afdeling. Bygningsadministrationen 1841-1850: Journalregistre (256.34-42), Journalsager 
(256.43-109). Bygningsdirektoratet 1849-56: Offentlige byggesager, Journalregistre (620 06-1), Journalsager 
(6711-21-1). Bygningsdirektoratet 1849-1856: Approbationer på byggearbejder 1850-51 og 1851-52 (6711-22-2), 
jf. Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 98.  

144



   
 

 

Den anvendte cement formodes at være den såkaldte bornholmske cement, hvilket både arkivstu-
dier og tyndslibsanalyser understøtter.198 Den samme brunlige, gammelrosa puds stemmer 
overens med pudsprøver udtaget fra Metropolitanskolen og Frue Kirke, og Jørgen Hansen 
Koch anbefalede også, som det fremgår af arkivalierne, at der blev anvendt Bonnesen-cement 
ved ompudsningen af Frue Kirke, da skibet og tårnet året efter, i 1849, skulle ompudses. Ar-
kivstudier understøtter tillige, at Metropolitanskolen ved sin hovedistandsættelse i 1850’erne 
blev ompudset med bornholmsk cement.199 Den bornholmske cement var særdeles dyr at pudse med 
sammenlignet med den traditionelle kalkmørtel. Når gårdrummene i Arresthuset og Domhu-
set ved Jørgen Hansen Kochs hovedistandsættelse 1846-53 fortsat blev pudset op med kalk-
mørtel som oprindeligt, må det økonomiske hensyn have spillet ind. Gårdfacaderne er desu-
den mere beskyttede mod påvirkninger fra vind og vejr og weathering-processerne her lang-
sommere og mindre brutale. Hensynet til weathering-forhold må også have spillet en rolle i 
den henseende, da kalkmørtlen er mindre modstandsdygtig og hurtigere vil nedbrydes på de 
udsatte gadefacader end mod det mere beskyttede gårdrum. Det var denne patinaerfaring, 
der var gjort siden både ved Domhuskomplekset og Vor Frue Kirkes opførelse, og som bl.a. 
foranledigede det ændrede materialevalg. Samtidig var gårdfacaderne ikke synlige i gadebil-
ledet og derfor mindre vigtige at give en bekostelig og nøje afstemt overfladebehandling og 
farve.  
 
Jørgen Hansen Kochs hovedistandsættelse 1846-53 er den mest centrale for Domhuskom-
plekset, for nærværende undersøgelse, idet den markante ændring af overfladebehandling og 
farvesætning skete her. Denne første hovedistandsættelse af Domhuskomplekset skete på bag-
grund af vedligeholdelsesmæssige problemer med den kalkpudsede facade, som formentlig 
har været for bekostelig at fortsætte med at reparere på. Hansen Kochs beslutning om at æn-
dre materialesætningen af facaderne var altså en beslutning om at give bygningerne mere ro-
buste overflader, der var i stand til at imødekomme weathering-processerne på en mere ønske-
lig måde, end den oprindelige facadebehandling havde været i stand til. Af regningerne fra 

                                                
198 Fra regnskabsbilagene fremgår det, at der i sommeren 1848 blev leveret 49 tønder cement til byggepladsen fra 
Bonnesen Cement, og siden 118 tønder i 1849. Ifølge Larsen og Bredal-Jørgensen tyder meget på, at Bonnesen i de 
pågældende år var eneforhandler af den røde bornholmske cement. Prøveudtagning og tyndslibsanalyser fra 2002 
viser, at det er den samme puds, der er anvendt på Domhusets facade mod Slutterigade, på den kvaderpudsede 
underfacade på Arresthuset samt på siderisalitterne, nemlig den brunlige, rosa bornholmske cement, i regnska-
berne kaldet Bonnesen Cement. Af kilderne fremgår det endvidere, at Bonnesen havde sin materialhandel på Kultor-
vet og dermed nær de pågældende byggepladser. Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og 
Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”, s. 101. 
199 Rigsarkivet, Rentekammeret Dansk Afdeling. Bygningsadministrationen 782-1840. Journalsager. 1831, jour-
nal nr. 881 (245.320). Regnskabsbilag vedr. arbejder udført på Råd- og Domhuset i året 1830, jf. Larsen og Bre-
dal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”, s. 
101. 
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arbejdet fremgår det bl.a., at kalkpudsen var brøstfældig.200 Jeg vil her fremsætte påstanden, 
at når det handler om farvesætningen samt alle senere restaureringsarbejder og istandsættel-
ser af Domhuskompleksets facader, er de sket, og sker de fortsat, med udgangspunkt i Jørgen 
Hansen Kochs restaureringsholdning, men at Hansen Kochs transformationsholdning er af-
ledt af C.F. Hansens egne facade- og patinastudier udført i tegning og akvarel omkring 1826. 
Jeg vender tilbage til dette senere i undersøgelsen.  
 
Siden har der været mindre ombygninger af Domhuset af J.D. Herholdt i 1880’erne og en 
gennemgribende ombygning af Arresthuset foretaget af Ludvig Fenger i 1896-98. Fengers 
ombygning førte til en ny vinduessætning i Arresthusets facade mod Slutterigade og dermed 
en ompudsning af facaden. Analyser af Fengers puds viser, at der her anvendtes portlandce-
ment tilsat pigmenter i et forsøg på at opnå den samme farve som den eksisterende bornholm-
ske cement. Det lykkedes dog ikke, og fragmenter af pudslaget viser en mere rød-grå nuance 
end den brunlige, gammelrosa bornholmske cement. Arkivundersøgelser viser, at Fenger siden 
ønskede en afsluttende malerbehandling som afsluttende finishlag strøget op i kompositfarve, 
for at harmonere farven på den ompudsede facade med den eksisterende brunlige, gammel-
rose puds på det øvrige Domhuskompleks.201 Jørgen Hansen Kochs nye farvesætning var 
altså accepteret og efterstræbt allerede på dette tidspunkt.  
 
Kun 40 år senere, i 1939-42, blev Arresthuset tilbageført til C.F. Hansens facadeløsning, men 
fortsat holdt i den brunlige, gammelrosa farve under endnu en stor ombygning, denne gang 
udført af Kaj Gottlob. Gottlob var desuden som kgl. bygningsinspektør ansvarlig for den ge-
nerelle vedligeholdelse af Domhuskomplekset og også af Vor Frue Kirke. Det var under 
Gottlob, at de partielle pudsudskiftninger, der i dag danner det karakteristiske kluddetæppemøn-
ster på særligt Domhusets facade mod Nytorv, men også på andre facader i Domhuskomplek-
set og på Frue Kirke, påbegyndtes og desuden blev den restaureringsholdning, der siden kom 
til at gælde for de nævnte bygningers facadeistandsættelser (fig. 2.13-2.15). Gottlob anvendte 
en indfarvet bastardmørtel af bl.a. portlandcement, luftkalk og pigmenter i sin istandsættelse. I 
2002 skete den seneste store istandsættelse, som fulgte restaureringsholdningen med de parti-
elle pudsreparationer, som Gottlob havde påbegyndt. I forbindelse med istandsættelsen kon-
stateredes det, at Hansen Kochs bornholmske cement i det store hele var bevaret på bygningsfa-
caderne, foruden den kraftigt ændrede og siden tilbageførte facade på Arresthuset.  
 
Den første hovedistandsættelse af kirken og tårnets facader skete allerede i 1839 på foranled-
ning af C.F. Hansen selv, der fortsat have tilsynet med og ansvaret for kirkens vedligehold. 

                                                
200 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 97. 
201 Ibid., s. 106-7. 
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Fig. 2.13

C.F. Hansen 1817-29
Vor Frue Kirke, koret
København

Foto: Oskar Koliander Vor Frue Kirke, langfacade, 2019.
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Fig. 2.14

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

Foto: Oskar Koliander Råd- og Domhuset, hovedfacaden mod Nytorv, 2019.

148



Del 2

Fig. 2.15

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

C.F. Hansen 1817-29
Vor Frue Kirke, koret
København

Foto: Oskar Koliander
Råd- og Domhuset samt Vor Frue Kirke. Partielle pudsreperationer og naturstensrepe-
rationer. 2019.  
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Her blev den gamle kalk renset af, og facaderne blev derefter strøget med oliemaling med en 
direkte hensigt om at sikre en mere modstandsdygtig facade, der ikke skulle vedligeholdes så 
ofte,202 som følge af en uønsket kraftig og hurtigt opstået patina af pudslaget. Blot 10 år se-
nere viste der sig igen en fremskreden patina på kirken og tårnets facader, da oliemalingen 
ikke havde den tilstrækkelige vedhæftning på pudslaget; følgelig skallede malingen af, og 
pudslaget blev nedbrudt og skallede af facaderne. Kirken og tårnets facader undergik derpå 
en hovedistandsættelse under Jørgen Hansen-Koch, hvor det eksisterende pudslag blev hug-
get af. Herefter blev alle facaderne på kirken ompudset med bornholmsk cement, og kirken og 
tårnet stod færdigpudset i sommeren 1849.203 Det er med andre ord her, i 1849, at farveæn-
dringen af Vor Frue Kirke sker til den brunlige, gammelrosa pudsfarve, Vor Frue Kirke fort-
sat er kendetegnet ved, og kun et år efter Domhuskomplekset stof færdigt med sine nypud-
sede facader i Bornholmsk Cement. Også C.F. Hansens Metropolitanskole, der stod færdig i 
1806, blev siden pudset om i den bornholmske cement i 1853-55 og danner sammen med Vor 
Frue Kirke nu afstemte facader mod det mellemliggende byrum.204 Analyser af pudsprøver 
udtaget fra Vor Frue Kirke viser en sammensætning af mørtlen, der svarer til prøverne fra 
Domhuset og Metropolitanskolen.205 Det lader dermed til, at kirkens facader i dag fremstår 
med den bornholmske cement fra ompudsningen i 1849. Tårnet blev derimod ompudset se-
nere i 1958 under kgl. bygningsinspektør Kaj Gottlob, der godt et årti forinden havde afslut-
tet en restaurering af Domhuset m.v. 
 
 
Akvarellerne genbesøges 
 
En tegning signeret “C.F. Hansen, 1826” (fig. 2.16a) viser et perspektiv fra Slutterigade set 
gennem porten ved Hestemøllestræde/Kattesundet. En anden tegning af det samme motiv 
(fig. 2.16b), men med en anden og mørkere tonalitet, er ikke dateret eller signeret, men for-
modes at være udført omkring samme tidspunkt også af C.F. Hansen.206 Begge tegninger er 

                                                
202 Oplysningerne stammer fra hovedregnskabet fra en senere istandsættelse: Rigsarkivet, Rentekammeret Dansk 
Afdeling. 1819 (4415-10), jf. Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til 
forståelsen af C.F. Hansens arkitektur”, s. 101. 
203 Den anvendte cement var den såkaldte ‘Bonnesen Cement’, der også blev anvendt i 1846 til ompudsningen af 
Domhuskomplekset. 
204 Larsen og Bredal-Jørgensen, “Ind under huden på Hansen og Koch: Et bidrag til forståelsen af C.F. Hansens 
arkitektur”, s. 113-15. 
205 Ibid., s. 134. 
206 Der eksisterer desuden en tegning, der svarer til de to laverede tegninger, der her fremhæves, som er udført i 
ren streg uden lavering. I sammenhold med den lyse af de to laverede tegninger, der er signeret “C.F. Hansen, 
1826”, formodes det, at stregtegningen har dannet grundlag for de to laverede tegninger, og at disse er udført i 
den samme periode. 
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Fig. 2.16a og fig 2.16b

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

© Danmarks Kunstbibliotek

Den øverste tegning, her kaldet a, er signeret og dateret: “C.F. Hansen, 1826”.

Den nederste tegning, her kaldet b, er udateret, usigneret. Tilskrevet C.F. Hansen.
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strengt komponeret med Slutteriporten symmetrisk placeret i billedplanets forgrund, der ind-
rammer det af C.F. Hansen gennemtegnede gaderum, som Slutterigade udgør. Tegningspla-
net er vinklet en smule i forhold til vejrummet, hvilket bevirker, at Arresthusets facade fylder 
mere i billedplanet end Domhusets. Det er et kompositorisk greb, der skaber dynamik og 
rumlig karakter i det ellers strengt udlagte rum og giver beskueren en følelse af at bevæge sig 
fra siden ind mod porten og videre ind i gaderummet, frem for at stå stille foran portåbnin-
gen og blot betragte. Murpillerne, der udgør portens sider, er samtidig placeret med facade-
planet parallelt med billedplanet, hvilket principielt ikke lader sig gøre, da beskueren må 
kigge i en let skrå vinkel ind på porten. Den svage vinkling bidrager til en forståelse af tegnin-
gen som repræsentation og ikke en eksakt gengivelse. Tegningerne er udført med pen i en en-
kel, næsten minimal streg, hvor bygningsvoluminernes afgrænsninger er streget tyndt op sam-
men med kvaderinddelingen i pudsen og fugerne i brolægningen. Tegningen er derpå farve-
lagt med lavering i akvarel. Himlen står svagt gråblå med antydningen af mørke skyer mod 
sydsydøst og med en diffus, bleg sol i horisonten mod østnordøst. På begge tegninger frem-
står hele Domhuskomplekset i en brunlig, gammelrosa gråtone, hvor tegning b dog fremstår 
noget mere mørk og dunkel og en anelse mere gråbrun end rosa (særligt Arresthuset, der 
skimtes bag Slutteriporten viser tydeligt den gammelrosa kulør) end tegning a. Begge tegnin-
ger viser dog Domhuskomplekset med en markant anderledes kolorit end den kølige, lyse far-
vesætning, bygningerne efter sigende skal have haft ifølge Larsen og Bredal-Jørgensen på da-
værende tidspunkt og frem til den store facadeistandsættelse i 1846-53. 
 
Tegningerne af Vor Frue Kirkes skib og kor (fig. 2.17) viser facadestudier af facaden mod 
Dyrkøb samt af koret. Tegningerne er usignerede, men tilskrives C.F. Hansen og formodes at 
være fra 1829. Disse tegninger er, som perspektivtegningen af Slutteriporten, udført i streg 
med lavering i akvarel. De tre tegninger af Vor Frue Kirke bærer dog præg af at være skitser 
eller facadestudier af de respektive facader, hvor tegningens placering på arket ikke er helt 
præcis, ligesom hjælpestreger m.v. ses på arkene. Ligesom tegningerne af Slutteriporten er 
det bemærkelsesværdige ved tegningerne af Vor Frue Kirke, at også farvesætningen her viser 
C.F. Hansens bygning med en varm brunlig kolorit. Den ene af facadestudierne af koret 
fremstår i en kulør tæt på den brunlige, gammelrosa pudsede overflade, kirken har fremstået 
med siden istandsættelsen af facaderne med bornholmsk cement i 1848. Det andet facadestudie 
af koret samt af skibets facade mod Dyrkøb fremstår i den samme varme, gråbrune kulør 
som den mørke af de to tegninger af Slutteriporten, tegning b. Tegningerne af Vor Frue 
Kirke viser dermed, som også tegningerne af Slutteriporten, en ganske anden kolorit end den 
lyse, kølige farvesætning, kirken efter sigende skulle have haft på daværende tidspunkt og 
frem til facadeistandsættelsen i 1848. 
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Fig. 2.17

C.F. Hansen 1817-29
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

© Danmarks Kunstbibliotek

Øverst to studier til koret og nederst studie til den ene langfacade. På tegningerne er 
facaderne koloreret i en varmere rød-brun kulør end den, kirken endte med at få ved sin 
opførsel. Denne kulør svarer i højere grad til den farvesætning af  kirken, der senere kom 
til, da kirken blev pudset op i bornholmsk cement, og som fortsat i dag præger kirken.
Der er på tegningerne desuden angivet tydelige spor efter patina. 
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Hvad er det så et udtryk for? Tegningerne kan være fejldateret: det ville i så fald betyde, at 
tegningen teoretisk set kunne være af nyere dato og måske hidrøre fra en af de to store faca-
deistandsættelser fra hhv. 1846 og 1848, hvor facaderne blev ompudset med den bornholmske 
cement og fik den brunlige, gammelrosa farvesætning og dermed en helt ny kulør, der næsten 
svarer til den på tegningen. Tegningerne kan også fejlagtigt være tilskrevet C.F. Hansen: 
Hvis tegningerne er lavet senere, fx i forbindelse med istandsættelserne i 1846 og 1848, kan 
de ikke være udført af C.F. Hansen, der døde i 1845. Tegningerne kan også være udført af en 
anden, mens C.F. Hansen fortsat var i live. Ellers er tegningerne måske bare lavet i 1826-29 
af C.F. Hansen, som umiddelbart angivet. Det betyder i så fald, at C.F. Hansen allerede godt 
et årti efter, at hans hovedværker var blevet opført, selv skulle have haft et ønske om en an-
den overflade og farvesætning af facaderne. Vi ved, at der var store vedligeholdelsesproble-
mer med Vor Frue Kirke pga. kalkpudsens uegnethed og ringe håndværksmæssige udførelse. 
Noget lignende har formentlig gjort sig gældende for Domhuskomplekset. C.F. Hansen kan 
have haft mistanke om dette problem tidligere og selv lavet tegningerne som studier, der viser 
facaderne pudset op i et mere robust materiale og dermed med en anden patina. 
 
Det er naturligvis ikke til at fastslå tegningernes ophav med absolut sikkerhed, dog må vi for-
holde os til, at den ene af tegningerne af Slutterigade er underskrevet og dateret, og tage det 
for pålydende. Tegningerne ligger desuden i dag samlet i Kunstbibliotekets Tegningssamling, 
overleveret fra C.F. Hansens arkiver. Tegningerne er i øvrigt fint i tråd med en lang række af 
C.F. Hansens øvrige tegninger, både de tidlige rejseskitser og særligt med de øvrige facade-
studier af villaer m.v. i og omkring Altona, som han lavede i perioden inden både Domhuset 
og Vor Frue Kirke, hvor han benytter sig af samme tegnemetode, både hvad angår streg og 
kulør. Der findes dermed ikke umiddelbart indikatorer på, at C.F. Hansen ikke selv skulle 
have udført tegningerne i 1826-29 eller deromkring. De to tegninger af Slutteriporten, hvortil 
der tillige er en tredje tegning i ren streg, som formentlig har fungeret som underlag, gør det 
mest nærliggende at forestille sig, at tegningerne er studier eller undersøgelser af farve- og 
materialesætning samt af patina, som ikke nødvendigvis er ført ud i virkeligheden, men er 
gennemført af den ene eller den anden årsag. Tegningerne af Vor Frue Kirke har som nævnt 
et skitsepræg over sig og lader også til at være studier af facaderne udført af den ene eller an-
den årsag. Som en afsøgning af facadernes mulige materialesætning, kolorit og patina.  
 
Den fremmalede patina på tegningerne giver en klar indikation om, at C.F. Hansen var gan-
ske klar over, at arkitekturens patina og aldring er uundgåelige faktorer, som altså ikke kan 
og heller ikke bør omgås, men bør søges styret i en vis grad, således at bygningsværket i sin 
materialesætning og udformning kan understøttes frem for at nedbrydes, når det undergår 
weathering-processerne jf. Riegls forståelse af Alterswert (age-value). Såvel tegningerne, der viser 
den lysere og køligere farvesætning af bygningerne, som tegningerne, der viser de mørkere 
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Fig. 2.18

C.F. Hansen 1803-15
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

Foto: Oskar Koliander
Slutterigade, med ‘Sukkenesport’ i hver ende fra Arresthuset i højre side af  fotografiet til 
Domhuset. 2019.
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gråbrune eller brunlige, gammelrosa toner, fremstår med en mere eller mindre fremtræ-
dende patina i lavering, om end de sidste med en klart mere markant, påmalet patina.  
 
Tegningerne får ved hjælp af C.F. Hansens tegnemetode en vigtig rolle, når man vil forstå 
C.F. Hansens arkitektur. De bidrager til forståelsen af hans arkitektoniske idé og til læsningen 
af, om denne idé blev realiseret. Den på tegningerne påmalede patina fremstår som et motiv, 
der informerer arkitekten og beskueren af tegningen om, hvorledes bygningsværket med sine 
materialer, farver og udformning vil ældes. Det realiserede bygningsværk fremstår med sin 
patina som et motiv, der informerer arkitekten og beskueren om, hvorvidt det nu også gik 
som håbet. Med tegningen i hånden og bygningsværket i synsfeltet kan patinaen som motiv 
her fungere som formidler og informant mellem idé og bygningsværk og mellem forestilling 
og realitet.  
 
 
Åbne ender 
 
C.F. Hansen forestiller sig på tegningerne bygningerne med en ret markant patina. Den pa-
tina, tegningerne viser på bygningernes overflader, er naturligvis et udtryk for C.F. Hansens 
egen forestilling og idé om, hvordan disse bygninger bliver gamle, og på den måde ikke et 
sandhedsvidne eller et profetisk værktøj. Ikke desto mindre er der rent faktisk en tæt forbin-
delse mellem disse tegninger og den patina, der siden kom til, og sammenholder man tegnin-
gerne med fotografier af bygningerne, som de fremstår i dag, er der forskelligheder, men den 
patina, der er tegnet frem af C.F. Hansen, og den, der i dag viser sig på facaderne, henviser 
på underfundig vis til hinanden (fig. 2.18 og fig. 2.19). Man kan spørge sig selv, hvad der le-
der til hvad? Lykkedes det C.F. Hansen at spå om bygningernes fremtid med sine akvarelteg-
ninger? Eller var akvareltegningerne i højere grad med til at pege en retning ud med et ønske 
for arkitekturens patina, som siden viste sig muligt gennem foreningen af en robust arkitekto-
nisk idé og en velplanlagt brug af materialer, detaljer og byggetekniske løsninger?  
 

“The drawing has intrinsic limitations of reference. Not all things architectural (…) can be 
arrived at through drawing. There must also be a penumbra of qualities that might only be seen 
darkly and with great difficulty through it.”207 

 
I C.F. Hansens tegninger findes denne “penumbra of qualities”, som Robin Evans beskriver, i 
den akvarellaverede patina, der tillader forskellige læsninger og løsninger på samme vis, som 
den patina, bygningerne i dag fremstår med, tilbyder en “penumbra of qualities” for den besø-

                                                
207 Evans, “Translations from Drawing to Building”, s. 159. 
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gende eller beskueren, der også tillader forskellige læsninger af bygningen og forskellige løs-
ninger af arkitekturoverfladernes vedligehold. Bygningens overflader skal ikke nødvendigvis 
fremstå helt nye og rene for at leve op til arkitektens idé om dem – tegningerne åbner for en 
variation af muligheder, idet tegningen er åben og robust nok til at indeholde disse, uden at 
ideen om arkitekturen svækkes. I tilfældet med Vor Frue Kirke og Domhuset krævede det 
dog et par omveje. 
 
C.F. Hansens ønske om at opføre en kirke i “den ædle græske stil” søgtes opnået med store, lyse, 
ensartede pudsede flader. Dette lod sig bare ikke indpasse i en dansk kontekst, hvor vejrliget 
ikke var som i Middelhavsområdet. Også for Domhuskompleksets vedkommende var der tale 
om vedligeholdelsesudfordringer med det oprindelige kalkpudslag. Sammen med en mangel-
fuld eller sjusket håndværksmæssig udførelse af pudsearbejdet betød det, at bygningerne un-
dergik kraftige og hurtige weathering-processer. Den patina, bygningerne hurtigt fik, stemte 
ikke overens med C.F. Hansens oprindelige arkitektoniske idé, som den fremgår af tegnin-
gerne af bygningsværkerne. De store vedligeholdelsesproblemer, både kirken og domhuset 
var forbundet med, krævede samtidig store udgifter til vedligehold, da bygningerne simpelt-
hen ikke patinerede som ønsket. Konsortiet bag Vor Frue Kirke beskrev kirkens patina som 
uønsket, vedligeholdelseskrævende og markant i indstillingen om facadeompudsningen alle-
rede 20 år efter kirkens opførelse, som beskrevet tidligere. Af regningerne fra Domhusets fa-
cadeompudsning fremgår det endvidere, at den oprindelige kalkpuds var brøstfældig allerede 
ca. 30 efter opførelsen. 
 
Bygningsværkernes blev i de tidlige år forbundet med en virus aerugo (fjendtlig eller ond pa-
tina),208 der altså skyldtes weathering-processerne, der førte til en ustabil patina forårsaget af en 
kraftig og accelereret materialenedbrydning. Den materielle verden gjorde sin tilstedeværelse 
gældende ganske tydeligt, og materialerne – såvel weathering-faktorerne som pudslaget med 
den kalkede overflade, men også håndværkeren, der udførte arbejdet, og arkitekten, der initi-
erede valgene – fik en afgørende indflydelse på bygningens patina og liv. De vedligeholdelses-
mæssige udfordringer og deraf følgende store økonomiske konsekvenser spiller naturligvis en 
afgørende rolle for den nye materialesætning og farveændring af de to bygningsværker. Føl-
ger vi ydermere Pallasmaas tænkning om arkitekturens hastighed, hvor accelerationen af tid 

                                                
208 Se desuden afhandlingens Del 1 og Stephen Cairns og Jane M. Jacobs, Buildings Must Die: A Perverse View of 
Architecture (Cambridge, Mass.:: MIT Press, 2014), s. 70-75, og Phoebe Dent Weil, A Review of the History and Practice 
of Patination, red. N. S. Price et al. (Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, 1; 
Los Angeles: Getty Conservation Inst., 1996). 

157



Del 2

Fig. 2.19

C.F. Hansen 1817-29
Råd- og Domhuset ved Nytorv
København

Foto: Oskar Koliander Vor Frue Kirke, koret. 2019.
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kan medføre en form for hukommelsestab,209 ligger der i den accelererede hastighed, hvor-
med weathering-processerne foregik, en form for accelereret glemsel. Pudslaget eroderede og 
smuldrede væk, og bygningerne forgik simpelthen for hurtigt, og den historie, man ifølge Ri-
egl skulle kunne aflæse i arkitekturens patina, var sat på speed og blev svær at få øje på.  
 
Jørgen Hansen Kochs svar på bygningernes patina var at imødekomme udfordringerne – så-
vel de praktiske og økonomiske som de arkitektoniske – med en ny materialesætning, kolorit 
og siden patina, med den bornholmske cement. Det var med andre ord en dramatisk og radikal 
ændring af bygningernes facader, der blev gennemført foranlediget og informeret af patina. 
Hansen Kochs egne præferencer kan nok heller ikke lades ude af betragtning, han kunne jo 
have valgt anderledes, ligesom strømninger i tiden, hvor nyhedsværdien i den relativt nye 
bornholmske cement må have spillet ind. Men her kommer også C.F. Hansens egne tegninger 
ind i billedet med den gråbrune eller svagt gammelrosa farvesætning (fig. 2.16 og fig. 2.17), 
der divergerer fra den kølige, lyse farvesætning, som bygningerne fik ved deres opførelse, som 
beskrevet. “Den ædle græske stil” synes i tegningerne udlagt som en ædelhed, der også knytter 
sig til bygningernes patina og aldring, deres aerugo nobilis, den ædle patina.  
 
 
Et kludetæppe af puds og patina  
 
C.F. Hansens tegnemetode er ret effektfuld, når han fremtegner en tænkt patina ved hjælp af 
akvarellavering på en stregtegning. Rent tegneteknisk indskriver C.F. Hansen sine arkitektur-
forslag i den historiske bygningskontekst, de skal indgå i, med dette greb, men han fremskri-
ver dem også ud i en ubestemt fremtid gennem patinafremtegningen. Det er en enkel tegne-
metode, næsten lidt naiv, C.F. Hansen viser, med den sikre, præcise opstregning og den spar-
tanske akvarel, ofte udført tone-i-tone. C.F. Hansen giver med sine tegninger udtryk for, at 
patina er en uundgåelig præmis og en del af den arkitektoniske overvejelse. Men også, at det 
ikke behøver at være en præmis, der udelukkende forringer arkitekturen, men rent faktisk 
kan bidrage til arkitekturen, i tråd med den weathering-forståelse, Leatherbarrow og Mostafavi 
lægger for dagen, når de fremsætter udsagnet, at “(f)inishing ends construction, weathering constructs 
finishes”. 210 Tegningerne giver en umiddelbar oplevelse af bygningernes fremskredne alder og 
indskriver bygningerne i det, Aloïs Riegl kalder deres livscyklus.  

                                                
209 Pallasmaa henviser i sin tekst godt nok umiddelbart til arkitekturens fremstilling, når han taler om hastighed. 
Men han skriver også om, at resultatet bliver en ikke-statisk verden, hvor forandringer sker med en så stor ha-
stighed, at det er svært for beskueren at følge med og forstå. Analogien, der her drages til patinaens hastighed, vir-
ker derfor relevant, da det er en hastighed i den oplevede arkitektur, der på samme vis kan medføre en form for 
fremmedgørelse eller uforståenhed over for den fysiske verden. Juhani Pallasmaa, “Inhabiting Time”, Architectural 
Design, 86/1 (2016), 50-59, s. 53. 
210 Mohsen Mostafavi og David Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time (Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 1993), s. 5. 
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“(…) now we recognize a third category of monuments in which the object has shrunk to a nec-
essary evil. These monuments are nothing more than indispensable catalysts which trigger in the 
beholder a sense of the life cycle, of the emergence of the particular from the general and its grad-
ual but inevitable dissolution back into the general. This immediate emotional effect depends on 
neither scholarly knowledge nor historical education for its satisfaction, since it is evoked by 
mere sensory perception. (…) The general validity, which it shares with religious feelings, gives 
this new commemorative (monument) value a significance whose ultimate consequences cannot 
yet be assessed. We will henceforth call this the age-value.”211 

 
C.F. Hansens bygninger fremstår ikke som et necessary evil (nødvendigt onde), hvor tidens patina 
kan manifestere sig, som Riegl formulerer det i sit essay om monumenterne, men i højere 
grad som et lærred, hvor patinaen får lov at tegne sig, og bygningen ud over at være bygning 
også bliver den katalysator, Riegl beskriver, der vækker beskuerens følelser af livets cyklus og 
det, Juhani Pallasmaa kalder “tidens kontinuum”.212 
 
Facaderne på Domhuset og de øvrige bygninger i komplekset samt Vor Frue Kirke fremstår 
som sagt i dag som et kludetæppe af puds og patina. Det er resultatet af den restaureringsstrategi, 
der har gjort sig gældende siden Gottlobs store istandsættelsesprojekter af facaderne fra om-
kring 1944. Strategien med partielle pudsreparationer, hvor nedbrudte områder skæres fri 
med fire klare, lige snit efterlader et rektangel, der derpå pudses op i en puds i tilnærmet ko-
lorit som den eksisterende pudsoverflade på bygningerne. Udfordringen med at ramme den 
samme farvetone i hver pudsreparation samt de forskellige aldre og patinatilskrivninger, 
hvert pudsudsnit har, efterlader facaden med det tilfældige, men distinkte kludetæppemøn-
ster, der er så karakteristisk for bygningerne i dag. 
 
“For any material object to obtain freedom is for its handler to lose control of it, and that does not happen”,213 
lyder det fra Evans om parallelprojektionen og den klassiske arkitekturtegning, og han spør-
ger til, om en tegning, der i højere grad åbner for fortolkningsmuligheder og tillader en vis 
grad af abstraktion, vil stække arkitektens magt over visualiseringen eller sætte oversættelsen 
fra tegning til bygning over styr? Vender vi tilbage til tanken om at lade et vist rum i tegnin-
gen stå skyggefuldt hen, “a penumbra of qualities”, som Evans formulerer det, som et rum for 
fortolkningsmuligheder, kan vi i C.F. Hansens tegninger se denne “penumbra of qualities” i den 

                                                
211 Aloïs Riegl. Overs. Kurt W. Forster og Diane Ghirardo, “The Modern Cult of Monuments: Its Character and 
Its Origin”, Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism, 25 ([1903] 1982), s. 21-51.  
212 Juhani Pallasmaa, Arkitekturen og sanserne, red. Carsten Thau og Martin Keiding (København: Arkitektens 
Forlag, 2014), s. 55.  
213 Evans, “Translations from Drawing to Building”, s. 172. 
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patina, der i naiv og fri fremskrivning er fremmalet. Tegningernes i øvrigt systematiske paral-
lelprojektion i stram streg fungerer som rettesnor for det endnu ikke realiserede bygnings-
værk, mens den laverede forestilling om bygningens patina giver realiseringen og bygningens 
efterliv et manøvrerum, hvor kontrollen i nogen grad kan slippes, og hvor der levnes plads til 
de uvisse, men også uundgåelige påvirkninger af tid, brug og vejrlig, uden at det for alvor 
truer bygningen som idé, men tværtimod efterlader bygningens overflader som baggrund for 
en umiddelbar aflæselig fortælling om bygningens liv gennem dens patina.  
 
Der er som sagt et spørgsmål rettet mod tegningerne, der drejer sig om, hvorvidt C.F. Han-
sen blot var dygtig til at forudsige arkitekturens patina, og dermed fremstille de tegninger, 
der i så høj grad foregreb tidens påvirkning af bygningerne, eller om der i højere grad er tale 
om resultatet af en skøn forening af på den ene side velplanlagt brug af materialer, byggetek-
nik, detaljering, overfladebearbejdninger osv. og på den anden side af en arkitektonisk idé, 
der også indbefattede arkitekturens tid og de uundgåelige weathering-påvirkninger. En for-
ening af en robust arkitektonisk idé og en robust arkitektonisk udførelse, hvor weathering- pro-
cesserne ikke udelukkende fjerner og nedbryder, men også føjer til og bygger videre. I den 
forstand fungerer tegningen som en rettesnor for arkitekturens liv, hvor forandringer grundet 
tid, skiftende vejrlig og brug kan finde sted, uden at arkitekturen (udelukkende) svækkes, da 
muligheden for dette åbnes allerede i den helt indledende idé om bygningsværket. På den 
måde bliver tegningen også en rettesnor for arkitekter, der siden skal arbejde med bygnings-
værket, der tillader en restaureringsholdning, hvor et kludetæppe af tid og patina i arkitektur-
overfladerne ikke bare accepteres, men også anskues som en del af værket og et medkonstitu-
erende element af den arkitektoniske idé.  
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PATINAUNDERSØGELSE 2 
 
 
Gigon / Guyer – intentionel patina  
 
Den schweiziske tegnestue Gigon / Guyer eksperimenterede i to af tegnestuens tidlige pro-
jekter med intentionel patinering i, hvad tegnestuen selv betegner som en form for alkymistisk re-
aktion. I de to projekter spiller patina en afgørende rolle for projekternes realisering, og det 
er først i kraft af bygningernes patina, at de færdigkonstrueres – “weathering constructs fi-
nishes”.214 De to projekter – tilbygningen til Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ i Winter-
thur samt det fritliggende signalhus, Signal Box, i Zürich – er opført med kun et års mellem-
rum i hhv. 1998 og 1999, og begge er tegnet som konkurrenceopdrag som tidlige projekter 
på tegnestuen i hhv. 1993 og 1996. De to projekter er altså ikke udviklet som ideer samtidigt, 
men udviklet som projekter og realiseret nogenlunde sideløbende. Projekterne har en del til 
fælles og adskiller sig samtidig fra hinanden. Det primære fællesskab er projekternes intentio-
nelle stræben efter patina, som er det, der fokuseres på i analysen, og projekterne adskiller sig 
i dette slægtskab egentligt fra tegnestuens senere produktion, dog med delvis undtagelse af et 
par andre projekter som fx Museum und Park Kalkriese.215 I sammenfatningen af de to projekter 
vil jeg komme nærmere ind på forskellighederne.  
 
 
Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ & Signal Box, Zürich  
 
Når Aloïs Riegl definerer værdibegrebet Alterswert i sit essay om monumenter,216 betegner 
han som tidligere beskrevet det fysiske monument, bygningen, som et nødvendigt onde. Bygnin-
gen er reduceret til en form for baggrund, der lader tidens spor aftegne sig som palimpsest, 
der hos beskueren vækker følelsen af tidens kontinuum til live, som Pallasmaa beskriver det. I 
Gigon / Guyers tilbygning til Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ og i den nye, fritliggende 

                                                
214 Mostafavi og Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time, s. 3. 
215 I museumsparken i Kalkriese er arbejdet med patina af en anden karakter, først og fremmest da facademateri-
alet, corten-stål, arbejder med en kortsigtet patina, og projektet i øvrigt ikke er af samme eksperimenterende ka-
rakter som de to projekter, der undersøges her, da corten-stål, som også betegnes som weathering-steel, er et velaf-
prøvet materiale, der netop anvendes pga. stålets evne til at patinere og tage farve gennem weathering-processer, 
som man ser det med Eero Saarinens bygning til John Deeres hovedsæde i Illinois, USA, der stod færdigbygget i 
1964. 
216 “(…) now we recognize a third category of monuments in which the object has shrunk to a necessary evil. These monuments are 
nothing more than indispensable catalysts which trigger in the beholder a sense of the life cycle, of the emergence of the particular from 
the general and its gradual but inevitable dissolution back into the general. This immediate emotional effect depends on neither scholarly 
knowledge nor historical education for its satisfaction, since it is evoked by mere sensory perception”.  Kurt W. Forster og Diane 
Ghirardo, “The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin”. 

164



   
 

 

bygning Signal Box i Zürich er bygningernes patina og aldring ønsket, dyrket og endda frem-
provokeret. Facadernes distinkte og intentionelle patina må endda betegnes som projekternes 
egentlige hovedgreb og motiv og er afgørende for bygningernes fremtoning og farvesætning. 
Bygningerne er blevet til i kraft af deres patina. Patina er blevet til bygningsværk.  
 
Signal Box er opført lige efter tilbygningen til Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’, og de to 
projekter har været på tegnestuens tegneborde nogenlunde sideløbende. De to projekter har 
meget til fælles, men de har også en række forskelligheder, som vil blive undersøgt i en weathe-
ring-forståelse for at se nærmere på, hvordan patina kan forstås som såvel arkitektonisk motiv 
og informant. Først og fremmest deler de to projekter en radikal tilgang til weathering, hvor 
patina er et afgørende designparameter for det færdige projekt. Det byggede projekt realise-
res eller fremkaldes først, når patinaen opstår og har sin indvirkning på arkitekturen. I det 
følgende bliver først de to projekter introduceret i hver deres tekststykker, dernæst undersøges 
projekterne i en sammenhængende tekst med udgangspunkt i Gigon / Guyers forståelser af 
patina i relation til materiale og i forståelsen af og forsøget på at bygge sig ind i et sted. 
 
 
Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ 
 
Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ (herefter kaldet Am Römerholz) er beliggende i den nord-
lige del af byen Winterthur, nord for Zürich. Am Römerholz er opført i 1915-18 af arkitekten 
Maurice Turrettini (1878-1932). I 1924 købte kunstsamleren Oskar Reinhart villaen Am Rö-
merholz og fik Turrettini til at tegne en tilbygning med udstillingsrum til sin kunstsamling året 
efter, 1925. Reinhart boede og havde sin kunstsamling i Am Römerholz frem til sin død i 1965. 
I 1940 donerede Reinhart hovedparten af kunstsamlingen til Winterthur, og ved hans død 
overgik resten af samlingen samt Am Römerholz til den offentlige institution, Swiss Confedera-
tion. Museet åbnede for offentligheden i 1970 og har lige siden fungeret som museum. Den 
originale villa Am Römerholz er en historicistisk villa, med stilreferencer til forskellige perioder. 
Hovedtrækkene i villaen er fransk landhusrenæssance. Facaden er delvist pudset og har syn-
lige, groft tillhuggede kalksten i facaden, skødesløst arrangeret i facadekompositionen. Sokkel 
samt hjørner, sålbænke, gesims m.m. fremstår i kalksten i en mindre grov behugning. Faca-
den fremstår på én gang grov, med reference til middelalderens brug af grove synlige sten, og 
stram og enkel i sin form, med reference til fransk landrenæssance i sin figur, komposition og 
præcision ved hjørner, tag og sokkel (fig. 2.20). 
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Fig. 2.20

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

Sammlung Oskar Reinhart med den historicistiske villa i billedets venstreside og den nye 
tilbygning for anden af  forpladsen, mellem de to anes hjørnet af  galleribygningen fra 
1925.
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Fig. 2.21
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Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Gigon / Guyer

Situationsplanen viser Gigon / Guyers tibygning i en mørk grå tone. Tilbygningen 
danner infrastrukturelt bindeled mellem villaen til vinstre og galleribygningen, der er over 
tilbygningen på tegningen.
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Fig. 2.22

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Gigon / Guyer

Plansnit over Sammlung Oskar Reinhart med tilbygningen i grå streg og den eksieternde 
villa og galleribygning i sort streg. Tilbygningen indeholder tre udstillingsrum til hhv. 
oliemalerier, tegninger og litigrafiske værker.
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Opdraget  
 
Projektet med en ombygning af og tilbygning til Am Römerholz indledtes af Gigon / Guyer i 
1993, hvor tegnestuen vandt den udbudte konkurrence om projektet. Det samlede projekt, 
ombygningen af det eksisterende museum samt tilbygningen, stod færdigt i 1998. Det er pri-
mært ombygningen, der vil blive behandlet i nærværende undersøgelse. Opdraget for kon-
kurrencen om Am Römerholz var at etablere nye udstillingsrum og en ny hovedindgang samt 
at optimere organiseringen af infrastruktur for besøgende på museet og af publikumsfacilite-
terne, herunder café og toiletter. Desuden var der et presserende behov for at etablere ny kli-
mastyring og bedre lysforhold i udstillingsrummene for at sikre de udstillede kunstværker. 
Den nye tilbygning skulle bestå af udstillingsrum, en hel del tekniske installationer – primært 
det nye klimastyringssystem – samt fungere som et både infrastrukturelt og arkitektonisk bin-
deled mellem de to ældre og bevarede bygninger – villaen og den store udstillingsbygning. 
Den nye tilbygning skulle placeres, hvor der på konkurrenceudskrivningstidspunktet lå en 
mindre tilbygning, der fungerede som hovedindgang til museet samt som infrastrukturelt bin-
deled mellem den gamle villa og udstillingsbygningen fra 1925 (fig. 2.21).   
 
 
Tilbygningen 
 
Gigon / Guyers tilbygning består af tre nye udstillingsrum, ét stort og to mindre (fig. 2.22). 
Det store udstillingsrum indeholder oliemalerier, og de to mindre rum indeholder mere lys-
følsomme værker – hhv. tegninger og litografiske værker – som følge heraf kræves forskelligt 
lysindtag i de respektive udstillingsrum. Der er ingen vinduer i de lodrette ydervægge i udstil-
lingsrummene. Lyset er overvejende naturligt og hentes ind via store lanterner i loftet (som 
også indeholder elektrisk lys til supplement efter behov). Lyset filtreres gennem et syreætset 
glaspanelloft, der sikrer en ensartet og diffus spredning af lyset i hele udstillingsrummet. In-
tensiteten af dagslysindtaget styres gennem elektronisk betjente lameller i lanternerne. Lan-
ternerne indeholder desuden det nye klimastyringssystem (fig. 2.23).   
 
Tilbygningen er opført som en betonkonstruktion støbt in-situ, udvendigt isoleret og efterføl-
gende beklædt med forstøbte facadeelementer i beton. Facadeelementerne er støbt i så store 
størrelser, som den efterfølgende transport fra støbeplads til byggeplads har tilladt. Facade-
elementerne står side om side uden anden detaljering end den ganske lille skyggenot, der op-
står i sammenstillingen mellem elementerne. Lanternerne viser sig udvendigt som et sam-
menhængende bånd, der trapper tilbage fra det øvrige facadeplan og trapper op og ned be-
tinget af det lysindtag, det underliggende udstillingsrum skal forsynes med. Taget er dækket 
med kobberplader, der skråner svagt mod facaden for at sikre afvanding fra tagfladerne. Der 
er ingen render og nedløbsrør, hvilket betyder, at vandet løber ned ad facaden. Der er heller 
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Fig. 2.23

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Gigon / Guyer

Tværsnittet i den nye undstillingsbygning viser princippet for udstillingsrummene med 
de store lanterner foreven, der er proportioneret til at give lys, der passer til de udstillede 
værker. 

Construction0006 Extension and Alterations to the Oskar Reinhart Collection 'Am Römerholz', Winterthur, 1993 - 1998
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ingen sokkel, og mødet mellem terræn og facade sker i en smal stribe grus, før belægningsste-
nene begynder. Her i grusstriben løber regnvand fra tag og facade ned og drænes bort.  
 
 
Signal Box, Zürich 

 
“When we left the construction site, the building wasn’t finish. I.e., when we left the construc-
tion site, the building continued its ‘life’, which of course began already in our minds as an idea 
and intention of a building.”217 

 
Signal Box er det engelske ord for det tyske Stellwerke og kan oversættes på dansk til sporskifte-
hus. Bygningen har dermed et meget konkret og teknisk rumprogram og har desuden en spe-
cifik og afgrænset geografisk placering ved jernbanen. Projektet er tegnet som et konkurren-
ceforslag i 1996, og bygningen stod opført et år efter Am Römerholz i 1999 (fig. 2.24). 
 
 
Opdraget 
 
Sporskiftehuset er placeret ved indkørslen til Zürich Banegård ved Gottlieb Duttweiler 
Brücke i et område med boligbebyggelse til den ene side og jernbanespor og industri til den 
anden, og bygningen ligger inde i selve baneterræn-landskabet (fig. 2.25). Et sporskiftehus 
har et yderst specifikt funktionsprogram, og med en moderne togdrift er digitale og elektriske 
monitoreringssystemer det primære funktionelle indhold i en sådan bygning. Der er tale om 
sofistikeret og følsom teknologi, der ofte kræver klima- og temperaturmæssig stabilitet. Desu-
den skal der være adgang for personale i mindre omfang, og kontorfaciliteter, toilet, garde-
robe m.v. skal dermed også indpasses i bygningen.  
 
 
Bygningen 
 
Huset indeholder tre etager, hvoraf de to nederste indeholder teknik og elektronisk udstyr til 
at overvåge togdriften med, som fx relæprocessorer, transformatorer og el-anlæg til togene 
samt nødanlæg. Den øverste etage indeholder kontorer og andre arbejdsområder. De tekni-
ske og elektroniske funktioner i de nederste etager har meget specifikke krav til fx termiske 
forhold og elektroniske forstyrrelser. Et stort materialevolumen i klimaskærmen, der tillader 
en stabil rumtemperatur gennem gradvis varmeoptag og -afgivning var derfor ønskværdigt 
sammen med en effektiv afskærmning af elektronikken mod udefrakommende forstyrrelser. 

                                                
217 Annette Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch Box’”, i Albert Algreen-Petersen (red.), (2017). 
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Kravet til de termiske forhold blev en funktionsbestemt fordring til byggematerialet. Bygnin-
gen blev opført i insitu-støbt beton i en dobbeltkonstruktion med en for- og bagmur. Heri-
mellem er isoleret efter en differentieret og rumspecifik fremgangsmåde, hvor nogle rum næ-
sten ingen isolering har og dermed kan drage nytte af begge betonmures masse, der kan op-
tage og afgive varme udviklet af de maskiner, der er placeret i rummet. Andre rum er modsat 
kraftigt isoleret og desuden udstyret med klimaanlæg, der sikrer en stabil rumtemperatur året 
rundt. Et gitterværk er indstøbt i betonen og fungerer dels som armering i muren dels som en 
art Faraday-bur, der beskytter husets elektroniske udstyr mod påvirkninger udefra.218 
 
 
At bygge sig ind i stedet 
 

“To adapt the new extension to its historical context, we wanted to use a building material that 
would quickly acquire the patina of age. By utilising something akin to an alchemist’s recipe, 
we tried to capture the genius look of this site.”219 

 
Gigon / Guyers forståelse af stedet relaterer sig til de visuelle tegn fra tid og alder, vejr og 
brug. I citatet herover forholder Gigon / Guyer sig direkte til relationen mellem “the genius 
look of this site” og de synlige tegn på den forgangne tid, som den kommer til udtryk i patinaen 
med udgangspunkt i tilbygningen til Am Römerholz. Bygningens evne til at patinere og til at 
lade tiden tegne sig som spor i facaden knyttes for Gigon / Guyer til bygningens evne til at 
indskrive sig i stedet. Stedet indtager en vigtig rolle i Gigon / Guyers udvikling af den arkitek-
toniske idé for de to projekter og i den proces, de betegner som “the making of architecture”.220 
Læsningen af stedet sker gennem en specifik materialeforståelse, hvor de fysiske bygningsma-
terialer og det geografiske sted med dets materialer af forskellig art inddrages i den arkitekto-
niske fremstilling. Det er på sin vis en ret bogstavelig læsning og forståelse af stedet, Gigon / 
Guyer lægger for dagen, når de taler om at indfange “the genius look of this site”.  
 
Fremgangsmåden i the making of Signal Box, Zürich, var helt konkret at indsamle og registrere 
stedets farveskema. Området er stærkt domineret af den funktionelle brug, som ind- og udkør-
sel til Zürich Banegård. Hver eneste gang et tog bremser ned for at gøre klar til indkøring på 
banegården, bliver små jernpartikler fra toghjul og skinner frigivet i friktionen. Dette jernstøv 

                                                
218 Gigon / Guyer, “Schema: Signal Box, Zürich”, <http://www.gigon-
guyer.ch/media/42095/18_4_1_E_SignalBox_www.pdf>2017. 
219 Annette Gigon og Mike Guyer, Gigon, Guyer[: the 2000 Charles & Ray Eames Lecture] (Michigan: The University 
of Michigan, 2000), s. 52. 
220 Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch Box’”. 

172



Del 2

Fig. 2.24

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer

Den patinerede facade fremstår her i den mørke brunlige kulør, arkitekterne i første 
omgang havde forestillet sig, bygningen skulle opnå. Signal Box opnåede denne farve 
ganske kort tid efter sin opførelse.
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Fig. 2.25
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Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer På situationsplanen ses Signal Boxs placering på kanten mellem byen og baneterrænet. 
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hober sig med tiden op og lægger sig på alle nærliggende overflader. Det giver en meget ka-
rakteristisk brunlig, rustrød tonalitet i hele området ved banelegemerne, når jernstøvet oxide-
rer, og der dannes rust. Denne form for patina er velkendt og anset som et problem mange 
steder, hvor der i den bebyggede del af baneområdet ikke er taget højde for de farveændrin-
ger i materiale- og farvesætningen, dette jernstøv vil medføre. Det var et hensyn, som Anette 
Gigon fortæller, at opdraget til opgaven henstillede til at imødekomme.221 Gigon peger desu-
den på Herzog & de Meurons Signal Box auf dem Wolf i Basel, der stod færdig i 1994 (fig. 2.26), 
som en andet forsøg på at imødekomme den patina, der forekommer ved baneområderne.222 
I bestræbelsen på at samle stedet op blev jerndele og andre genstande i området, der havde ta-
get farve over tid i forskellige toner af det rustrøde støv, indsamlet for at undersøge patinafar-
vespændet i baneområdet (fig. 2.27). Logikken var, at det specifikke sted med den specialise-
rede brug og med tilstedeværelsen af et særegent materiale giver området med dets bygninger 
en distinkt patina og tonalitet. Gigon / Guyers bud på at imødekomme disse stedsspecifikke 
weathering-påvirkninger blev en bygning, der intentionelt og fremprovokeret patinerer inden 
for det opsamlede toneregister (fig. 2.28).  
 
De store vinduespartier er alle placeret på den øverste etage, hvor også kontorfunktioner og 
monitoreringsrum er placeret. Det er glughuller, hvorfra togdriften kan overvåges. Fenestre-
ringen med store parvise vinduer giver indtryk af vinduerne som bygningens øjne, der skuer 
ud over baneområdet. Rudeglasset har en metallisk coating med en skinnende bronzefarvet 
effekt, der har til formål at spejle kraftige solstråler og varme væk fra bygningen. I dagti-
merne lyser vindueshullerne op af genspejlet bronzefarvet sollys, og om natten oplyses de af 
den gennemskinnende elektriske belysning fra bygningens interiør. Det bronzefarvede glas 
mimer på den ene side facadens rødbrune tonalitet (et stykke grøntonet standardrudeglas 
havde som alternativ haft en ganske anden virkning), men bidrager samtidig med det ensar-
tede, skinnende gyldne skær som et forunderligt kontrastfyldt modstykke til den uensartede 
og let smudsigt udseende rødbrune beton, der løbende og ujævnt ændrer farve og karakter i 
kraft af sin ændrede patina (fig. 2.29). Bygningen er en skarptskåret, støbt ‘kasse’. Taget hæl-
der mod midten, hvor regnvand opsamles og ledes ned gennem et centralt placeret nedløbs-
rør. Denne vandafledning efterlader bygningen med meget få facadedetaljer og uden render 
og nedløbsrør, og tillader dermed også den regn, der ikke ledes bort fra tagets midte, at løbe 
ned af facaderne og yderligere bidrage til weathering-processerne.  
 

                                                
221 Ibid. 
222 Herzog & de Meurons sporskiftehus i Basel med en opdelt facade, med et støbt betonhus inderst, der sikrer 
stabilitet (konstruktiv, varmemæssig m.v.), samt en udvendig beklædning med vertikale kobberbånd, der styrer 
lysindtaget, men også fungerer som et Faraday-bur og tillige har en brungylden tone, der skal imødekomme den 
patina, der forekommer ved baneområdet.  
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Fig. 2.26

Herzog & de Meuron 1989-94
Signal Box auf dem Wolf
Basel, Schweiz

© Herzog & de Meuron

Herzog & de Meurons Signal Box auf  dem Wolf  i Basel imødekommer forventningen 
om fremtidig jernbanefaledt patina ved at pakke betonkonstruktionen ind i en kobberp-
ladefacade. 
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Fig. 2.27

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer
Gigon / Guyer indsamlede og registrerede området farvepalet i det indledende, afsøgende 
arbejde med Signal Box.
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Fig. 2.28

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer

Den indsamlede og registrerede farvepalet fra nærområdet til den nye Signal Box blev 
af  Gigon / Guyer oversat til et toneregister, inden for hvilket, man forventede bygningen 
ville patinere. Farvesætningen af  facaden til den nye Signal Box blev planlagt til en 
‘forprogrammeret’ patina inden for dette toneregister. ARbejdet med farvesætningen skete 
i tæt samarbejde med den tysker kunstner Harald F. Müller.
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Fig. 2.29

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer

Kort efter realisering af  Signal Box fik facaden denne mørke brunlig farve. I den helt 
mørke ende af  det toneregister arkitekterne havde fremstillet på baggrund af  registrerin-
gen af  nærområdets patina.
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Annette Gigon fremhæver virkningen af at bruge det stedgivne, som i tilfældet med Signal Box 
er de tilstedeværende rustne jernpartikler og deres farvespektrum, der anvendes til farvesæt-
ningen af den nye arkitekturoverflade, som en slags camouflering af bygningen på stedet. 
Samtidig er det ikke udelukkende en sky og camouflerende virkning, der opstår, da materia-
let anvendes på ganske anderledes vis i den nye bygning og i sammenstilling med andre for-
mer og materialer (iblandet beton og op ad de skinnende bronzelaminerede vinduesglas), end 
hvad der ellers forekommer på stedet, og der desuden sker en konstant forandring i takt med 
weathering-processerne, der gør, at bygningens patina og farve løbende ændres. 
 

“The color of the Signal Box is found and ‘extracted’ from the site, nevertheless the building is 
still a bit conspicuous. I have earlier talked about the Signal Box and its materialisation and 
colorisation as a camouflage. Though, the Signal Box has a double-appearance: it is not a 
building shyly camouflaging itself, nor is it a building demonstratively flexing its muscles to 
strengthen its ego. This ambiguity allows a variety of ways of perception and interpretation.”223 

 
I projektet med tilbygningen til Am Römerholz blev ønsket om at indfange stedet også afsøgt 
gennem en registrering af de eksisterende farver og materialer. Her er er der dog tale om en 
på sin vis mere kompleks tilgang til de indsamlede materialer, hvor vægtningen i højere grad 
er på materiale end på farve og nuancer end på kontraster. Med afsæt i en ny brug af to af de 
eksisterende og karaktergivende materialer fra den eksisterende villa – kalksten og kobber – 
pulveriseret og iblandet betonen til facadeelementerne, har tegnestuen søgt en direkte mate-
rialemæssig sammenhæng mellem tilbygningen til Am Römerholz, den eksisterende villa og ud-
stillingsbygning, nærværet af de romerske træer og haven med skulpturerne. Den alkymistiske 
proces, Gigon / Guyer taler om, foregår i en fortløbende interaktion mellem bygning (materi-
alebrug, bygningskrop etc.) og omgivelserne (stedet, vejrlig, tid etc.).  
 

“The façade is rendered in a light, warm grey tone, comprising a layout of visible, roughly 
shaped lime stones. This is a romantic and maybe even an anachronistic way to construct a 
wall. It is a sort of ‘pre-ageing’. It this sense, the building is ‘faking its age’. In the eyes of a 
contemporary architect ‘historicism’ was/still is a movement practicing the repetition of history. 
And so, our task was to adapt a new building to an existing building - with an analogous con-
cept. Hence, we strove to make a building, which was ageing more rapidly, than the natural 
weathering processes alone would cause.”224 
 
 

 

                                                
223 Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch Box’”. 
224 Ibid. 
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Annette Gigon fortæller om tegnestuens indledende analyse af den eksisterende villas forhold 
til sin egen tidslighed. Den historicistiske villas brug af pittoreske rusticering, materialebrug 
og bygningselementer dyrker ifølge tegnestuen en forkærlighed for alderens pittoreske tegn, 
som Gigon betegner som en romantisk fremskyndet aldring (‘pre-ageing’). Med tilbygningen 
imødekommer Gigon / Guyer ideen om en fremskyndet aldringsproces – intentionel patina 
– gennem facadematerialets accelererede weathering-proces.  
 
Facadeelementerne er støbt af en betonblanding, der indeholder pulveriseret kobber og kalk-
sten, som er to af hovedfacadematerialerne fra den gamle villa og udstillingsbygning. Kombi-
nationen af kalksten og kobber bevirker en fremskyndet oxideringsproces, som fører til en 
farveændring af betonen til en lys grøn tone, når kobberpulveret irrer, og bygningen patine-
rer. Vand indtager en særlig plads i den proces, som Annette Gigon påpeger:  

 
“We wanted to minimise the use of details and elements in the façade of the new building. We 
used copper sheets on the roof, to protect the construction and the paintings inside. The sheets are 
leading away rain by letting the water run down the façade. Rain ‘designs’ on the facade, and 
makes it appear differently when wet than when dry. Today, more than 20 years after the con-
struction, the facades show a strong permanent ‘water design’, with traces due to the water run-
ning down the surface, starting on the copper roof. The water gains copper oxides there and ac-
celerates the patina process on the facade. The ‘water design’ possesses an intrinsic patina both 
in regard of a short and a long time-horizon. And interestingly, if you look on pedestals of 
bronze sculptures like the ones in the garden Am Römerholz, it shows an analogous weather-
ing.”225 

 
Der er ingen render og nedløbsrør, og vandet løber ned ad facaden. Det bevirker en yderli-
gere patinering af facaden, da vandet beriges med kobberioner fra kobbertaget og forstærker 
den grønne patinering af facadeelementerne, når regnvandet skyller ned over facaden. Når 
facaden er våd, får den en mere intens kolorering og reflekterer samtidig de romerske træer, 
der står nær museet. Weathering-processerne bliver prægnante og konkrete i bygningsværkets 
forbindelse til omgivelserne. Vandet bliver en materialemæssig kraft på samme måde som de 
øvrige materialer (fig. 2.30). 
 
Facadens patinerings- og aldringsproces er intentionel og sat til fuld acceleration. Gigon / 
Guyer beskriver selv processen som en form for alkymistisk proces, hvor nybygningen tager 
på en tidsrejse og dér møder sine to ældre naboer og sit sted i landskabet. Gigon / Guyer 
indtager en klar position i deres stedsforståelse i de to værker. De eksisterende byggede omgi-
velser, de bygger til med de to projekter, tages til efterretning. Uagtet om der er tale om en 

                                                
225 Ibid. 
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På fotografiet ses den let fugtige og kraftigt patinerede facade med de navnkundige 
Römerholz i baggrunden. Ca. hvert 5.-10. år afvaskes facaden med vand og sæbe af  
museet, for styre og forhale patiaen.

Fig. 2.30

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz
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historicistisk villa eller et stort jernbaneområde, tages den materialefysiske tilstedeværelse og 
betydningen af denne alvorligt. Det betyder, at tilstedeværelsen af et eksisterende materiale 
får stor betydning for det nye bygningsværk gennem en specifik patinaundersøgelse af mate-
rialernes egenskaber og påvirkning. De to bygningsværker forbindes gennem denne læsning 
af stedet, hvor en fremprovokeret, intentionel og accelereret patina tager stor del i oversættel-
sen af ideen til bygning.  
 
 
At oversætte ideen til bygning  
 

“I think the real miracle happens in the translation from idea into building.”226  
 

“Our emphasis on materials arises out of the desire to establish a relationship with things (…) 
and comprehend our surroundings – even to appropriate or extract something from them. To us, 
making architecture is a kind of alchemist’s recycling of materials, of the stuff and the things of 
this world.”227 

 
Det er gennem den fysiske forbindelse til og mellem tingene og den materielle verden, at Gigon / 
Guyer oversætter ideen og intentionen om Am Römerholz og Signal Box til bygningsværker. Alle 
bygninger har naturligvis et åbenlyst afhængighedsforhold til den materielle verden i deres 
realisering og udførelse. For Am Römerholz og Signal Box rækker afhængighedsforholdet til den 
materielle verden videre; afhængighedsforholdet dyrkes og spiller en aktiv rolle i oversættel-
sen af ideen til bygning, hvor weathering-processerne konstruerer videre på Gigon / Guyers 
nye hus og på tilbygningen. Bygningerne bliver så at sige til i kraft af deres patina. Realiserin-
gen af idé til bygningsværk kræver, som Annette Gigon fremhæver i det indledende citat, et 
oversættelsesarbejde. Robin Evans skriver om denne oversættelse med udgangspunkt i over-
sættelsen fra tegning til bygning, som beskrevet i afhandlingens Del 1.  
 

“To translate is to convey. It is to move something without altering it. This is its original 
meaning and this is what happens in translator motion. (…) Yet (…) things can get bent, bro-
ken or lost on the way. The assumption that there is a uniform space through which meaning 
may glide without modulation is more than just naïve delusion, however. (…) I would like to 
suggest that something similar [to translation from language to language] occurs in architecture 
between the drawing and the building (…).”228 

 

                                                
226 Ibid. 
227 Gigon and Guyer, Gigon, Guyer[: the 2000 Charles & Ray Eames Lecture], s. 59. 
228 Evans, “Translations from Drawing to Building”, s. 154. 
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Evans peger på, at arkitekter ofte og uden at tænke over det på den ene side tilskriver tegnin-
gen alt for stor betydning og dermed følger den blindt, samtidig med at arkitekter på den an-
den side ikke til fulde udnytter alle de egenskaber, tegningen (potentielt) besidder. Tegningen 
fungerer som medium mellem idé og bygning, og man må forestille sig, at der også sker en 
form for oversættelsesarbejde fra idé til tegning. Am Römerholz og Signal Box er som projekter 
båret af en stærk idé, der ikke nemt lader sig oversætte udelukkende i tegning.  
 
Gigon / Guyer forholder sig i en række refleksive tekster og interviews om deres egen prak-
sis229 til forholdet mellem idé og bygning og forbindelsen herimellem, og det er særligt med 
materialet som mellemkomst, at denne oversættelse må ske, som også de indledende citater i 
afsnittet peger på. I essayet “Concepts into Matter” fra 2006230 beskriver Annette Gigon teg-
nestuens arbejde med at oversætte den arkitektoniske idé til bygning. Her spiller forståelsen 
af bygningens funktion, materialernes egenskaber og stedets (site) karakter i særlig grad ind.231 
Et bygningsværk kan ikke opføres uden fysiske, konkrete materialer, og ifølge Gigon / Guyer 
er materialerne “the sensual, physical element of architecture”, og forholdet mellem arkitektonisk idé 
og materialer er særligt udforsket i tegnestuens tidlige år.232 Stedet (site) beskriver den geogra-
fisk afgrænsede byggegrund, men også den bredere forståelse af sted, som indbefatter de nære 

                                                
229 Se bl.a.: Gigon og Guyer, Gigon, Guyer[: the 2000 Charles & Ray Eames Lecture]. Annette Gigon, “Concepts into 
Matter”, (Gigon / Guyer – matter, colour, light and space edn., 11:434: Architecture and Urbanism, 2006). Charles 
Rattray og Graeme Hutton, “Concepts and Material Associations in the Work of Gigon/Guyer”, Architectural 
Research Quarterly, 4/1 (2000/003/001 2000), s. 16-32. J. Christoph Bürkle, Gigon / Guyer Architects: Works & Projects 
1989-2000 (Barcelona: Editorial Gustava Gili, GG, 2000) og Ed Gigon Guyer, Gigon Guyer Architects, Works and 
Projects 2001-2011 (Baden: Lars Müller Publishers, 2012). 
230 En udfoldet og uddybende version af essayet “Concept into Matter” fra 2000. Se: Gigon, “Concepts into 
Matter”. 
231 I artiklen indkredser Gigon de fire centrale tematikker, tegnestuen forsøger at relatere deres praksis til og heri-
gennem afsøge en metode i oversættelsen fra idé eller koncept til bygning: Function, Materials, Site og Colours. Indek-
seringen er på samme tid udtryk for en efterfølgende refleksion over egen produktion og praksis. Det er i sig selv 
nogle ret åbne og næsten banale tematikker at hive frem, men for Gigon / Guyers praksis og i nærværende under-
søgelse af Am Römerholz og Signal Box giver det alligevel mening at nævne dem, da tegnestuen med en vis stringens 
arbejder med og forholder sig til tematikkerne, og da tematikkerne er en hjælp i undersøgelsen af bygningsværker-
nes relation til patina. 
232 Gigon / Guyer viste i særdeleshed i tegnestuens tidlige projekter en eksperimenterende interesse i at undersøge 
og arbejde med variationen af egenskaber, et materiale besad, og udfordrer og undersøge disse i den arkitektoni-
ske idé: I Kirchner Museum Davos (1989-92) benytter Gigon / Guyer sig af en imponerende variation af glas, 
hvor glassets mange anvendelsesmuligheder afsøges, og dets nuancer og karakterer vises. Tilbygningen til Kunst-
museum Winterthur (1993-95) er et andet eksempel på en undersøgelse af, hvorledes glas kan benyttes som gen-
nemgående materiale til såvel vinduer som facadebeklædning, ventilerede vægsystemer m.v. Også tilbygningen til 
Am Römerholz og Signal Box hører til disse tidlige projekter fra tegnestuen og indskriver sig også i en eksperimente-
rende tilgang til materialebrug.  
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omgivelser og stedets kontekst med dets lokale klimaforhold, historie m.v. Farver har som te-
matik været behandlet i en række tekster om Gigon / Guyers praksis,233 og tegnestuen har i 
næsten alle deres projekter arbejdet intensivt med farvesætning i samarbejde med kunstnere.  
 
Tidligt i tegnestuens historie i 1993 (samme år, som tegnestuen vandt konkurrencen om til-
bygningen til Am Römerholz) blev Gigon / Guyer inviteret til at lave en udstilling om deres 
praksis; de kaldte udstillingen Werkstoff [materiale]. I essayet “Concepts into Matter” fra 2000 
reflekterer tegnestuen over udstillingen: “(…) we became interested in demonstrating that making ar-
chitecture and exhibiting architecture have something in common: they both deal in substitutes”.234 Citatet 
peger på det paradoksale forhold, at arkitekturen, forstået som byggede, fysiske og virkelige 
bygninger, kommer til verden gennem en lang frembringelsesproces, hvor arkitekten kon-
stant taler om, forestiller sig og tegner arkitekturen uden nødvendigvis at røre ved den og 
have den i sin fysiske nærhed. På samme vis omgås bygningsværker efter deres opførelse også 
primært uden den fysisk relation mellem betragter og bygning, når vi taler om, skriver om, 
udstiller og præsenterer arkitekturen i undervisnings-, forsknings-, udstillings og formidlings-
øjemed. Det forhold, Gigon / Guyer peger på, når de taler om, at præsentationen og repræ-
sentationen af arkitekturen fungerer som substitutter for det egentlige bygningsværk – det, 
det handler om – er ikke et nyt paradoks eller en ny betragtning. Ikke desto mindre er det en 
yderst relevant selvbetragtning, Gigon /Guyer fremlægger, som kaster et bestemt lys på de 
pågældende bygningsværker, hvor præsentationen og repræsentationen af bygningerne ikke 
er det centrale for værkforståelsen. Med udstilling Werkstoff besluttede Gigon / Guyer sig for 
at udstille materialeprøver, samlinger, elementer, udsnit af bygningsdele m.v. i skalaforholdet 
1:1 for at afsøge muligheden for at vise repræsentationer af arkitektur, der som substitutter 
kom tættere på den materielle verden, end tegningen altid gør. Dette forhold gør sig ikke kun 
gældende for Gigon / Guyer. Mange arkitekter og tegnestuer benytter sig i større eller min-
dre grad af mock-ups og materialeafprøvninger. Men i tilfældet med Am Römerholz og Signal 
Box er det svært at forestille sig dem frembragt uden. De to bygninger illustrerer tydeligt ma-
terialets betydning for fremmaningen af arkitekturen, hvor den tidslige del spiller en så afgø-
rende rolle, og Gigon / Guyer tror på, at tingene og tiden findes, som Bjørnar Olsen udtryk-
ker det.  
 
For Gigon / Guyer sker oversættelsen fra idé til bygning gennem det fysiske materiale, lige-
som udstillingen Werkstoff bebudede: ved brug af materialer fundet på stedet og omkring 
(bygninger, beplantning, forekomst af natursten etc.) og gennem indsamling og sammenstil-
ling at kombinere disse som en opskrift eller som en alkymistisk skabelsesproces. For tilbyg-

                                                
233 Se bl.a. Kirsten Birk, “Gigon/Guyer, Farvearkitektur”, Arkitektur dk, 3 (2012). 
234 Gigon and Guyer, Gigon, Guyer[: the 2000 Charles & Ray Eames Lecture], s. 58. 
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ningen til Am Römerholz var det lige fra starten tegnestuens intention at finde frem til en faca-
deløsning og et materiale, “which would quickly gain the patina of age”,235 og for den nye Signal Box 
var det intentionen at bygge en bygning, der på en og samme tid ville fremstå som sin egen 
og samtidig opnå en patina, der virkede som en camouflage på det sted, den stod. Den arki-
tektoniske intention om at forfølge en ‘hurtig patina’ eller lade stedets patina smitte af på 
bygningen og fungere som camouflage, er afledt af tegnestuens forståelse af det specifikke 
sted og en forståelse af patina som en vej til dels at bygge sig ind i dette sted, dels som en me-
tode til at oversætte den arkitektoniske intention eller idé til bygning. 
 
I Am Römerholz er der anvendt kobber til tagdækning, tagrender, nedløbsrør m.v. og kalksten 
på den originale villa og udstillingsbygning i en lang række bygningselementer som sokler, 
trapper og sålbænke foruden de groft tilhuggede sten i facaden. Den samme materialeanven-
delse går igen i havens skulptursamling: store bronze- og kobbervoluminer på sokler af kalk-
sten. Gigon / Guyer fandt kalkstenssoklerne patinerede som følge af mange årtiers regn-
vandspåvirkning og grøntonede af vand, der var løbet ned over dem efter at være løbet ned 
ad skulpturen ovenover (fig. 2.31). Indgangen til at bygge sig ind i stedet er sket gennem en 
læsning af den eksisterende materialebrug i den patina, der var opstået på overfladerne, og 
oversættelsesarbejdet fra idé til bygning startede i den forstand som en bagvendt bevægelse, 
hvor stedet med dets patina først oversattes til ideen om en ny bygning, inden denne igen 
blev oversat til den realiserede nye tilbygning. Mens metalskulpturernes sokler er rejst for at 
beskytte skulpturerne, er Gigon / Guyers udstillingsbygning rejst for at beskytte den udstil-
lede kunst, og begge tager de imod metallernes distinkte grøntonende patina. Også i oversæt-
telsen af Signal Box fra idé til bygning er det stedet med den tilstedeværende patina, der først 
oversattes til ideen om en ny bygning, inden denne efterfølgende igen blev oversat til den re-
aliserede sporskiftebygning. 
  
 
At planlægge det uforudsigelige 
 
Ideen om patina som arkitektonisk motiv opstod i begge projekter informeret af stedet og 
materialerne. En tidlig skitse af den nye tilbygning til Am Römerholz viser et knapt og skarpskå-
rent bygningsvolumen med en svag grønlig tone strøget over facaden i akvarel.236 Ifølge 

                                                
235 Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch Box’”. 
236 Den nævnte skitse eksisterer desværre ikke længere, da den er bortkommet fra tegnestuen. Der refereres her til 
den på baggrund af Annette Gigons mundtlige fremstilling af skitsen i mit interview med hende: ibid. 
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Skulptur i haven med letgrønpatineret sokkel i kalksten

Fig. 2.31

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Sammlung Oskar Reinhart 
am Römerholz
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Anette Gigon var hensigten med skitsen ikke at foreslå et grønt hus, men et hus med et grøn-
ligt skær over sig, der forbandt det til dets omgivelser.237 Annette Gigon fortæller, at styrken 
ved skitsen var dens svaghed: “this early sketch became a conductive means towards the realisation of the 
dream of a pre-aged, weathered surface, thanks to its vague and open-ended character”. Arkitekturskitsen 
og tegneteknikken med ufuldendt streg og akvarellavering spillede en rolle for fremstillingen 
af bygningen og fastholdelsen af ideen om et ufuldendt bygningsværk med en åben slutning, 
om end med en udpeget og styret retning. I skitseringen af Signal Box fungerede de indsam-
lede jernoxid-patinerede sten fra baneterrænet som farvesætningsinformerende materialeprøver 
ved siden af skitser og stregtegninger. Modsat Am Römerholz faldt selve løsningen med facade-
materialet og den intentionelle patina hurtigt på plads, særligt da metoden med at iblande 
jernpartikler i betonen allerede var afprøvet på det tidspunkt og havde vist sig anvendelig. 
Annette Gigon fremhæver, at projekterne er udviklede på et tidspunkt, hvor computerteg-
ning og digitale visualiseringsværktøjer ikke var en del af den arkitektoniske virkelighed og 
fremstilling på samme måde, som det er i dag. Hun fremhæver desuden selve præsentations-
formen – at de to projekter, som nærværende tekst beskæftiger sig med, var mindre ‘færdige’ 
og ‘fastlåste’ i deres udtryk som håndtegninger og mere åbne for fortolkning, end de ville 
have været i dag som computertegninger, hvilket var hensigtsmæssigt for disse projekter, hvis 
arkitektoniske idé netop hænger sammen med at være åbne og uafsluttede i deres realise-
ring.238 
 
Sideløbende med skitseringsarbejdet ved tegnebordene tog designprocessen form som en dia-
lektisk bevægelse mellem undersøgelser af en række materialer, der kunne anvendes til faca-
den til Am Römerholz i samarbejde med materialeproducenter, ingeniører, håndværkere og an-
dre specialister. Arbejdet var afsøgende og med en viden om, at der skulle findes på noget 
nyt. Anette Gigon beskriver det som et forskningsarbejde, hvor store mængder data i form af 
tegninger, lige fra løse skitser til færdigprojekterede 1:1-detaljer og materialeprøver, hvor ma-
terialer, farver, overfladebehandlinger og -bearbejdninger kunne undersøges, sammenstilles 
og opleves. Om det endelige materialevalg til Am Römerholz reflekterer arkitekterne: 
 

“We won the competition in 1993. It was the first competition project in which we tested so 
many different solutions during the design phase. When we submitted the building application, 
we still worked with a load-bearing structure that was completely covered with copper sheets. 
But it somehow didn’t feel right to have a façade here made of a roof-material that could be bent 
and that could absorb impacts, and when you touch it or knock on it, it sounds hollow, so we 
were looking for a solid, mineral construction. (…) What we knew from the beginning was that 

                                                
237 “The intention with the sketch was not to propose a green house, but rather a house with a greenish color ‘in it’, connecting it to its 
surroundings”. Ibid. 
238 Ibid. 
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we wanted a building that would quickly acquire a patina and ‘predate’ its own age with other 
means than those of the villa. That’s why we experimented with adding copper powder to the 
concrete so that it would turn greenish with time. Interestingly, this ‘autopigmentation’ was 
most convincing in that concrete samples which also contained limestone sand - a material that 
was found in the old villa like the copper too.”239 

 
Kobbermaterialet med den distinkte patina var fortsat udset som facademateriale, men ikke 
som tynd pladebeklædning. Ønsket om en mere solid og robust facade, der samtidig besad 
patinaegenskaber svarende til kobberets var opstået. Gigon fortæller om, hvordan ideen om 
den eksperimenterende betonblanding til facadeelementerne opstod ved et tilfælde, da hun 
købte julegaver i en legetøjsbutik i Zürich og ved siden af et ‘Den lille kemiker’-sæt blev op-
mærksom på en bøtte med kobberpulver og med det samme var klar over, at det var en vej, 
der måtte afsøges ved at blande kobberpulver i en betonblanding. Gigon / Guyer havde i 
forvejen en god forbindelse til et betonfirma, som var med på at lave et forsøg.  
 
Udviklingen af weathering-facaden med indbygget hyperpatina, forløb herefter som et samar-
bejde mellem arkitekter og betonfirmaet. Det blev hurtigt besluttet at udvikle weathering-faca-
den som elementer uafhængige af den bagvedliggende bærende konstruktion for at minimere 
risikoen for, at uforudsete egenskaber, svagheder og fejl ved den nye og uafprøvede beton-
blanding skulle lede til materialenedbrydning af den konstruktive del af bygningen. Der blev 
støbt talrige mock-ups, hvor blandingsforholdet blev justeret, og mængden af og kornstørrel-
sen på det tilsatte kobberpulver blev ændret. Støbningerne kom dog hele tiden ud enten grå 
eller med store, synlige betonpartikler i sig. Der opstod også et problem, hvor jernarmeringen 
i elementerne trådte frem som en aftegning i overfladen og elementet, når mængden af kob-
berpulver i betonblandingen nåede et vist niveau. Resultatet blev aldrig som ønsket, selvom 
dette ønske ikke var fuldstændig klart defineret, ud over at arkitekterne ønskede en jævn, ens-
artet overflade. I et enkelt forsøg, ret langt henne i forløbet, hvor arkitekterne begyndte at 
tvivle på fremgangsmåden, bad Gigon / Guyer om at få blandet fint, pulveriseret kalksten 
magen til den sten, der er benyttet i den originale villa, i betonblandingen sammen med kob-
berpulveret. Også denne støbning var dog en skuffelse, og den blev stillet udenfor sammen 
med de øvrige fejlslagne mock-ups. Herefter forsøgte man at fremskynde patinaprocessen på 
de mock-ups, der allerede var støbt, ved at udsætte dem for forskellige kemiske behandlinger 
med syre, basiske væsker, sandblæsning etc. uden held. Ved et tilfælde vendte arkitekterne til-
bage til den kasserede støbning, der også var blevet tilsat kalkstenspulver. Mock-up’en var ef-
terladt uden for støbehallen med forsiden nedad, og den havde fået “a beautiful, refined greenish 
color”.240 Dér var den, den planlagte patina, der altså først dukkede op ved rent og sker 

                                                
239 Ibid. 
240 Ibid. 
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Fig. 2.32

Støbning af  prøver til facadeelementer med forprogrammeret, indbygget patina.

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Gigon / Guyer
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Fig. 2.33

Uden helt at kende den ‘rigtige’ nuance på forhånd var det netop denne, der eftersøgtes i 
støbeeksperimenterne gennem tilsætning af  forskellige tilslag, pigmenter og kobberpulver i 
forskellige kornstørrelser og ditto kalkstenspulver.

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

© Gigon / Guyer
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(u)held i en knap så planlagt weathering-proces, men alligevel udelukkende blev realiseret gen-
nem en fokuseret og planlagt realiseringsproces af en idé om fremprovokeret, styret intentio-
nel patina (fig. 2.32-2.33).  
 
Ved at støbe facadeelementerne som forstøbte elementer reduceredes de potentielle fejl og 
svagheder, der kunne opstå i støbeprocessen med en ny og eksperimenterende materialesam-
mensætning, til et enkelt element eller i værste fald til kun den udvendige og ikke-bærende del 
af facaden. Med beslutningen om forstøbning blev beslutningen om elementernes størrelse 
også snævret ind. Med maks. seks meter i højden og tre meter i bredden kunne elementerne 
fragtes fra støbeplads til byggeplads på en almindelig lastvogn. Når man anvender støbte fa-
cadeelementer som klimaskærm, må der nødvendigvis komme samlinger mellem disse. 
Fremfor at tætne samlingerne for at opnå et glat, ensartet facadeplan lod man dem stå åbne 
(med en form for tilbageliggende fuge).241 De enkelte facadeelementer står på den måde frem 
som selvstændige ‘sten’ i facaden ligesom de grove kvadersten i den gamle villa.  
 
De weathering-forhold, der gør sig gældende på og omkring et baneterræn, hvor altså ikke kun 
den naturskabte patina, men også den menneskeskabte patina242 dominerer, definerede jern med 
den distinkte patina skabt af jernoxiderne som det materialemæssige og farvemæssige ud-
gangspunkt for den intentionelle patina, Gigon / Guyer arbejdede med i Signal Box. Annette 
Gigon fortæller om de materialemæssige overvejelser: 
 

“We wanted to do something strange. Corten-Steel (for example) would have been too obvious a 
façade solution – because of all the steel already there on the building site. As the new façade 
also had to provide the building with a high thermal mass in order to slowly store and re-release 
heat, a concrete façade construction was preferred. The future pollution at the site combined 
with the need of high thermal mass led to the use of a structure and façade casted in-situ with 
concrete mixed with pulverised iron-oxides. (…) Wanting solidness and massiveness let to a 
very monolithic building.”243 
 

I afprøvningerne af weathering-facaden til Signal Box blev der udført undersøgelser ligesom dem 
til Am Römerholz med 1:1-afprøvninger, materialeprøver, blandingsforhold m.v. Selvom mate-
rialerne beton og jern var på plads tidligt, viste der sig at være store farvevariationer af-
hængigt af blandingsforholdene, blandingsprocessen og siden også i weathering-processerne, og 
arbejdet med farvesætningen udvikledes særligt i undersøgelsesperioden med hjælp fra den 
                                                
241 Ibid. 
242 Jf. Jorge Otero-Pailos’ diskussion om den moderne arkitekturs forhold til patina som beskrevet i afhandlingens 
Del 1 og i: Jorge Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural 
Historiography”, Grey Room. MIT Press, 44 (2011), s. 90-113. 
243 Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch Box’”. 
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tyske kunstner Harald F. Müller. Patinasynet, der udvikledes, blev i lige så høj grad et spørgs-
mål om farvesætning og det kunstneriske aspekt ved bygningskunsten. Det indsamlede farve-
spektrum fra jernoxid-patinerede sten i området spændte fra en lys, varm gul tone over skri-
gende orangerøde til helt mørke, rødbrune nuancer. Med afsæt i stenene og indsamlede (me-
tal)genstande fra baneterrænet oversattes farvespektret til betonstøbninger tilsat jernoxider i 
varierende blandingsforhold for at afprøve farvespektret i de støbte 1:1-udsnit af den nye fa-
cade, og den meget mørke, rødbrune nuance blev til slut valgt. Støbningen af Signal Box blev 
udført in-situ med en glideforskalling på de enkelte facader, som kræver et højt præcisionsni-
veau og desuden kræver støbningen udført i ét stræk, hvis der ikke skal opstå ujævnheder og 
farveforskelle i den færdige facade. Det lykkedes imidlertid ikke (fig. 2.34): 
 

“During the construction there was an accident; a crane broke in the middle of the casting pro-
cess of one of the facades, and the casting could not be completed. The casting was later contin-
ued, but it couldn’t be done in a nicely continuous way, so a kind of ‘scar’ was left on the fa-
çade.”244 

 
In-situ-støbningen blev valgt, fordi materialeblandingen var afprøvet modsat materialeekspe-
rimentet i Am Römerholz, og faren for støbefejl eller for senere problemer med materialebru-
gen blev anset for minimal. Den støbefejl, der alligevel skete, efterlod et ar på bygningens ene 
facade som en påmindelse om, hvor svært (umuligt) det er at planlægge en bygnings fremtid, 
at planlægge det uforudsigelige. Den rødbrune farve var den korte tids patina. Den uforudsi-
gelige lange tids patina viste sig sværere (umulig) at planlægge. I dag fremstår bygningen med 
en insisterende rød nuance som afhængigt af dagslysforhold og luftfugtighed varierer mellem 
lysende orangerød og pink (fig. 2.35). Det samme farvespektrum, som også tonerne i de ind-
samlede, patinerede stenfragmenter spænder over. “And that is why I said that it is sometimes inter-
esting how the building ages or changes unexpectedly and, in a way, it changes character (…)”,245 tilføjer 
Annette Gigon. 
 
 
Den korte tids og den lange tids patina (patinaforståelse) 
 
Med intentionen om patina som direkte medskaber af de to bygningsværker, herunder arki-
tekturoverfladernes karakter og bearbejdning samt deres farvesætning, fulgte også et ønske 
om en fremprovokeret og hurtig patina, den korte tids patina, der samtidig skulle have mulig-
hed for efterfølgende at fortsætte med at udvikle sig over lang tid, den lange tids patina. I in-
tentionen ligger dermed et ønske om en styret og forceret planlagt patina ved at anvende et 

                                                
244 Ibid. 
245 Ibid. 
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Fig. 2.34

Støbefejlen anes på facadens midte og fremstår som en form for ar.

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz

© Gigon / Guyer
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Fotografi af  Signal Box taget i 2017. Facaden er patineret i en uventet orangerød, 
næsten pink farve. Mørke patinaspor tegner sig i facaden omkring ‘tagfoden’, hvor 
regnvand skyller ned, samt som ‘skæg’ ved vinduernes hjørner.

Fig. 2.35

Gigon / Guyer 1996-99
Signal Box
Zürich, Schweiz
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materiale, “that would quickly acquire the patina of age”, mens der i bevidstheden om bygningernes 
forventede lange levetid ligger en anden tidslighed, hvor patineringen fortsat vil ske, men 
hvor den i mindre grad kan styres og planlægges. Anvendelsen af hhv. kobberpulver og jern-
pulver til de to bygninger udspringer også af disse hensyn, og med blandingsforhold og andre 
tilsatte materialer i betonblandingen efterstræbtes den både hurtige og langsomme patina i 
arkitekturoverfladerne gennem en let aflæselig weathering-proces, når hhv. den distinkte ir-
grønne og den mørke rødbrune farve træder frem i materialet. Gigon / Guyer fremhæver 
uforudsigeligheden som en stor gevinst og bygningernes foranderlighed gennem aldring og 
patina som en præmis og ikke et problem. Den planlagte, intentionelle patina bliver i den for-
stand igangsættende for den lange tids patina, men ud fra en præmis om, at ruten er stukket 
ud, men målet defineres undervejs. 
 

“We like to have control over buildings to a certain degree and then let it go. And, of course, the 
building should not undergo weathering to such a degree that it completely deteriorates.”246 

 
I det, Annette Gigon betegner som “the making of architecture”, er the making of Signal Box og Am 
Römerholz karakteriseret ved en både metodisk og åben arbejdsproces, hvor det undersøgende 
og eksperimenterende arbejde tildeles opmærksomhed, og hvor også intuitionen og tilfældet 
tages alvorligt. Bygningerne har med deres patinaforståelse den lange og den korte tids pa-
tina, men også den intentionelle og planlagte patina er til stede over for den uintentionelle og 
uplanlagte patina. Signal Box’ markante farveændringer gennem tiden og støbefejlen indskri-
ver sig i den uintentionelle patina, men opdelingen mellem det planlagte og det uplanlagte er 
alligevel vag og løs, da muligheden for det uplanlagte er indlejret i den planlagte stræben ef-
ter den intentionelle patina, og dermed en uundgåelig påvirkning, som Gigon / Guyer må 
have været bevidste om og åbne for, og som en slags arkitekturens forprogrammering til det 
tilfældige. Patinaudviklingen er som beskrevet heller ikke noget, der begrædes, men den kon-
stateres blot og anerkendes tilmed med en vis glæde som en kvalitet ved byggeriet, der får et 
liv selv gennem sin materielle verden. Am Römerholz’ planlagte patina med den svagtgrønne 
toning af betonfacaden har også fået sit eget liv. Facaderne – særligt den nordvendte – afva-
skes således med skrubbe, vand og sæbe hvert 5.-10. år for at holde patinaen på et ønsket ni-
veau. Algebegroning og aflejring af biologisk materiale fra de omkransende Römerholz (romer-
ske træer) farver nordfacaden kraftigt i enten gulgrønne eller mørkegrønne nuancer, som mu-
seets direktør ikke er vild med. (fig. 2.36). Men som Annette Gigon påpeger, er der med af-
vaskningerne tale om en ganske beskeden overfladebehandling af facaderne sammenlignet 

                                                
246 Ibid. 
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med en pudset og malet facades evindeligt påkrævede genopmaling, der er langt mindre tole-
rant over for den biologisk betingede patina, der finder sted her.247 Også den lange tids pa-
tina, der har vist sig på Signal Box, med støbefejl og de markante farveændringer, weathering-
påvirkningerne af betonens jernoxider forårsager, anerkendes, når arkitekterne kalder det for 
befriende at sætte slippe kontrollen (i nogen grad), når bygningen efterlades ude og lever sit 
eget liv.248 Arbejdet med både den lange og den korte tids patina kræver noget af arkitektu-
rens frembringelse med ønsket om en ganske bestemt, hurtig og synlig patina, men lykkedes 
på grund af to omstændigheder i fremstillingsprocessen, som arkitekterne fremhæver: en for-
holdsvis lang skitserings- og udviklingsfase med god tid til at afsøge muligheder og en materi-
aleproducent, der dels var villig til at eksperimentere, dels var vidende og erfaren nok til at 
kunne rådgive arkitekterne i den afsøgende fase.249 Realiseringen af Am Römerholz var særligt 
krævende på grund af den eksperimenterende materialebrug. Her var foruden de allerede 
nævnte forudsætninger en tillidsfuld bygherre, der turde eksperimentere med ny materiale-
brug og ikke mindst med patina som (en noget uforudsigelig) medskaber af arkitekturen. En 
kreativ tilpasning af støbemetode, der passede til den eksperimenterende materialebrug og 
dermed til risikominimering for materialesvigt var en måde at imødekomme bygherren på, 
men også en måde at tage patinaforholdene alvorligt på, hvor arbejdet med materialer og 
byggeteknik informerer arkitekturen og bliver arkitektonisk motivdannende. I både Am Rö-
merholz og Signal Box arbejder Gigon / Guyer med patinaen som informerende og motivdan-
nende i en stærkt fremprovokeret intentionel patinastrategi, hvor der er fællestræk og forskel-
ligheder på tværs af de to projekter. 
 
Med Am Römerholz kastes et blik på den eksisterende villas anvendelse af historicistiske ele-
menter i facaden med rusticering, historiske byggematerialer og teknikker, der lige fra byg-
ningens opførelse har givet indtryk af, at bygningen har været ældre, end den egentlig var. 
Dette blik danner afsæt for tilbygningens anvendelse af materialer og teknikker, der også bid-
drager til en pre-ageing af det nybyggede værk, men her gennem a quickly gained patina of age. 
Med anvendelsen af pulveriseret kalksten og kobberpulver i betonblandingen samt i den 
sammenstykkede facadedeles overflade og med kobbermaterialet som velkendt inddæknings-
detalje blandes de klassiske og velkendte materialer med det moderne og industrielle beton-
materiale. Den patina, der opnås, viser sig, betonen til trods, at være i tæt relation til den 
klassiske før-moderne arkitekturs patina med kobberets karakteristiske grønne tone, og refe-
rerer til metalskulpturenes og kalkstenssoklernes patina i parken og til patinabegrebets histo-
riske udspring i kunstens verden og ideen om det pittoresk skønne. Anvendelsen af beton og 

                                                
247 Ibid. 
248 Ibid. 
249 Schweiz har en meget specialiseret og dygtig betonindustri, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at der findes sær-
lig betonstøberuddannelser. Insitu-støbning af beton er langt mere almindelig end i Danmark, og der støbes med 
større præcision og detaljering i mange byggerier, end vi kender det fra Danmark, hvor betonbyggeri som ud-
gangspunkt er elementbyggeri, og insitu-støbning er utroligt dyrt. 

197



Del 2

Den nordvendte facade på tilbygningen til ‘Am Römerholz’ patinerer hurtigere og kraf-
tigere end forudset, bl.a. pga. sedimentering fra den tilgrænsende skov med Römerholz. 
Facaden afvaskes ca. hvert 5.-10. år på museets initiativ. 

Fig. 2.36

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz
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Fig. 2.37

Gigon / Guyer 1993-98
Sammlung Oskar Reinhart 
‘Am Römerholz’
Winterthur, Schweiz

Gigon / Guyers analyse af  den eksisterende villas historicistiske arkitektur fortolkes 
i tilbygningen. Begge bygninger forsøger på forskellig sin vis at dyrke alderen og tid-
sligheden for at indskrive sig i stedet.
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det knappe formsprog, som betonkonstruktion tillader, giver ikke desto mindre et umiskende-
ligt moderne præg. Am Römerholz balancerer med sin materielle verden delikat mellem kunst-
historiens og den klassiske arkitekturs patinaforståelse og den moderne arkitekturs virkelighed 
(fig. 2.37). 
 
Signal Box påtager sig mere udtalt og direkte at forbinde ideen om the patina of age og Ruskins 
og Riegls patinaforståelse, hvor udelukkende naturfremkommet patina iagttoges, med den 
industrielle og moderne materialerealitet, Otero-Pailos omtaler. I Signal Box er det således 
den moderne, industrielle materialeverden, der ganske nøje udvælges og dyrkes. Det skyldes 
naturligvis afsættet i stedet, baneterrænet, der om noget symboliserer den industrielle moderne 
verden, og de materielle tilstedeværelser, der i så udpræget grad gør sig gældende og domine-
rer arkitekturen her, når jernpartiklerne, der opstår som bremsestøv, lægger sig og trænger 
ind i alle overflader på stedet. I den henseende har Signal Box’ materialesætning en dobbeltbe-
tydning i relation til patina, hvor betonen med de iblandede jernoxider på den ene side lader 
bremsestøvet trænge fuldstændig ind i arkitekturen og blive til materialet som en hyperindu-
striel patina, og på den anden side fastholder den insitu-støbte betonfacade med schweizernes 
utroligt høje præcision og materialebeherskelse forbindelsen til den håndværksmæssige arki-
tekturfremstilling med tunge facader bygget på stedet med veneration for de forfinede detal-
jer, som i udpræget grad hørte den før-moderne arkitektur til. Havde der været anvendt en 
let facadebeklædning i corten-stål, havde situationen været ganske anderledes. Signal Box 
kommer dermed med et yderst kvalificeret svar på, hvorledes et nutidigt syn på og forståelse 
af arkitekturens patina kan etableres.  
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SAMMENFATNING AF DEL 2 
 
 
I afhandlingens Del 2 har vi undersøgt fire bygningsværkers tilgange til patina, hvor patina 
har en rolle som både informerende og motivdannende medskaber af arkitekturen.  
 
I den første patinaundersøgelse af C.F. Hansens to klassicistiske hovedværker ser vi nærmere 
på materiale- og farvesætningsudviklingen på Domhuskomplekset og Vor Frue Kirke. I den 
udvikling har patina spillet en væsentlig rolle og initieret den nye materialebrug og kulør, der 
i dag fortsat er kendetegnende for disse bygningers facader. C.F. Hansens tegninger til de to 
bygningsværker inddrages også i undersøgelsen, idet tegningerne er udført med påmalet, 
fremskrevet patina på facaderne, hvilket indikerer C.F. Hansens opmærksomhed på arkitek-
turens aldring og patina allerede fra perioden før og under bygningernes realisering. Et bre-
dere udvalg af C.F. Hansens tegninger inddrages i undersøgelsen for at se på denne tegneme-
tode, hvor patina søges fremskrevet, og det får en betydning, når facadens elementer flyttes, 
eller når bearbejdningen af overfladerne ændres. C.F. Hansens tegnemetode viser sig dermed 
som et redskab, der anvendes i en afsøgning af patinaens informerende funktion i arkitektu-
ren (gennem tegningen) og som motivdannende arkitektonisk element, når arkitekturen bear-
bejdes, materialesættes m.v. på baggrund af patinaovervejelser.  
 
Tegnemetoden har i undersøgelsen desuden vist sig også at bidrage til den senere udvikling 
af bygningerne, særligt ift. den restaureringsholdning, der med den nye materialebrug, kolo-
rit og senere facadeistandsættelsesstrategi fortsat tegner bygningernes facader i dag. Tegnin-
gerne viser, at patina er fint. Patina er endda forventet, og arkitekturens synlige aldring svæk-
ker ikke den arkitektoniske idé, tværtimod er arkitekturen tegnet, så den patina, der forven-
tes, tager del i arkitekturen. Patina er dermed som sådan ikke et problem. I realiteten viste 
patina sig på både Domhuskomplekset og Vor Frue Kirke dog som et problem. Den patina, 
der meget hurtigt opstod, havde en intens, destruktiv og uønsket karakter, der blev anset som 
forringende for arkitekturen, virus aerugo (grim eller fjendtlig patina), set i forhold til den for-
ventede og ønskede patina, aerugo nobilis (ædel patina), som fremgik af tegningerne. Det er 
ikke til at sige med sikkerhed, om tegningerne direkte har dannet afsæt for restaureringshold-
ningen. Det er dog tydeligt at se, at ligheden mellem tegningerne og bygningerne med deres 
facadematerialer, -kolorit og patina i dag er slående. De partielle udskiftninger af facadepuds 
i forbindelse med facadeistandsættelserne siden Gottlobs hovedistandsættelse divergerer fra 
den mere ensartede patina, tegningerne viser; omvendt synes tegningernes anerkendelse og 
omfavnelse af facadernes patina at være det, der muliggør den restaureringsholdning, der i 
dag giver det karakteristiske kludetæppemønster af puds og patina, hvor den synlige aldring 
får lov at træde frem og tage del i arkitekturen.  
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De to værker – og særligt, som de er fremstillede af C.F. Hansen i tegningerne, og som oprin-
deligt udført – repræsenterer umiddelbart den patinaforståelse, som både Ruskin og Riegl på 
hver deres måde abonnerede på, der knyttede sig til ideen om det absolutte og pittoreske. Med 
først Hansen Kochs og siden Gottlobs store facadeistandsættelser lader det alligevel til, at den 
“penumbra of qualities”, tegningerne besidder, åbnede op for de åbner ender, der skulle til for at 
lade bygningsværkerne og deres patina udvikle sig til også ganske forsigtigt at træde ind i det 
moderne industrisamfunds weathering-virkelighed. Anvendelsen af den borholmske cement var 
første lille skridt, hvor arkitekturens materielle verden tilpassedes den nye materielle virke-
lighed. Gottlobs pragmatiske, retvinklede pudsudskæringer fulgte op på denne tilpasning i en 
ny, moderne tid, hvor nye rationalitetsbehov blev en tydeligere del af restaureringsfaget, bl.a. 
i takt med at andre materialer vandt frem og påvirkede Domhuset og Frue Kirke på nye må-
der.250 Ændringerne af de to bygningers facader og patina var markante, men bygningerne 
opfattes til stadighed som helstøbte og med en klar arkitektonisk idé og karakter, som C.F. 
Hansens tegninger støtter op om i kraft af deres balancering mellem den præcise, strenge 
streg og den løse, kærlige lavering, der åbner for bygningernes mange mulige liv.  
 
I den anden patinaundersøgelse af Gigon / Guyers hhv. grønne og røde hus anerkendes pa-
tina ikke blot som en uundgåelig præmis for arkitekturen. I de to bygningsværker arbejder 
Gigon / Guyer intentionelt med patina som en medskaber af arkitekturen. Patina spiller i de 
to projekter en helt central rolle og efterstræbes, fremprovokeres, dyrkes og forfines for at 
færdiggøre bygningsværkerne og give dem farve og overfladefinish. Den intentionelle patina 
er i de to værker afgørende for bygningernes ‘færdiggørelse’ og realisering; bygningerne bli-
ver først sig selv, og deres idé realiseres først i kraft af deres patina. Patinaen er dermed med-
skaber af arkitekturen, og hensynet til deres (intentionelle) patina har betydning for arkitektu-
rens fremstillingsproces, fra idé til skitse og tegning til bygning, og for den forståelse af patina, 
bygningerne fremlægger. Gigon / Guyers to bygninger er begge tegnet, før de digitale teg-
ninger blev en del af arkitekturfremstillingsprocessen. For Am Römerholz’ vedkommende var 
den første oversættelse af ideen om bygningsværket til tegning en løs skitse af bygningsvolu-
miner udført i streg, med en let grønlig tone påført. For Signal Box’ vedkommende var afsæt-
tet også en volumentegning i streg med rødbrun toning påført. Den efterfølgende tegnepro-
ces omfattede de klassiske arkitekturtegninger, plansnit, tvær- og længdesnit samt facader for-
uden detaljetegninger efter behov. Disse er alle udført i streg, uden yderligere bearbejdning 
af overflader, farver, patinaforhold etc. Arbejdet med at udvikle weathering-facaderne med en 

                                                
250 Fx er det værd at bemærke, at vejsalt først blev anvendt fra midten af 1900-tallet til at modvirke isglatte fortove 
og trapper (måske dem, der leder op til Domhusets forhal eller til Frue Kirkes våbenhus?), omtrent samtidig med 
at Gottlob introducerede sin praksis. Opstigende grundfugt og udkrystallisering af salte i murværket har i mange 
år været et stort problem for begge bygningerne, og det ses i dag i særlig grad i Domhusets hovedfacade mod Ny-
torv. Det er ikke til at sige, om sammenfaldet som sådan betyder noget, men eksemplet tjener til at vise, at Gottlob 
i sin tid stod over for radikalt ændrede materialeverdener, end da de to bygningsværker blev igangsat på tegnebor-
det.  
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intentionel patinafremkomst afsøgtes, afprøvedes og præsenteredes gennem studier af materia-
let i 1:1-afprøvninger, mock-ups, materialeprøver m.v. I begge bygningers tilfælde har uhel-
det eller det uplanlagte spillet en rolle for bygningernes udtryk. Med Signal Box under kon-
struktion, da kranen brød sammen under støbeprocessen og efterlod et støbe-ar på den ene 
facade, og med Am Römerholz var det ved et tilfælde eller uheld, at den endelige materialeløs-
ning opstod, da den ellers opgivne støbning iblandet kombinationen af kobberstøv og pulve-
riseret kalksten blev fundet udendørs, hvor den var sat til side for at blive smidt bort, men i al 
ubemærkethed var patineret, som arkitekterne havde ønsket det. Gigon / Guyers to huse ud-
mærker sig ved at dyrke og efterstræbe en markant og tilsigtet patina.  
 
Signal Box udfordrer den klassiske forståelse af patina og tager på nærmest direkte opfordring 
Otero-Pailos’ udfordring op om at indskrive patinaforståelsen i industrialiseringens og mo-
dernitetens nye materialevirkelighed. Det gør Gigon / Guyer til fulde i et næsten demonstra-
tivt greb, når det rustrøde bremsestøv provokeres helt ind i facadens konstruktive materiale i 
et raffineret insitu-støbearbejde. Den mørke, rødbrune farve, bygningen havde i starten, op-
stod allerede under støbearbejdet, hvor jernpartiklerne oxiderede og blev mørkere og mør-
kere i tiden efter opførelsen. Siden har bygningen med sin farve og patina færdigudlevet arki-
tektens idé om den mørke og rolige rødbrune farve, for at afsøge patinaens muligheder inden 
for det spektrum, jernoxidernes røde toner muliggør. Da jeg besøgte og fotograferede byg-
ningen på en overskyet, men lys forårsdag, lyste bygningen op i en insisterende, klar rød 
tone, men med en dybde og overfladekarakter, der samtidig lod vise, at der ikke var tale om 
en påmalet overflade, men en materialeegenskab, der stak dybt i arkitekturen, som mange 
års patina gør det. Med Am Römerholz demonstreres en bygget og levende patinaforståelse, der 
mindre demonstrativt tilkendegiver sin modernitetshengivelse. Anvendelsen af de klassiske, 
velkendte og mere eksklusive materialer kalksten og kobber med kobberets distinkte grønne 
patina refererer til de to historicistiske bygninger, tilbygningen hægter sig på, og til et før-mo-
derne patinasyn, der efterstræber det pittoreske og klassisk skønne, som Riegl og Ruskin på 
hver sin vis beskæftigede sig med. Ikke desto mindre smyger bygningen sig uden om en ro-
mantisk, anakronistisk patinaforståelse på raffineret og begavet vis uden på den anden side 
demonstrativt at frasige sig det romantiske sted, den bygger sig ind i. Brugen af beton tager 
åbenlyst det moderne op, sammen med den rationelle anvendelse af forstøbte elementer. 
Bygningsvoluminets knappe figur, der samtidig er fint bearbejdet med forskydning i dybde og 
højde i samspillet mellem udstillingsrummene og lanternerne, bygger videre på de to eksiste-
rende huses karakter, ligesom også den præcise sammenstilling af facadeelementer og kob-
berinddækninger gør. Am Römerholz viser i den forstand en delikat og velovervejet patinafor-
ståelse, der ikke behøver at gøre op med Riegls “Alterswert” og Ruskins “golden stain of time” for 
at forbinde dem med Olsens og Otero-Pailos’ nye materielle verdener.  
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C.F. Hansens klassicistiske bygningsværker og Gigon / Guyers patina-alkymistiske betonhuse 
har på samme tid meget til fælles og meget til forskel. Patina spiller en essentiel rolle som in-
formant og motiv i den arkitektoniske idé, (re)præsentation, fremstilling og realisering af byg-
ningsværkerne og ikke mindst i bygningernes liv, hvor patina er prægnant til stede og ikke 
kun tager fra, men også føjer til arkitekturen gennem sin tilstedeværelse. Ligesom hos C.F. 
Hansen viser Gigon / Guyers to betonhuse sig interessante, når det gælder den lange tids pa-
tina, hvor den korte tids planlagte og intentionelle patina både understøttes og bygges videre på 
i den takt, der på forhånd er slået an, men samtidig besidder de en åbenhed, der tillader nye 
og foranderlige ender, uden at den arkitektoniske idé udviskes eller forringes. 
 
I afhandlingens Del 3 skal vi på baggrund af tre diskuterende undersøgelser se nærmere på, 
hvilken rolle hensyn til og bevidsthed om patina kan spille i fremstillingen af arkitektur og 
forståelsen af arkitekturens patina i dag. De diskuterende undersøgelser tager fat i og under-
søger C.F. Hansens tegnemetode, hvor patina allerede fra skitseringen af det ikke-realiserede 
bygningsværk medtænkes og informerer tegningen og projektet om weathering-forhold og heri-
gennem bliver medskabende og motivdannende for arkitekturen. Desuden afsøger de disku-
terende undersøgelser det spor, som Gigon / Guyer lægger ud for en nutidig forståelse af, 
hvorledes et nutidigt syn på og forståelse af arkitekturens patina kan videretænkes og udbyg-
ges, så patina indgår som informerende og motivdannende i arkitekturen.  
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DEL 3 
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DISKUTERENDE UNDERSØGELSER 
 
 
Afhandlingens Del 3 har tre undersøgelser som omdrejningspunkt i en diskuterende afsøg-
ning af, hvorledes en øget bevidsthed om og opmærksomhed på arkitekturens patina kan 
indgå som informerende parameter i arkitekturfremstillingen, the making of architecture,251 alle-
rede fra idé- og skitseringsfasen i et arkitekturprojekt. Afhandlingens Del 1 danner udgangs-
punkt for de diskuterende undersøgelser i nærværende kapitel med en insisterende fasthol-
delse af, at arkitekturens aldring og patina er uundgåelig, og at patina ikke kun fjerner lag og 
nedbryder, men også føjer til og bygger videre på, jf. Mostafavi og Leatherbarrows udsagn 
om, at “finishing ends construction, weathering constructs finishes”.252 Det, der føjes til og bygges vi-
dere på, er naturligvis den fysiske bygning, men det er også selve det arkitektoniske udsagn, 
den arkitektoniske idé, der bygges videre på og føjes til, når arkitekten allerede ved tegnebor-
det lader bygningen informeres gennem sin detaljering og materialesætningen af de forven-
tede weathering-processer, bygningen vil udsættes for efter sin opførelse. Ligesom også den ver-
nakulære arkitekturs husbygger fx forlængede sit tagudhæng eller kalkede over stok og sten for at 
beskytte lertavlene og tømmerværket. De diskuterende undersøgelser er lavet som en afsø-
gende metodeudvikling, med afsæt i C.F. Hansens tegnemetode og i forlængelse af Evans’ 
diskussion om oversættelsesarbejdet,253 der knytter sig til tegningen. Undersøgelserne afsøger 
tegningens potentiale til at lade arkitekten arbejde bevidst med patina i idéudviklingen og 
skitseringen af den arkitektoniske idé. Patinaundersøgelsen af Gigon / Guyers røde hus og 
grønne hus åbner det klassiske og før-moderne patinasyn for at kunne udvides og aktualiseres 
og dermed også inkludere de nye materielle verdener, som Otero-Pailos og Olsen taler 
om.254 De diskuterende undersøgelser forfølger og afsøger denne udbygning og aktualisering 
af patinabegrebet i arkitekturen i dag.   

                                                
251 Annette Gigon bruger betegnelsen “the making of architecture” om hele den proces, det er at lave en bygning, fra 
idé over skitse, projektering, model og mock-up til realisering. Den oversættelse, Evans taler om fra tegning til 
bygning, sker i hele processen i arkitekturproduktionen. Annette Gigon, “Interview on ‘Am Römerholz’ and ‘Switch 
Box’”, i Albert Algreen-Petersen (red.), (2017). 
252 Mohsen Mostafavi og David Leatherbarrow, On Weathering: The Life of Buildings in Time (Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 1993), s. 5. 
253 Se Del 1 samt: Jorge Otero-Pailos, “The Ambivalence of Smoke: Pollution and Modern Architectural 
Historiography”, Grey Room. MIT Press, 44 (2011), s. 90-113, samt Robin Evans, “Translations from Drawing to 
Building”, i Translations from Drawing to Building and Other Essays (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997). 
254 Se Del 1 samt: Bjørnar Olsen, In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (Californien: AltaMira 
Press, 2010). 
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PATINA SOM MODUS OPERANDI  
 
 
Metodeudvikling med studerende 
 
Med et ønske om at forholde sig til bygningens liv og evne til at ældes og patinere allerede 
ved tegnebordet fra idé- og skitseringsfasen udvikledes på baggrund af projektets undersøgel-
ser i Del 1 og Del 2 et tegnemetodeudviklende workshop-forløb som en integreret del af se-
mesteropgaven for 33 kandidatstuderende255 på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK), 
program for Kulturarv, Transformation og Restaurering (KTR).256 Workshoppen havde til 
formål at udvikle og afprøve en tegnemetode, hvor patina tager del i skitseringen af det 
endnu ikke byggede værk. Det materiale, der kom ud af workshop-forløbet, er en række dis-
kuterende og afprøvende, tegnede og delvist skrevne undersøgelser, som nærværende kapitel 
tager afsæt i. Semesteropgaven, som workshop-forløbet indgik i, havde den engelske Arts and 
Crafts-bevægelse, Landsforeningen Bedre Byggeskik og Haveby-bevægelsen som overord-
nede tematikker, og opgaven bestod i at tegne en byfortætning af den Bedre Byggeskik-af-
ledte haveby Annebergparken. Afsættet i Arts and Crafts-bevægelsen og Bedre Byggeskik for en 
studieopgave med bl.a. patina i fokus begrundes med bevægelsernes historiske betydning for 
et forsøg på bl.a. at tildele arkitekturens lange tid og hensynet til patina robusthed og kvalitet 
i en periode, hvor det industrialiserede byggeri vandt frem uden stort fokus på netop disse. 
Det antages, at der ved at studere og tage afsæt i den periodes arkitektur kan gøres erfaringer 
med at øge opmærksomheden på arkitekturens aldring og patina.  
 
 
 
 
 

                                                
255 Studerende, der deltog i workshoppen, hvis arbejder nærværende undersøgelse beskæftiger sig med: Aenne 
Kristine Thomsen, Aiste Bagdonaite, Anine Kildal Haneseth, Anne Sofie Hald, Arvid Carlström, Christian Mi-
nor Nørbjerg, Christoffer Hansen, Clara Isabella Runstedt Klausen, Frederica Sällström, Frida Andersen Lødru, 
Gustaf Björn Selling, Jakob Kleven, Jesper Skovby, Jonathan Pihl Petersen, Jórunn Reginsdóttir, Julie Arent Ols-
son, Kaja Tollersrud, Karl Smith-Meyer, Karoline Juhl Jessen, Lovisa Bondeson, Luna Dyre, Nicolai Kofod 
Larsen, Oscar Forsman, Pernille Hornung Bahn, Salem Samih Charabi, Sander Slette Haugli, Sanna Mattson, 
Signe Bay Bøgh Larsen, Sigrid Cederberg, Simon Lindberg, Sindre Narvestad, Tanya Gudmestad og Thipan 
Aiyampillai. 
256 Undervisningen og workshop-forløbet udsprang direkte af forskningen fra mit ph.d.-projekt og fulgte i øvrigt 
den faste semesteropbygning på KTR. Hvert semester er inddelt i tre faser: Blik, Kast og Projekt, der omhandler 
henholdsvis opmåling, analyse og værdisætning; skitsemæssigt udkast samt detaljeret projektforslag. Gennem alle 
tre faser arbejder den studerende i et stort skalaspænd fra bygningsdetalje til bygning og by-/bebyggelsesplan. Se i 
øvrigt: Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen, “Metoder”, Om Bygningskulturens Transformation 
(København: Gekko Publishing, 2015). 

210



Del 3

Annebergparken er et tidligere sindsygehospital, hvoraf  første etape er opført i årene 
1913-15 i et naturskønt og kuperet område ved Isefjorden i Nordsjælland. Anden 
etape blev opført i årene 1917-21, og senere er der kommet flere bygninger til. De to 
første etaper er tegnet af  arkitekten Kristoffer Varming. Den første etape er opført op til 
Landsforeningen Bedre Byggeskiks grundlæggelse i 1915, og bebyggelsen er i tæt rela-
tion til tankerne, der også fødte Bedre Byggeskik. Bebyggelsen er opført som en planlagt 
afgrænset, selvstændig ‘by’ efter de engelske haveby-principper ‘the garden city’, som også 
vandt udbredelse i perioden. I dag fremstår store dele af  bebyggelsens bygninger fredede 
ligesom også dele af  haveanlægget.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Nykøbing Sjælland

Foto: Victor Boye Julebäk

Fig. 3.1
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Fig. 3.2

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Nykøbing Sjælland

Tegning: 
Pernille Hornung Bahn, KTR

Annbergparken er opført på baggrund af  de tanker om havebyen, The Garden City, som 
den britiske byplanlægger Ebenezer Howard fremlagde i 1898 i sin bog ‘To-morrow: 
A Peaceful Path to Real Reform’. Centralt i havebyen er grønnegården, omkranset 
af  de administrative bygninger og fællesfunktioner som fx administrationsbygningen, 
brandstationen, festsalen, værkstedsbygninger osv. Bebyggelsen har beboelsesafsnit til 
hhv. mandlige og kvindelige patienter, funktionærboliger m.v. Desuden væksthuse ud fra 
ideen om at skabe et delvist selvforsynende bysamfund. Den bymæssige bebyggelse er 
naturligt afgrænset af  skov, marker og vand (Isefjord). Bygningerne, der er markeret med 
mørkt, omkring grønnegården er fredede. En stor del af  de øvrige oprindelige bygninger 
er bevaringsværdige.
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Baggrund for opgaven – Annebergparken & Bedre Byggeskik 
 
Annebergparken er et psykiatrisk hospital, der ligger lige uden for Nykøbing Sjælland (fig. 
3.1). Bebyggelsen er planlagt med stærk inspiration fra Ebenezer Howards tanker bag The 
Garden City.257 Annebergparken er opført som en selvstændig, velafgrænset by-enhed omkran-
set af skov, marker og fjorden og med en intern fin bearbejdning af landskabs- og haverum, 
som alle bygninger relateres til på forskellig vis, afhængigt af deres funktionsprogram (fig. 
3.2). Bebyggelsen er i sit formsprog og materialevalg under stærk indflydelse fra idégrundla-
get bag Arts and Crafts-bevægelsen. Annebergparken er tegnet som et samlet anlæg og opført 
i to etaper i hhv. 1913-15 og 1917-21, og dermed blev bebyggelsen tegnet, og første etape af 
byggeriet blev gennemført, lige umiddelbart inden Landsforeningen Bedre Byggeskik blev 
stiftet d. 27. juni 1915. Bygningerne fra den første etape af byggeriet bærer i deres formsprog 
fortsat historicistiske træk med bl.a. nybarokke stiltræk i snedkerdetaljer og murværk. Der er 
dog endnu flere træk, der peger frem mod den forenkling og djærvhed, Bedre Byggeskik-be-
vægelsen kort tid efter kom til at repræsentere (fig. 3.3).  
 
Bedre Byggeskik-bevægelsen opstod bl.a. som reaktion på byggeboomet i slutningen af 1800-
tallet, hvor en ringere håndværksmæssig kvalitet opstod bl.a. som følge af et øget pres forårsa-
get af højere krav til opførelseshastighed, som mange boligspekulanter særligt i byområderne 
lod sig rive med af. Der kan drages paralleller til i dag, når vi ser på baggrunden for Bedre 
Byggeskik-bevægelsens opståen. Byggeriet er også i dag præget af en fortsat øget hastighed, 
og den løbende introduktion af ny teknologi, datastyring m.v. i byggeriet medfører en øget 
kompleksitet og svær overskuelighed for rådgivere og udøvende, der på nogle måder mimer 
den øgede kompleksitet i byggeriet, som industrialiseringen medførte i 1800-tallets sidste 
halvdel. Bedre Byggeskik-bevægelsens bestræbelser på at bygge enkelt, fornuftigt og i en god 
håndværks- og materialemæssig kvalitet, bl.a. som modreaktion mod den historiske udvikling, 
er på den baggrund interessante at dykke ned i også i relation til spørgsmålet om arkitektu-
rens patina- og aldringsevne, og de bygninger, der blev bygget på baggrund af landsforenin-
gens tanker, kom til at betyde meget for boligbyggeriet i Danmark og er fortsat meget popu-
lære som boliger.258 At arbejde med tankerne bag Bedre Byggeskik blev den overordnede 

                                                
257 Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow (London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1902). 
258 Landsforeningens virke var relativt kort, men yderst betydningsfuldt og betød bl.a. en opblomstring af dansk 
muret byggeri, arkitektonisk kvalitet og saglige håndværksmæssige løsninger, foruden en stor mængde boliger, der 
i dag fortsat er populære bl.a. pga. deres evne til at ældes. “Det anslås, at der i løbet af første halvdel af det 20. århundrede 
blev bygget omkring 50.000 Bedre Byggeskik-huse rundt om i Danmark. Bedre Byggeskik-bevægelsen arbejdede for at bygge enkelt, 
fornuftigt og i god kvalitet og skabe klar sammenhæng mellem indretning, materialevalg og udseende (…)”. Fra Realdanias Insta-
gram-konto d. 24. september 2018. 
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Fig. 3.3

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Nykøbing Sjælland

Foto: KTR

De administrative bygninger og bygningerne med fællesfunktioner fremstår i blank 
mur i røde, håndstrøgne teglsten og med røde vingetegl på tagfladerne. Bebyggelsen 
omkring grønnegården er ensartet i sine materialer, men udtryksfuld i sin forskellighed 
i detalje ring omkring fx døre, vinduer og sålbænke, taghøjder, sammenstillinger af  
bygningsvoluminer osv., afhængigt af  bygningens funktionelle program. De over 100 år 
gamle hoveddøre og vinduer fremstår overvejende i god og velbevaret stand. Selv de gamle 
trukne rudeglas sidder i vinduerne. Beboelseshusene i området fremstod oprindeligt med 
pudsede og gulkalkede overflader, som i dag overvejende fremstår plastikmalede i en 
tilnærmet gul kulør.
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Fig. 3.4

Terrassedør og indstukket hængsel.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Elevboligen

Nykøbing Sjælland

Opmålinger: KTR

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Elevbygning
Annebergparken 46
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Dobbeltdør
1:10

Dato
Opmålt af

1 m0

20.09. - 29.09.2017
Signe Bay Bøgh Larsen
Luna Dyre

Art     Opmåling
Emne Indstukket hængsel
Mål     1:1

Bygning Elevbygning
Adresse Anneberparken 40

3060 Nykøbing Sj.

Transformation

Dato
Opmålt af Luna Dyre

Signe Bay Bøgh Larsen

Arkitekt

Årstal 1913 - 1915

Kristoffer Varming 20.11. - 29.11.2017

0 10cm

Art     Opmåling
Emne Indstukket hængsel
Mål     1:1

Bygning Elevbygning
Adresse Anneberparken 40

3060 Nykøbing Sj.

Transformation

Dato
Opmålt af Luna Dyre

Signe Bay Bøgh Larsen

Arkitekt

Årstal 1913 - 1915

Kristoffer Varming 20.11. - 29.11.2017

0 10cm
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Fig. 3.5

Opstalter

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Overlægeboligen

Nykøbing Sjælland

Opmålinger: KTR

Art     Opmåling
Emne     Opstalter
Mål     1:50

Bygning Overlægebolig
Adresse Anneberparken 33

3060 Nykøbing Sj.

Transformation

Dato
Opmålt af Arvid Carlstrom

Sanna Mattsson
Christian Minor Nørbjerg
Jonathan Pihl Petersen

Arkitekt

Årstal 1913 - 1915

Kristoffer Varming 20.09. - 29.09.2017

Art     Opmåling
Emne     Opstalter
Mål     1:50

Bygning Overlægebolig
Adresse Anneberparken 33

3060 Nykøbing Sj.

Transformation

Dato
Opmålt af Arvid Carlstrom

Sanna Mattsson
Christian Minor Nørbjerg
Jonathan Pihl Petersen

Arkitekt

Årstal 1913 - 1915

Kristoffer Varming 20.09. - 29.09.2017
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Fig. 3.6

Håndliste & trappe.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Elevboligen

Nykøbing Sjælland

Opmålinger: KTR

GSEducationalVersion

Transformation

Elevboligen Anneberg
Parken Nykøbing
-

Detaljer omkring Håndliste

1:1

Nicolai Kofod Larsen

10/10/2017

Annerberg ParkenProjekt
Adresse

Mat. nr.

Tegn.
Tegn. nr.

Papir
Skala

Udført af

Printet

Stud 5306

A1

abp_elev_5_1
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3.1 3.2

4.24.1

5.1

6.1

7.1X.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.113.1
14.115.1

16.117.1
18.1

19.120.1
21.1

X.2

B

B

A
A
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C

5
3

1
2

5
0

1
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5
0

1
2

5
0

4
1

7
4

4 5 39 5 4
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4 17 4
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2 53 2
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25

Håndlisteprofil ved ligeløb
Snit AA

Håndlisteprofil ved krumning
Snit BB

Håndlisteprofil ved platte på mægler
Snit CC

Balysterprofil
CC 125 mm

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Elevbygningen
Annebergparken
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Håndliste
1:1

Dato
Opmålt af

10 cm0

20.09. - 29.09.2017
Nicolai Kofod Larsen

GSEducationalVersion

Transformation

Elevboligen Anneberg
Parken Nykøbing
-

Detaljer Trappeløb

1:1

Nicolai Kofod Larsen

10/10/2017

Annerberg ParkenProjekt
Adresse

Mat. nr.

Tegn.
Tegn. nr.

Papir
Skala

Udført af

Printet

Stud 5306

A1

abp_elev_5_2

0 100 mm

S
ti

gn
in

g 
1

7
8

Trin 242

Vangehøjde 296
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Vangebredde 56

2
8

2
8

7

67

O
K

 H
ån

dl
is
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 8

7
0

16

13

13

16

8

R 28

R 7

Trappe

Vange, balystre samt mægler er udført som hvidmalet fyr.
Trin, stødtrin samt indvendig side af vange fremstår  i klar lak.
Trin synes senere være belagt med linoleum samt afsluttet med afrundet metalskinne af kobber.

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Elevbygningen
Annebergparken
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Trappe
1:1

Dato
Opmålt af

10 cm0

20.09. - 29.09.2017
Nicolai Kofod Larsen
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Fig. 3.7

Port & vindue.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Værkstedsbygningen &
forsamlingsbygningen

Nykøbing Sjælland

Opmålinger: KTR

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Festsalen
Annebergparken
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Vindue, stora salen
1:10

Dato
Opmålt af

20.11. - 29.11.2017
Gustaf Björn Selling
Sander Slette Haugli

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Værksted
Annebergparken 
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Port på gaveln
1:10

Dato
Opmålt af

06.10.2017
Sigrid Cederberg
Laura Lindblad

218



   
 

 

baggrund for semesteropgaven om en bymæssig fortætning af Bedre Byggeskik-bebyggelsen 
Annebergparken.259 
 
 
Tid & Teknik-workshop 
 
Med udgangspunkt i Annebergparken udviklede jeg en semesteropgave for et hold på 33 
kandidatstuderende på KTR, som en del af min undervisningsforpligtigelse på KADK.260 
Som en del af semesteropgaven om bymæssig fortætning af Annebergparken udviklede jeg 
workshop-forløbet Tid & Teknik på 3 x 3 dage.261 Tilrettelæggelsen af semesteropgaven fulgte 
modellen for semesteropgaver på KTR, der følger tre faser gennem semesteret, Blik, Kast og 
Projekt, med et tredelt fokus på hhv. de historiske, de tekniske og de arkitektoniske forhold.262 
Workshoppen fordelte sig over semesteret med Tid & Teknik 1 i blikfasen, Tid & Teknik 2 i 
kastfasen og Tid & Teknik 3 i projektfasen.  
 
Formålet med Tid & Teknik 1 var at blive klogere på Annebergparkens bygningers aldring og 
patina. I blikfasen undersøgtes den eksisterende bebyggelse gennem bygningsopmåling (fig. 
3.4-3.7), arkivstudier, historiske undersøgelser, tekniske undersøgelser af bygningerne samt 
arkitektoniske undersøgelser af bygninger og bebyggelse gennem frihåndstegning, digitalteg-
ning og fotografi. Undervisningen suppleredes med forelæsningsrækker om materialelære, 
byggeteknik, arkitekturhistorie, bygningsopmåling m.v. samt løbende vejledning af faglærere 
inden for de pågældende områder. I workshoppen blev de studerende bedt om at udvælge et 
betydningsfuldt bygningsudsnit, der udgjorde et knudepunkt i bygningens profil, typisk ka-
rakteriseret ved materialemøder, møder mellem konstruktionsprincipper og overgange mel-
lem bygningens indvendige og udvendige side. De udvalgte bygningsudsnit koncentrerer sig 
om tre centrale knudepunkter i bygningernes profil: tagfod, vinduesgennembrydning samt 
dørtærskel, inkl. bygningens møde med terræn. Bygningsudsnittet blev opmålt som detaljeop-

                                                
259 Der er desuden lavet en lille film om de overordnede tanker bag semesteropgaven og de studerendes arbejde 
og semesteropgaven med Bedre Byggeskik: Bygningskultur Danmark, “Bedre Byggeskik og fremtidens bolig”, i 
Bygningskultur Danmark og Johan Hage (red.), (Historiske Huse, 2018).  
260 Semesteropgaven er udarbejdet med min ph.d.-kollega Søren Bak-Andersen samt i tæt samarbejde med vores 
øvrige kollegaer på KTR: Charlie Stenberg, Charlotte Felding, Christoffer Harlang, Jens Kvorning, Morten Birk 
Jørgensen, Nicolai Bo Andersen, Søren Vadstrup, Thomas Kampmann og Victor Boye Julebäk.  
261 Semesteret blev indledt med en studietur til Sydengland og London med fokus på at studere Arts and Crafts-
bevægelsen og Garden Cities samt det traditionelle byggeri og de gamle bystrukturer, de udsprang af. Hertil var det 
formålet at studere principperne for den engelske landskabelige have. Besøgene inkluderede bl.a. Stowe Gardens, 
Chipping Campden, Letchworth og Welvyn Garden City samt William Morris’ Red House. 
262 I blikfasen undersøges det sted, der skal bygges; i kastfasen gives et første bud på et projekt til stedet på bag-
grund af blikfasens undersøgelser; og i projektfasen færdigtegnes projektet.  
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måling (sammen med en bygningsopmåling af den pågældende bygning), og den tekniske til-
stand blev undersøgt og beskrevet, samtidig med at de studerende udarbejdede en skriftlig 
arkitektonisk beskrivelse. Hertil blev bygningsudsnittets patina beskrevet. På baggrund af un-
dersøgelsen blev de studerende bedt om at udarbejde et tegningsark med en klassisk opsæt-
ning med opmålingstegninger af plansnit, tværsnit og opstalt. Opstalten blev delt i to fra teg-
ningens centerakse, derpå blev den ene halvdel af opstalten bearbejdet, så den viste bygnings-
udsnittet – som fundet – med materialer, farver og patina påtegnet. Den anden halvdel af op-
stalten blev bearbejdet, så den viste bygningsudsnittet – som bygget – med farver og materialer, 
men uden den patina, der er tilkommet i løbet af de 100 år, bygningen har stået (fig. 3.8-
3.11). Sammen med Tid & Teknik 1 udarbejdede hver studerende en Analyse og Værdisætning af 
Annebergparken med et historisk, teknisk og arkitektonisk perspektiv på bygninger og bebyg-
gelse. Analysen og Værdisætningen afsluttedes med en udpegning af de bærende bevaringsværdier, 
og på den baggrund formulerede de studerende en transformationsholdning til Anneberg-
parkens udvikling. Analysen og Værdisætningen blev sammen med Tid & Teknik 1 afsættet for de 
studerendes forslag til nye bygninger til en fortætning af Annebergparken, og både Analysen og 
Værdisætningen og Tid & Teknik ligger til grund for nærværende diskuterende undersøgelse af 
de udvalgte projekter. Det var forventningen, at opgaven Tid & Teknik 1 skulle bidrage til et 
øget fokus på, hvilken betydning patina har for bygningernes kolorit, tekniske holdbarhed og 
materialevirkninger, og dermed for oplevelsen af den pågældende bygning. Gennem dette 
fokus var det målet at rette de studerendes opmærksomhed helt særskilt for en kort periode 
mod arkitekturens aldring og patina som medkonstituerende elementer i arkitekturen. Opga-
ven havde ydermere til hensigt at stille skarpt på, at de konkrete forhold, der gør sig gæl-
dende for en konkret bygning, i høj grad bestemmer bygningens patineringsevne; de udvalgte 
byggematerialer, den anvendte overfladebehandling, byggeteknikken og detaljeringen af byg-
ningsdelene, den geografiske placering og orientering, den brug og slid, der har været be-
stemt af bygningens og bygningsdelens funktion m.v.  
 
Afleveringen af Tid & Teknik 1-3 skete med en fælles ophængning og gennemgang af tegnin-
gerne og af de studerendes fund, for at sikre en bred formidling mellem de studerende af de-
res undersøgelser samt for at kvalificere en diskussion med inddragelse af relevante faglærere 
bl.a. inden for områderne Historisk byggeteknik & materialelære, Værdisætning, Bygningsopmåling & 
bygningsarkæologi samt Arkitektonisk og fænomenologisk registrering af deres projektforslag. Jeg deltog 
selv som kritiker i disse gennemgange og fungerede som underviser på opgaven gennem se-
mesteret.   
 
De to efterfølgende workshops Tid & Teknik 2-3 blev afholdt i forbindelse med de studeren-
des egen forslagsstillelse til nye bygninger i en fortætningsplan for Annebergparken i hhv. 
kast- og projektfasen. Her var opgaven at tegne tre udvalgte bygningsudsnit med samme teg-
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Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er 
udført som en Photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling og tegning er udført 
i skalaforholdet 1:10. Opmålingstegning af  Elevboligen. Registrering af  patina på 
dørparti på tegningens højre side. En tilbageskrivning af  dørpartiets patina til det 
formodede udtryk ved bygningens opførelse på tegningens venstre side.

Fig. 3.8

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Elevboligen

Nykøbing Sjælland

Tegning: Sigrid Cederberg, KTR

Tid och teknik 1
Illustrationen föreställer en entrédörr till Elevbostaden, ett av de putsade stenhusen i Annebergparken. Patineringen som visas till höger är delvis tagen från en annan av husets dörrar, där sandstenens och putsens 
söndervittring gick att se tydligare villket gör det lättare att påvisa kontrasten mot det ursprungliga. Den nedre sandstenen har absorberat vatten och är i mycket dåligt skick medan den övre är nästan oförändrar, 
anledningen är att den i högre grad varit utsatt för vatten. Då sandsten är poröst är det lätt att bearbeta och det är därför inte så konstigt att det användes till denna dekorerade dörromfattning, samma egenskap 
minskar dock hållbarheten och gör materialet känslig för fukt. Sandstenen har även vissa rödgula missfärgningar till följd av att bindemedlet, som innehåller järn, lösts upp på vissa ställen. Bredvid den skadade 
sandstenen har vattnet även trängt in i putsen som här har flagnat bort. Där sandstenen vittrat sönder har där även skapats en synbar glipa mellan sten och karm. Skärmtaket (även det utfört i sandsten) har varit 
extra vattenutsatt och därför vittrat sönder i kanterna. Trappan i granit är i stort sätt välbevarad förutom mindre missfärgningar. Dörrlisten har kanske ursprungligen varit vitmålad, men färgen har nästan helt nötts 
eller slipats bort. Dörren är målad i en midnattsblå ton som åldrats vackert. Istället för att spricka (som den gjort på några av de utbytta dörrarna) har väder och vind fått den att blekna på vissa ställen och skapat fina 
nyanser. Nyckelhålet blivit utbytt till en modernare variant i rostfritt stål som inte matchar trycket i mässing. Kanske har det ursprungliga varit större och mer utsmyckat då det går att se att någon vid bytet målat en 
stor yta runt om hålet med ny färg. Denna har inte åldrats på samma sätt som originalfärgen och därför lämnat tydliga spår efter sig. Vid samma tid måste även en skylt eller liknande tagits bort då samma färg finns 
att hitta på dörrens mittparti. Porten är relativt välbevarad jämfört med övriga dörrar till Elevbostaden, detta tack vare att den inte fungerade som huvudentré och därför användes mer sällan.

Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Elevboligen
Annebergparken 40 
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Plan Stue
1:10

Dato
Opmålt af

1 m0

20.09. - 29.09.2017
Aenne Kristine Thomsen
Frida Andersen Lødrup

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal

Kristoffer Varming
Elevboligen
Annebergparken 40 
3060 Nykøbing Sj.

1913 - 1915

Art
Emne
Mål

Opmåling
Plan Stue
1:10

Dato
Opmålt af

1 m0

20.09. - 29.09.2017
Aenne Kristine Thomsen
Frida Andersen Lødrup
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Fig. 3.9

Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er 
udført som en Photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling og tegning er udført i 
skalaforholdet 1:10. Registrering af  patina på et terrassedørparti på Elevboligen. På 
tegningens højre side ses den patina, dørpartiet fremstod med på registreringstidspunk-
tet. En tilbageskrivning af  dørpartiets patina til det formodede udtryk ved bygningens 
opførelse ses på tegningens venstre side.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Elevboligen

Nykøbing Sjælland

Tegning: Signe Bay Bøgh Larsen 
KTR

Indgangsparti
Denne dobbeltdør er placeret i symmetriaksen af 
elevboligen i Annebergparken. I forhold til dens placer-
ing og dekorering med sandstensfordakning, markerer 
den sig som en betydningsfuld dør. Trods det har døren 
ikke været den hovedsagelige indgang. Dette kan ud-
ledes af den nederste sandstensblok omkring døren er 
i en overordnet god tilstand - også forhold til de andre 
dørers. Disse er ikke nær så fortæret og krakeleret af - 
formentlig pga. saltning af trappetrinene om vinteren, 
hvilket de sandstenen på de resterende døre er. Lige-
ledes er granittrappetrinene i god stand. Det er dog 

tydeligt at se, hvor vandet har haft opsprøjt på døren. 
Både sandstenen og karmen i højre side er fugtet langt 
mere op end i venstre. Foruden en krakelering af den 
højre sandstens nederste parti, er dette også blevet mis-
farvet af vand og skidt gennem et århundrede. Den op-
stødende karm er ligeledes opfugtet i en sådan grad, at 
den fra at have en lysning i toppen af døren fra sandste-

kant. Tillige er den nederste del af rammen ligeledes 
opfugtet. Dette har betydet, at døren nu har sat sig med 

værre stand, skyldes en lavning i fordakningen samlin-
gen af to sandsten. Regnvand vil derfor koncentrere sig 
i denne side af dørpartiet, og opspjørt herfra er årsa-
gen til det tidligere nævnte. Dog skærmer den overdæk-
kende fordakning ligeledes for en del af regnvandet og 
skåner derved døren fra vand ovenfra. Døren har været 
malet med plastmaling, hvilket nu står sig tydeligt i de 

opfugtede områder. Hængslerne på døren er smedet og 
indstukket. Denne metode at fremstille hængsler på er 
fra perioden ca. 1700- til 1800-tallet. Det er derfor 

bemærkelsesværdigt, at det ikke er hamborghængsler 
- som dels er en nyere metode, økonomiske og tidsmæs-
sige mere rentable og er repræsnteret andre steder i An-

Et af hængslerne har en anden udformning og dimen-
sion end de resternde, bemærkelesværdigt nok er dette 
hængsel i den værste tilstand, hvor metallet er sprængt. 

af bl.a. sprosserne. Det er dog stadig tydeligt at se, at 
sprosserne er skåret i smig ved samlingerne i rammen. 
Dette bevidner på et vinduet er oprindeligt. 
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Del 3

Fig. 3.10

Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er 
udført som en Photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling og tegning er udført i 
skalaforholdet 1:10. Registrering af  patina på et kvistparti, der er opmålt et specifikt 
sted, men er en kvist, der går igen på mange bygninger i Annebergparken. På tegningens 
højre side ses den patina, kvistpartiet fremstod med på registreringstidspunktet. En tilba-
geskrivning af  kvistpartiets patina til det formodede udtryk ved bygningens opførelse ses 
på tegningens venstre side.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Nykøbing Sjælland

Tegning: Frederica Sällström, 
KTR

Denna typ av kvist återfinns på flera ställen i Annebergparken.

De är mycket lika med sitt välvda zinktak, grönmålade träverk 

och vita karm och spröjs. De skiljer sig ibland i proportionerna 

som är tillpassade de olika byggnaderna. Det syns exempelvis 

i hur många rutor fönstret är uppdelat i.

Kvisten är från elevbostaden och visas här i en studie över hur 

den har patinerats fram till idag och hur jag föreställer mig att 

den såg ut vid nybyggnation. Opstalten är gjord som ett kol-
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Den är vänd mot syd och utsätts därmed för en del sol. Detta 

har gjort att den gröna alkydfärgen bleknat och blivit matt och 

träet i fönstret har torkat ut. Även kittet har torkat och har på 

flera ställen fallit av. Färgen har krackelerat och bildar långa

färgremsor som lossnat på sina ställen. I och med att det är 

en alkydfärg, så har den en gång varit mer blank. Idag är den 

helt matt då oljan försvunnit in i träet och avdunstat. Träet som 

blottas har torkat ut och grånat. Zinken som ligger utanpå fön-

sterramen har även den fått ett lager grön alkydfärg som torkat 

ut och blivit ljus och matt. Kvisten omges av bly som breder ut 

sig över tegelpannorna. Blyet har med tiden färgat av sig på 

omkringliggande takpannor. Takrännan har mörknat då den 

har utsatts för fukt och fästena har rostat.

 

Fredrica Sällström

Välvd kvist

lage utifrån fotografier jag tagit på plats.
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Fig. 3.11

Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er som 
en af  de få i workshop-forløbet udført som håndtegning med akvarel, og opmåling og 
tegning er udført i skalaforholdet 1:10. Registrering af  patina på et vinduesparti. På 
tegningens højre side ses den patina, kvistpartiet fremstod med på registreringstidspunk-
tet. Der er lagt særlig vægt på betydningen af, hvorvidt der anvendes cylinderglas eller 
float glass som rudeglas. En tilbageskrivning af  kvistpartiets patina til det formodede 
udtryk ved bygningens opførelse ses på tegningens venstre side.

Vindue
Vinduerne i Anneberg er på sin vis godt vedligeholdt og med god grund, da deres placering giver facaden liv og rytme. Samtidig fortæller størrelsen på vinduerne noget om bygnings indre rum mens selve detaljeringen  
fortæller om husets alder og stil. I et forsøg på at påvise forskellen på et orginalt vindue i cylinder glas og et nyt i floatglas, har jeg kastet mig ud i at lave en akvarel. Målet er at vise hvilken betydningen det har for 
fasadens udtryk at skifte de gamle mundblæste ruder ud, med nye trukket ruder i floatglas. Moderne ruder er stort set fejlfri i deres produktion, og det giver en enorm præsition i overfladen. Derfor tilføjer de stort 
set ingen karakter til bygningen udover den præcise spejlning. Cylinderglas derimod har ikke den samme præsition i overfladen og det giver en forvrængning i reflektionen, og et helt særligt spil, som er unikt for hver 
enkel rude. I Anneberg er de gamle ruder skiftet til nyere floatglas og det er desværre et stort tab for det arkitektoniske udtryk af bygningerne. Særligt fordi bygningerne er fredet, og at de som en repræsentant for 
bedre byggeskik, har fokus på det gode/gedine håndværk, hvor netop håndværket, med alle sine inperfektioner, skaber udtrykket og rammerne. Derfor mister Annebergparken en vigtig brik i dyrkelsen af det gode 
håndværk ved at have siftet de gamle inperfekte ruder ud. Både fordi bygningens facade derved mister en masse krakater men også fordi det gode gedine håndværk, såsom glarmester, derved ikke længere hyldes.
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ningstyper og samme opsætning, som blev brugt til Tid & Teknik 1 af det eksisterende byg-
geri. Den todelte opstalt skulle i projekttegningerne fremstille bygningsudsnittet på den ene 
side som bygget og på den anden side fremskrevet 100 år frem i tiden efter bygningens opfø-
relse som patineret. Formålet med opgaven var, ligesom med Tid & Teknik 1, at skærpe op-
mærksomheden momentant og fokusere på, hvilke betydninger brugen af de specifikke mate-
rialer med deres bearbejdninger, overfladebehandlinger og sammenstillinger havde, sammen 
med den anvendte byggeteknik og detaljering af bygningsdelen, for bygningens patinerings-
evne. Der er selvsagt en stor forskel på at registrere en allerede opnået patina på en eksiste-
rende bygning og på at fremskrive en endnu ikke opført bygnings patina 100 år frem i tiden. 
Med undersøgelserne foretaget i Tid & Teknik 1 samt grundig vejledning og undervisning fik 
de studerende den faglige støtte til at komme med et kvalificeret bud på den forventede pa-
tina på det pågældende bygningsudsnit. Tegningerne er et udtryk for intentionen om de på-
gældende bygningers patinaegenskaber. Intentionen søges gennem tegnemetoden fokuseret, 
undersøgt og fastholdt for at bidrage til processen med at fremstille arkitektur, for at lade pa-
tina informere arkitekturen på samme vis, som C.F. Hansen lader patina informere arkitek-
turen gennem sine tegninger til Vor Frue Kirke og Domhuset i et intentionelt, tegnemetodisk 
udkast.  
 
I arbejdet med at oversætte tegning til bygning diskuterer Evans tegningens forhold til det teg-
nede, når han taler om, at tegningen på den ene side må have en “penumbra of qualities”, der åb-
ner for muligheder, samtidig med, at tegningen har en klar funktion i at formidle den arkitek-
toniske idé, så den faktisk kan blive til bygning, og han skriver videre, at “[d]rawing in architec-
ture is not done after nature, but prior to construction; it is not so much produced by reflection on the reality 
outside the drawing, as productive of a reality that will end up outside the drawing”.263 Vi så hos C.F. 
Hansen, hvordan han arbejdede med en fremskrivning af tid og patina i projekttegningerne, 
og at denne tegnemetode besad en forunderlig blanding af realisme og fiktion, der gav et for-
tolkningsrum og en mulighed for, at bygningerne kunne arbejde og bearbejdes, uden at den 
arkitektoniske idé, de var realiseret på baggrund af, nødvendigvis blev svækket. C.F. Hansen 
går i sine tegninger i dialog med verden uden for tegningen og med den verden, tegningen 
producerer, som siden vil indfinde sig uden for tegningen. Hos C.F. Hansen ser arkitekturen 
ikke ud til at være bundet op på en (tidsmæssig, fastfrosset) repræsentation af den for at være 
vellykket.  Billedet af arkitekturen besidder en penumbra of qualities med åbne ender og flere 
udgange, der tilvejebringes i forholdet mellem tegningens indre logik og verdensproduceren 
og med verden uden for tegningen.  
 
I de diskuterende undersøgelser vil jeg se nærmere på tre udvalgte studieprojekter. Projek-
terne er dels udvalgt på baggrund af deres forskellige tilgange til patina i skitseringsfasen og 

                                                
263 Evans, “Translations from Drawing to Building”, s. 165. 

225



   
 

 

dels ud fra det tilgængelige materiale: Analyse & Værdisætningen, Tid & Teknik-tegningerne, de 
ledsagende tekster og beskrivelser og projekttegningerne. Systematikken og grundigheden af 
disse afleveringsformer har været afgørende for udvælgelsen, da materialet er nødvendigt for 
at lave en undersøgelse af arbejdet. De forskellige tilgange til patina har desuden spillet en 
stor rolle for udvælgelsen af projekterne for at få en bredde i tegninger, beskrivelser og pro-
jekter og for at få et grundlag for en diskussion på tværs af projekterne og de forskellige til-
gange til patina.  
 
 
Projekt 1 ‘Villa’  
 
I projektet Villa vises et afdæmpet og klassisk patinasyn, der indskriver sig i Ruskins og Riegls 
patinaforståelse hvor bygningsværket besidder en egen indre logik, og hvor ideen om, at pa-
tina ophøjer arkitekturen over tid, når bygningen vel at mærke løbende vedligeholdes om-
hyggeligt, kendetegner patinasynet. Analysen & Værdisætningen, der ligger til grund for projekt 
1, Villa, beskæftiger sig med weathering og weatherings på fem forskellige niveauer: 
 
For det første et mere overordnet og generelt blik, hvor interessen for bygningsmaterialerne 
og deres anvendelse bliver behandlet: “Byggnaderna ger uttryck åt hantverk, material och omsorg som 
är tidsbeständiga och om de behandlas med samme omsorg som det är byggt med kan stå i många år till.” 
For det andet murværket med dets murdetaljer og overflader: “Mur- och putsarbetet är en stor del 
av uttrycken på husen och utgör en stor del av värdet på byggnaderna. På många av husen finns välutförda mu-
rade gesimser, solbänkar och variationer i fasadmurverk.” 
For det tredje, snedkerarbejdet med vinduer og døre i fokus: “Fönstren i sitt material och utförande 
är (…) väldigt värdefulla och bör tas i beaktning. (…) Dörrarna, utgör stor del av det exteriöra uttrycket och 
består av många varierande dekorationer i olika skalor. De berättar om en skicklighet i dels murarbetet kring 
öppningen samt snickarens färdighet i utförande.” 
For det fjerde bebyggelsen/havebyen med dens relation til det tilgrænsende landskab: “Natu-
ren har fått en stor del i planeringen av området och det finns ett tydligt samspel mellan byggnader, vågar, al-
léer, stora träd och planteringar.” 
Og for det femte, som et af de få af projekterne, beskæftiger dette projekt sig også med interi-
ørforholdene i relation til patina: “Detaljer såsom innerdörrar, golvbeläggning, väggfärger/beklädnad, 
tak, stuckatur, foder och lister är alla stora delar av det interiöra uttrycket.”264 
 
Som en del af registreringen og analysen i Tid & teknik 1, der ligger forud for dette projekt, 
har den studerende valgt at foretage en patinaundersøgelse af et dørparti, som vil blive præ-
senteret i det følgende, inden projekttegningerne Tid & Teknik 2-3 gennemgås. Tegningen 

                                                
264 Lovisa Bondeson, “Annebergparken: Analys och värdsättning”, (KTR, KADK, 2017). 
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Fig. 3.12

Tid & Teknik 1
Den udvalgte bygningsdel, der er undersøgt i Tid & Teknik 1, er en sekundær entrédør 
til Elevboligen, med den patinerede halvdel til højre og det oprindelige facadeudtryk til 
venstre. Tegningen er udført som en Photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling 
og tegning er udført i skalaforholdet 1:10 Facadeudsnittet viser Elevboligens pudsede 
og gulmalede facade, med pudset, sortmalet sokkel, trappe i granitsten, dørindfatning i 
sandsten og den oprindelige dør i malet træ.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Elevboligen

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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(fig. 3.12) viser et udsnit af opstalten af Elevboligens bagside, med et dørparti, der har funge-
ret som sekundær indgang, i tegningens fokus. Døren er en fyldningsdør konstrueret af et 
rammestykke med fire tværstykker, der inddeler dørbladet i fem lige store felter, hver udfyldt 
med en fyldning. Døren er bygget i træ med en malet overflade i mørk blå limfarve på kridt. 
Over døren er et lille vindue i fast ramme med dekorativt buede sprosser. Vinduet er hvid-
malet, og karmen rundt om dør og vindue er malet lyseblå. Dørpartiet er indrammet af en 
portal med indfatning af sandsten med en såkaldt opslået overflade med en let fremtrukket 
overligger/arkitrav over indfatningen. En trappe, der er udformet af to sider og fire trin i 
granit, leder fra terræn op til døren. Facaden, der omgiver dørpartiet, er en gulmalet, pudset 
murstensvæg, og soklen er malet sort. På den patinerede halvdel af tegningen, bygningen som 
fundet, er det særligt den patina, der fremtræder på sandstensportalen, der er iøjnefaldende. 
Sandstensportalens nederste sten har været udsat for markant weathering. Som følge heraf er 
der sket en kraftig forvitring af stenens materiale i store områder. Det er sket som følge af ek-
sponering for regn, opsprøjt, opstigende grundfugt og ikke mindst salt fra saltning af trappen, 
der er trukket op i stenen. Det er den nederste af de to horisontale sten i indfatningen, det er 
gået hårdt ud over. Det skyldes, at der er anvendt en blyplade som fuge mellem de sten, og at 
fugt og salte har ikke kunnet trænge forbi blyet. Arkitraven i sandsten har desuden været en 
af de mest udsatte bygningsdele, og også her er en del af stenens materiale forvitret. Til gen-
gæld har den fremtrukne arkitrav beskyttet stenmaterialet under sig og den snedkertilvirkede 
del af døren, som ligger tilbagetrukket i dørpartiet, sådan at sandstensportalen overordnet set 
har haft en beskyttende funktion for træmaterialet. Granittrappen er slidt blødere på kanter 
og hjørner, som dog samtidig har fået kantafslag grundet brug. Granitstenene er patineret i 
en mørk farve, som primært skyldes aflejringerne af støv og andet materiale i den let ru over-
flade. På dørbladet er den mørkeblå farve blevet lysere med tiden, primært gennem en lang-
som afvaskning af de mørke pigmenter. Særligt de fremtrukne dele af dørbladet fremstår ly-
sere, og her skinner kridtfarven igennem. Dørens træværk er generelt i fin stand, dog med en-
kelte små sprækker. Dørens nederste del er mest udsat for opsprøjt og saltning samt mekanisk 
slid ved brug, og tværstykkerne er også den mest patinerede del af døren. Låsemekanismen er 
udskiftet. Omkring nøglehullet er farven mørkere som følge af den brug, der har været her, 
med bl.a. berøring af hænder. Vinduet over døren er velbevaret i såvel træværk som maling, 
da det er godt beskyttet højt oppe lige under den fremrykkede arkitrav. Den lyseblå ramme 
er den mest fremrykkede del af træværket i dørpartiet, og det er også den del af træværket, 
der er mest mærket af patina, hvilket kommer til udtryk i sprækket træværk og afskallet og af-
vasket maling. Dørtrinnet i træ er patineret lyst og har fået sprækker. Facaden er blevet ma-
lerbehandlet ad flere omgange og fremstår i dag med plastikmaling, der flager af flere steder 
pga. fugtophobning i det bagvedliggende murværk og pudslag, og fordi plastiklaget er diffusi-
onstæt og ikke lader fugten fordampe. Overordnet ser det ud til, at træværket kun har været 
malerhandlet en til to gange. En smule hyppigere malerbehandling ville have beskyttet træet 
bedre. Træværket har det overordnet set fint og er ikke trøsket. Det er sandstensportalen, det 
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Fig. 3.13

Tid & Teknik 2 – Uddrag af  Lovisa Bondesons værdisætning af  Annebergparken: 
Byggnaderna har många och betydelsefulla kvalitéer som är ursprungliga och bevarings-
värdiga. Då byggnaderna på området är byggda under samma period och efter samma 
principer utgör de ett unikt byområde som uttrycker metoder och värderingar som i dag 
sällan ses i byggnadskonsten och bör behandlas därefter. Byggnaderna ger uttryck åt 
hantverk, material och omsorg som är tidsbeständiga och om de behandlas med samma 
omsorg som det är byggt med kan det stå i många år till.

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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Fig. 3.14

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR

Tid & Teknik 2 – Uddrag af  Lovisa Bondesons værdisætning af  Annebergparken: 
Dörrarna utgör stor del av det exteriöra uttrycket och består av många varierande deko-
rationer i olika skalor. De berättar om en skicklighet i dels murarbetet kring öppningen 
samt snickarens färdighet i utförande. Små fönsterrutor, dekorationer i träet samt fina 
smidesdetaljer utgör stor del i värdet av dörrarna.
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Fig. 3.15

Tid & Teknik 2 – studier til entréparti

Annebergparken 
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Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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Fig. 3.16

Tid & Teknik 2 – studier til entréparti

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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Fig. 3.17

Tid & Teknik 2 – studier til vinduesparti og entréparti

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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Fig. 3.18

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR Tid & Teknik 2 – studier til trappe og ildsted
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er gået hårdest udover i weathering-processen, og den er forsøgt repareret med en cementblan-
ding på et tidspunkt.  
 
De tre Tid & Teknik-tegninger viser centrale bygningsudsnit fra projektforslaget med fokus på 
intentionen for bygningens patina og aldring, hhv. et vinduesparti, et entréparti og et interi-
ørudsnit med pejs. Forud for projektforslaget ligger en række tegnede studier, der bl.a. tager 
afsæt i værdisætningen og transformationsholdningen (fig. 3.13-3.18).  
 
Entréparti 
Tegningen (fig. 3.19) viser et udsnit af facaden til en fritliggende villa, hvor entrépartiet er i 
fokus. Facaden er konstrueret som en monomur opført i selvbærende, selvisolerende Poro-
therm-teglblokke. Udvendigt er teglblokkene dækket af et pudslag malet i en varm grå farve, 
og facaden afsluttes foroven af et pudset gesimsbånd med en reliefbearbejdning en smule 
fremtrukket fra facadeplanet og malet i samme farve. Indgangspartiet er trukket tilbage fra 
facadeplanet, og der opstår dermed en lille entréniche, hvor døren ligger i nichens bund. 
Hjørnerne i overgangen fra facade til niche er afrundede og udgør det kvarte af et stort cir-
kelslag. Selve dørpartiet er indrammet af en indfatning i sandsten og et enkelt trin udført som 
en granitblok. Dørblad og karme er udført i træ (træsorten er ikke specificeret) og fremstår 
umalede, og døren er en fyldningsdør udført med en ramme og ét centralt lodstykke og to 
glatte spejl. Dørgrebet er i messing. Den patinerede halvdel af tegningen viser, at pudslaget 
flere steder er revnet eller krakeleret og generelt har fået en mere ru overflade grundet let 
erodering af materialet. Facaden er blevet let, ujævnt mør, da støv og andet materiale aflejrer 
sig i fordybningerne i den ru overflade. I teksten på tegningen beskrives det, at facaden kan 
pudses op og males efter behov. Indfatningen i sandsten er patineret mørkt og generelt i god 
stand, ligesom også selve døren er i god stand og fremstår en smule gråpatineret. Sandsten og 
træ er beskyttet i den dybe entréniche.  
 
Vindue 
Tegningen (fig. 3.20) viser et udsnit af facaden til en fritliggende villa, hvor et vinduesparti er 
i fokus. Materialer og udformning af facaden er de samme her som ved dørpartiet. På tegnin-
gen er soklen beklædt med granit og ikke massiv granit som dørtrinnet, der ved dørpartiet le-
der op til entrénichen. Vinduet er udført i umalet træ (træsorten er heller ikke her specifice-
ret) med to gående partier, hængslet i siderne til karmen og uden lodpost. Sålbænken er ud-
ført af en skive sandsten magen til indfatningen omkring døren. Den patinerede halvdel af 
tegningen viser samme patineringsgrad på facade som tegningen af entrépartiet. Der er dog 
forskelle: Vinduet er placeret yderligt og kun en anelse tilbagetrukket fra facadeplanet og er 
dermed mindre beskyttet end døren. Den mest centrale og mest udsatte weathering-detalje på 
vinduestegningen er sålbænken, som er udført i sandsten. Vinduets træværk er tegnet med 
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Fig. 3.19

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden på en fritliggende villa, hvor entrépartiet er i fokus. 
Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Facaden er konstrueret 
som en monomur opført i selvbærende, selvisolerende Porotherm-teglblokke. Udvendigt er 
teglblokkene dækket af  et pudslag malet i en varm grå farve, og facaden afsluttes foroven 
af  et pudset gesimsbånd med en reliefbearbejdning en smule fremtrukket fra facadepla-
net og malet i samme farve. Indgangspartiet er trukket tilbage fra facadeplanet, og der 
opstår dermed en lille entréniche, hvor døren ligger i nichens bund. 

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR

Plan

Elevation ursprunglig Elevation patinerad

Sektion

ENTRÉPARTI

Ritningen avser entréparti på villa i ny stadsdel som en del av förtätning av Annebergparken. Fasaden utförs 
i puts med gesims i puts. Inspirerat av de typiska Bedre Byggeskik-husens gesimser, men i en samtida gestalt. 
Entrén bryter av den släta putsfasaden och rundningen i yttervägg blir på kanterna mjuka men i överkant tydlig.  
Runt dörren kläs väggarna i kalksten. Entrédörren är i trä med enkla spegelprofiler, och försett med ett smäckert 
mässingshandtag. Inkragningen i fasaden är dels gestaltningsbetonad men har även ett funktionellt syfte då den 
skyddar trä och kalksten mot väder och vind.
Med tiden utsätts fasaden för väder och vind och även om huset underhålls kan man se att granitstenen mörknat 
något men är ett material som är i väl skick. Kalkstenen är i relativt gott skick då den skyddats av inkragningen, 
men har skadats något i nederkant då vatten stänkt upp. Putsen har spruckit på sina ställen men kan lagas och 
målas om vid behov.

1:10
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nogenlunde samme patineringsgrad som døren, og sandstenssålbænken er tegnet med en re-
lativt markant mørk patina men uden synlig materialenedbrydning. Det nævnes i den ledsa-
gende tekst, at sandstenssålbænken er porøs og mere udsat her end ved døren, og at det kan 
blive nødvendigt over tid, at den udskiftes. 
 
Pejs 
Tegningen (fig. 3.21) viser et udsnit af stuens interiør med to vinduer. Mellem gulv og vindu-
eskarme er en skabs-/panelvæg i umalet træ og en åben pejs placeret centralt mellem de to 
vinduer og i samme højde som træpanelerne. Pejsen har en indsats i støbejern, og selve pej-
sen er beklædt med kromgrønglaserede kakler, udført i et buet relief. Den patinerede halvdel 
af tegningen viser en let mørk patinering af skabsvæggen og af vinduespartiets trækonstruk-
tion. Væggen er mørkere, hvilket må skyldes en ændret bemaling (det nævnes i den ledsa-
gende tekst, at “väggar målas med tiden”).  
 
Projektets patinasyn 
Med de tre tegninger Tid & Teknik vises et projekt med, hvad man kan betegne som et klas-
sisk forhold til patina, der tager traditionen fra Bedre Byggeskik for pålydende gennem an-
vendelse af få facadematerialer, der er karakteriseret ved at være forholdsvis robuste og tunge 
eller massive og konstruktivt bærende. Monomuren i Porotherm-blokke besidder de samme 
materialemæssige kvaliteter som Bedre Byggeskik-muren, når det gælder den enkle opbyg-
ning uden en kompliceret lagdeling i konstruktionen og med en egen konstruktiv evne som 
bærende mur. Dog er Porotherm-blokkene porøse i overfladen og kan ikke fungere som kli-
maskærm på samme vis som traditionelle brændte teglsten/mursten, men skal have en form 
for beklædning. De er her pudset op og malet, hvilket på den ene side gør selve overfladen 
mere sårbar end Bedre Byggeskik-bevægelsens typiske blanke murværk, og på den anden side 
fungerer pudslaget også som et offerlag, en traditionel weathering. I Annebergparken findes de 
pudsede og malede murede facader dog også. 
 
De udvendige facader fremstår let patinerede i en mørk tone, der primært opstår som følge af 
aflejringer af støv og andet materiale. Pudsmaterialet krakelerer og sprækker med tiden, og 
overfladen bliver mere ru. Støv og materiale vil i særdeleshed aflejres i disse lette fordybnin-
ger i overfladen. Indgangspartiet viser nogle af de klassiske weathering-detaljer, som også er ka-
rakteristiske for Bedre Byggeskik og Arts and Crafts. Det tilbagetrukne indgangsparti sikrer 
beskyttelse af snedkerarbejdet og sandstenen, da de afrundede hjørner fra facaden ind i ind-
gangsnichen skaber et mindre udsat hjørne på den pudsede facade, end et kantet hjørne ville 
have gjort. Granit er hård og mindre porøs end sandsten og egner sig godt som trin op til ho-
veddøren. Det let fremtrukne gesimsbånd med den afrundede reliefbearbejdning beskytter 
den underliggende facade ved at kaste vand væk fra facaden. Lys- og skyggespillet i gesimsens 
relief fremhæves og næsten fremkaldes, når den udsættes for vejrlig og patinerer mørkere i 
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Tid & Teknik 3 
Tegningen viser et udsnit af  facaden til en fritliggende villa, hvor et vinduesparti er i 
fokus. Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Materialerne og 
udformningen af  facaden er den samme her som ved dørpartiet. På tegningen er soklen 
beklædt med granit frem for granittrinet, der ved dørpartiet ledte op til entrénichen. Vin-
duet er udført i umalet træ (træsorten er ikke specificeret) med to gående partier, hængslet 
i siderne til karmen og uden lodpost. Sålbænken er udført af  en skive sandsten magen til 
indfatningen omkring døren.

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR

Fig. 3.20

Plan 1:10

Elevation ursprunglig

Sektion 1:10

Dubbelhängt träfönster med solbänk i kalksten. Fasad utförs i naturfärgad puts 
på porotherm-block. Sockel i granitsten liknande befintlig på byggnader i 
Anneberparken.
Med tiden utsätts fasaden för väder och vind och även om huset underhålls kan man 
se att granitstenen mörknat något men är ett material som är i väl skick. Kalkstenen 
däremot är mer porös och mer utsatt än kalkstenen vid entrén och har på vissa 
ställen vittrat och skulle behöva bytas ut. Putsen har spruckit på sina ställen men 
kan lagas och målas om vid behov.

VINDUE
1:10

Elevation patinerad
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fordybninger og lysere i fremspring. Gesimsbåndet er dog selv en udsat bygningsdel, og man 
må forvente hyppigere pudsreparationer her end på den øvrige facade. Sålbænken i sandsten 
er på samme vis udsat, men vendes stenen med liggefladen den rette vej og med en vinkling, 
der sikrer, at vand effektivt kastes af, burde den have en fin holdbarhed. I bygningens indre 
fungerer træpaneler som en art interiør-weathering, der beskytter de sarte pudsede vægge mod 
stød etc., og har på samme måde som pejsens glaserede kakler en såvel dekorativ som prak-
tisk patina-styrende funktion.  
 
Projektet er det, man kan kalde for et stille projekt, når det gælder tonalitet og detaljering. 
Det er gennem subtile forskydninger eller afvigelser, at projektet bliver vagt til live, som fx 
den klare kromgrønne farve på kaklernes glasering omkring pejsen og de ekspressive afrun-
dede hjørner ved entrénichen, der angiver en modernitet i projektet. Men også patinatilgan-
gen er stille og indskriver sig i en klassisk patinaforståelse på linje med C.F. Hansens domhus 
og kirke. Patinategningerne, projektet fremlægger, viser en let, jævn og ikke-destruktiv patina. 
Med den patina, tegningerne viser, som villaen kan formodes at se ud 100 år efter sin opfø-
relse, må bygningen have undergået indtil flere gennemgribende facadeistandsættelser, hvor 
som minimum puds- og malingslag er fornyet. Den fremtegnede patina viser dermed påvirk-
ning fra daglig brug og vejrlig, når en fornuftig vedligeholdelsesplan følges. Projektet abbone-
rer på et arkitektursyn, hvor robusthed og mulighed for vedligehold er den centrale patina-
strategi. I den arkitektoniske bearbejdning medtænkes patina i en række formgivnings- og de-
taljehensyn som en slags funktionel beskyttelse, der er afsøgt gennem en række studier af byg-
ningsudsnit, der er karakteriseret ved at være overgange mellem ude og inde eller mellem 
materialer. Projektet argumenterer i sine løsninger for, at det med simple hensyn og bear-
bejdninger er muligt i nogen grad at styre patina i en ønsket retning, og at opmærksomheden 
på dette kan informere om arkitektoniske løsninger, der også tilbyder rumlige kvaliteter. Men 
kan kritisere projektet for at præsentere en meget klassisk smuk udgave af en patineret byg-
ning. En 100 år gammel bygning må som sagt forventes at have fået en mere markant patina 
og have undergået større istandsættelsesarbejder. Det kunne være interessant at se en tegning 
med flere kantafslag, partielle pudsreparationer, reparationer af snedkerarbejder etc., som 
typisk vil forekomme mere løbende ad hoc på en privat villa og dermed vil efterlade en arki-
tekturoverflade med en palimpsestlignende patina. Projektet fremstiller ikke desto mindre ar-
kitektens ønske for bygningsværkets aldring, og studiet virker relevant for det samlede projekt 
i undersøgelserne af sammenhænge mellem materialebrug, farvesætning, detaljering og form-
givning, der informerer hinanden og bringer arkitektoniske motiver i spil på baggrund af 
overvejelser om aldring og patina (fig. 3.22).  
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Fig. 3.21

Tid & Teknik 3 
Tegningen viser et udsnit af  stuens interiør med to vinduer. Tegningen er udført som 
CAD-tegning og Photoshop-collage. Mellem gulv og vindueskarme er en skabs-/pa-
nelvæg i umalet træ og en åben pejs placeret centralt mellem de to vinduer og i samme 
højde som træpanelerne. Pejsen har en indsats i støbejern, og selve pejsen er beklædt med 
kromgrønglaserede kakler, udført i et buet relief.
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Elevation ursprunglig Sektion

Plan

Ritningen visar kamin som består av insats helt i gjutjärn och kaklas in i kromgrönt, 
rundat kakel. Insatsen är nedfälld i bjälklaget och möjliggör därför att eldstaden 
ligger i liv med golvet. Vägg byggs ut för att möjliggöra osynlig dragning av 
rökkanal, det utrymmet används till förvaring i underskåp. Överkant eldstad livas 
med bröstning på fönster och skåp för att ge en tydlig linje i rummet. Överdelen av 
kaminen kan även användas som avställningsyta och förses med kalkstensskiva.
Med tiden patineras materialen i liten grad då det inte är lika utsatt som det 
exteriöra. Skåpen utsätts för normalt slitage men behandlas i omgångar och träet 
åldras inte märkbart. Väggar målas om med tiden. Kaklet är i princip oförändrat 
och kalkstenen förblir i gott skick.

PEJS
1:10

Elevation patinerad
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Fig. 3.22

Tid & Teknik 3 – de fire facader og stueplan

Annebergparken 
‘Villa’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Lovisa Bondeson, KTR
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Projekt 2 ‘Rækkehusene’ 
 

“Facadens konstruktion er udført som søjler i tegl, hvor mellemrummets størrelse gentages og 
samtidig gør det muligt at udfylde det med forskellige byggelementer såsom vindues- og dørele-
menter.”265 

 
Værdisætning 
I projektet Rækkehusene vises en radikal patinatilgang, hvor patina fortolkes som forgængelighed. 
Og hvor ruinen er et muligt udkomme af forgængeligheden. Analysen & Værdisætningen,266 der 
ligger til grund for projekt 2, Rækkehusene, beskæftiger sig med weathering og weatherings på tre 
forskellige niveauer: 
 
For det første fremlægges et natursyn, der uddrages fra Annebergparkens overordnede plan-
lægning i landskabet, men også fra relationen mellem bygning og have. Forholdet mellem de 
lange aksiale stræk og afvigelserne med fx havebyens karakteristiske cul-de-sac fremhæves, og 
“anlægget er på den måde både stramt rationelt symmetrisk organiseret, men adskiller sig alligevel nogle steder 
ved nærmest at være organisk udformet”. Endvidere fremhæves det, at “i Annebergparken er beplantnin-
gen lige så stor del af helhedsbilledet som bygningerne (…)”. Desuden fremhæves det, at begrønningen 
af bygningernes facader primært med rådhusvin spiller en stor rolle for arkitekturen. Natur-
synet knyttes endvidere til synet på psykiske lidelser: “Siden middelalderen har det været kendt, at na-
turen har en effekt på vores psyke og helbred, og det var noget, bl.a. munkene brugte i deres klostre, hvor der var 
udsyn til en klosterhave”. I værdisætningen af bebyggelsen udpeges relationen mellem bygnin-
gerne og den store, åbne grønning.  
For det andet et mere overordnet blik på materialer og overflader. Der er særligt fokus på 
taktile overflader, og igen præsenteres et syn på de fysiske omgivelsers betydning for den 
mentale sundhed: “I den arkitektoniske terminologi (vedr. vilkårene for helende arkitektur, red.) kan man 
overordnet tale om samspillet mellem dagslys, rumlighed, akustik og overflademateriale.”  
For det tredje præsenteres et blik på patina som vidne om oprindelse og alder: “(…) tilbyg-
ning(en) på Festsalens bagside er formentlig opført forholdsvis kort tid efter det oprindelige byggeri, vurderet ud 
fra overfladernes patina”. Også andre bygninger vurderes i teksten efter deres patina og sam-

                                                
265 Uddrag af teksten, der ledsager tegningerne til Tid & Teknik 3. (Se fig. 3.24-3.25.) 
266 Analysen og Værdisætningen, der er udført af den studerende inden udviklingen af et eget projekt, afviger i dette 
eksempel, hvor den studerende har taget udgangspunkt i en enkelt bygning, nemlig Festsalen, og ikke i hele byg-
ningsanlægget. Der ligger dog også nogle generelle betragtninger, som gælder for den samlede bebyggelse. Det 
vurderes, at det fortsat er relevant at behandle Analysen og Værdisætningen som afsæt for projektforslaget, dels på 
grund af de generelle overvejelser, dels da projektforslaget ligger i umiddelbar nærhed af Festsalen og søger at vide-
reføre nogle principper fra denne.  
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menholdes med eventuelle tilbygningers patina. Desuden inddrages beplantningen og be-
grønningen i haver samt på og omkring bygningerne i en tidsmæssig kontekstramme for be-
byggelsen.267  
 
I undersøgelsen Tid & Teknik 1, der ligger forud for dette projekt, har den studerende valgt at 
lave en patinaundersøgelse af et dørparti (fig. 3.23), som vil blive præsenteret i det følgende, 
inden projekttegningerne Tid & Teknik 2-3 gennemgås. Tegningen viser et udsnit af værk-
stedsbygningens hovedfacade, der indgår i den vestlige facaderække ud mod Grønnegården. 
Dørpartiet består af en dobbeltdør med fyldninger og med en buet afslutning. Dørene består 
af et rammestykke med en enkelt høj fyldning forneden, et tværstykke omkr. tredjedelspunk-
tet fra oven, og det øverste felt er inddelt med seks vinduesruder med en tynd, profileret op-
sprosning. Døren er bygget i fyrretræ med en malet overflade opstrøget i en dybrød linolie-
maling. Vinduessprosserne er hvidmalede med linoliemaling, og rudeglasset er monteret med 
linoliekit. Karmen omkring dørene er ligeledes hvidmalet. Bundstykket er i umalet træ. Dø-
rene er hængslet i karmen med jernbeslag, og dørgrebet er udført i messing. Et meget lavt 
trin udført i granit leder op til døren, der formentlig har været anvendt til at få store og tunge 
dele ind og ud af bygningen, og et minimalt optrin har derfor været vigtigt. Facaden, der om-
giver dørpartiet, fremstår i blank mur, og et muret buestik er udført over dørhullet. Et let 
fremtrukket gesimsbånd i blank mur kan ses i tegningens øverste del. Det er en let patina, der 
vises på den patinerede halvdel af tegningen, bygningen som fundet. Her ses den falmede dyb-
røde farve på dørbladet, hvor mange lag maling gennem tiden har udvisket de skarpe kontu-
rer i den snedkermæssige bearbejdning af dørens stykker. Den hvide ramme er let tilsmudset 
ligesom de hvide sprosser, hvis profilering ligeledes næsten er forsvundet under mange års lag 
maling. Bundstykket har fået en grå tone, men lader ellers til at være i en fin tilstand. Granit-
trinets skarpe kant er slidt blødt efter brug og hårdt mekanisk slid ved indgang til værkstedet. 
Granitten er mørkpatineret, hvilket primært skyldes aflejringerne af støv og andet materiale i 
den let ru overflade. Granitsoklen er ligeledes slidt blød på hjørner og kanter og ligesom op-
trinet patineret i en mørk tone. Murstenene, der støder op til dørhullet og danner kant, står 
som en let flosset kant, hvor hjørner og kanter er stødt, og mørtlen flere steder har løsnet sig 
og er røget ud. En kraftig rådhusvin har desuden vokset sig til og dækker store dele af den 
murede flade. Overordnet set er dørpartiet i en meget fin teknisk tilstand. Træværket er i en 
bemærkelsesværdig god stand. Det bemærkes i den ledsagende tekst, at det må skyldes den 
olieholdige og plejende linoliebehandling af overfladen samt en særdeles god trækvalitet. We-
athering-processerne er gået hårdest ud over murværket, hvor den hårde brug har slidt de ud-
satte kanter ved dørhullet, og mørtlen er blevet porøs. Rådhusvinen kan desuden være hård 
for fugerne. Mørtlen ser ikke umiddelbart ud til at være blevet udkradset og skiftet gennem 
tiden, og i så fald er det imponerende, at den ikke er i værre forfatning.  

                                                
267 Esben Slotmann Jensen, “Skriftlig opgave” (KTR, KADK, 2017). 
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Fig. 3.23

Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er 
udført som en photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling og tegning er udført i 
skalaforholdet 1:10. Opmålingstegning af  Værkstedsbygingen. Registrering af  patina 
på dørparti på tegningens venstre side. En tilbageskrivning af  dørpartiets patina til det 
formodede udtryk ved bygningens opførelse på tegningens højre side.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Værkstedsbygningen

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR
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De tre Tid & Teknik-tegninger viser centrale bygningsudsnit af projektforslaget med fokus på 
intentionen for bygningens patina og aldring, hhv. et vinduesparti, et dørparti og et kvist-
parti. I gennemgangen af dette projekt gennemgås først udsnittene og bygningens materiale-
brug og konstruktion. Herefter laves en samlet gennemgang af projektets patinasyn med ud-
gangspunkt i bl.a. den patinerede halvdel af tegningerne.  
 
Dør 
Tegningen (fig. 3.24) viser et udsnit af facaden på en længe med rækkehuse, hvor hoveddøren 
er i fokus. Facadens opbygning er udført som en lang række søjler med murede stik over. 
Over stikket er tre skifter, hvor de to øverste danner gesims ved tagfoden. Mellem søjler og 
stik dannes der en række ens murhuller, der spænder fra soklens overkant til stikket. Murhul-
lerne kan derpå udfyldes med forskellige elementer efter behov: hoveddør, terrassedør, vin-
duesparti osv. Muren består af røde, blødstrøgne teglsten muret i munkeforbandt. Der er an-
vendt hele sten, kopper og petringer samt en enkelt formsten. Fugen er en lys grå, skrabet 
fuge. Søjlerne er forstærket med et H-profil i jern, og Porotherm-blokke fungerer som isole-
ring omkranset af en murstens mur, der er synlig såvel inde som ude. Muren er muret på en 
betonsokkel, hævet to trin over terrænniveau, og to betonstøbte trin leder op til hoveddøren. 
Selve dørpartiet er udført i træ, som efterfølgende er malet i en mørk grå eller sort farve. Dø-
ren er en dobbeltdør, udført med en ramme, to tværstykker, der inddeler bladet i to større 
fyldninger hhv. foroven og forneden, og en smal fyldning i dørens centrum, hvorfra til siden 
dørgrebet med langskilt sidder. Fyldningerne har en vertikal, reliefprofileret bearbejdning. 
Rammen omkring døren er ligeledes udført i træ og fremstår malet hvid eller lys grå. Taget 
er dækket med røde vingetegl uden skalk. Foran den knappe gesims er monteret en rende i 
metal.  
 
Vindue 
Tegningen (fig. 3.25) viser et udsnit af facaden til en længe med rækkehuse, hvor et vindues-
parti er i fokus. Vinduespartiet er indsat i et af facadekonstruktionens murhuller på samme 
vis som dørpartiet. Udfyldningen i murhullet er her en træfyldning med et vinduesparti for-
oven. Rammen omkring vinduet svarer til dørens ramme, og brystningspartiet svarer til dør-
bladenes fyldinger. Det fremgår ikke, hvilket materiale vinduet er konstrueret i, men det for-
modes at være udført i træ og derpå malet i en lys grå farve.  
 
Kvist 
Tegningen (fig. 3.26) viser et udsnit af facaden til en længe med rækkehuse, hvor et kvistparti 
er i fokus. Længebygningens saddeltag har en hældning på 54 grader, og tagværket er dækket 
med røde vingetegl. Kvisten er udført i en spinkel konstruktion og udformet med et svagt 
buet tag. I kvisten sidder et sæt dobbelte terrassedøre med store rudeglas i en malet træ-
ramme. Inddækningen mellem kvist og tagflade er udført i metal.  
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Fig. 3.24

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til et udsnit af  en rækkehusbebyggelse, hvor 
entrépartiet er i fokus. Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Fa-
caden er konstrueret som en monomur opført i selvisolerende Porotherm-teglblokke og for-
stærket med et H-profil i jern. Både inde og ude er der muret op om Porotherm-blokkene 
med brændte mursten. Facadens opbygning fremstår som en rækker søjler med murede 
stik over. Murhullerne kan herefter udfyldes efter behov med dører, vinduer, karnapper, 
lukkede flader etc. Muren og søjlerne hviler på et fundament i beton, og to trin i beton 
leder op til døren fra gadeplan. 

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR

Rækkehus Annebergparken
Indgang
Tid og Teknik 

Materiale, teknik og forgænglighed      

Mål 1:10
Hoveddør i rækkehus-bolig. Åbningen ligger direkte ud til en lille gade, og hævet over terræn på betonsokkel. Der er to smalle trin i granitsten, og 

døren er trukket lidt tilbage og danner en lille niche. Facadens konstruktion er udført som søjler i tegl, hvor mellemrummets størrelse gentages, og 

samtidigt gør det muligt at udfylde det med forskellige byggeelementer så som vindues/- og dør-elementer. Materialer er; rød blødstrøget kirkesten 

i munkeforbandt med skrabet fuge. Søjlen er styrket med H-jern profil HE 120B, samt isolering med Porotherm LR42 th+ samt Cloisbrick R10. 

Esben Slotmann Jensen 

Snit

Tegl 

Plan
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Fig. 3.25

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til et udsnit af  en rækkehusbebyggelse, hvor 
entrépartiet er i fokus. Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Fa-
caden er konstrueret som en monomur opført i selvisolerende Porotherm-teglblokke og for-
stærket med et H-profil i jern. Både inde og ude er der muret op om Porotherm-blokkene 
med brændte mursten. Facadens opbygning fremstår som en rækker søjler med murede 
stik over. Murhullet er her udfyldt med et træparti med et vindue. På den patinerede 
halvdel af  tegningen ses en kraftig bevoksning med rådhusvin, der næsten har overtaget 
arkitekturen.

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR

Rækkehus Annebergparken
Vindue
Tid og Teknik 

Materiale, teknik og forgænglighed

Mål 1:10
Vindue i rækkehus-bolig. Facadens konstruktion er udført som søjler, i tegl, hvor mellemrummets størrelse gentages, og samtidigt gør det muligt at 

udfylde det med forskellige byggeelementer så som vindues/- og dør-elementer. Materialer er; rød blødstrøget kirkesten i munkeforbandt med 

skrabet fuge. En formsten er anvendt samt kopsten, 1/2 kopsten. Søjlen er styrket med H-jern profil HE 120B, for at undgå kolaps, samt isolering 

med Porotherm LR42 th+ samt Cloisbrick R10. 

Bygningen har saddeltag i ca. 54 grader hældning, tag- og loftkonstruktion er tænkt som en trempelkonstruktion, hvor at spærne holdes sammen 

af tømmer ca. 1/3 fra kip, og ydermere holdes sammen af rundjern-stænger som forbinder murene i hver side af bygningen. Rundjerns-stængerne 

er fastgjorde til murremmen, og på midten er fastgjordt et vertikal rundjern til kip, som skal modvirke lodret træk.

Esben Slotmann Jensen 

Snit

Plan
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Fig. 3.26

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til en fritliggende villa, hvor entrépartiet er i fokus. 
Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. På tegningen ses en 
tagkvist. Tagfalden er dækket med røde vingetegl og under anses den murede facade. På 
den patinerede halvdel af  tegningen ses en mørk og smudset overflade på vingeteglene, 
rådhusvin i kraftig vækst samt falmet maling på kvistpartiet.

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR

Rækkehus Annebergparken

Kvist
Tid og Teknik 

Materiale, teknik og forgænglighed

Mål 1:10

Esben Slotmann Jensen 

Snit

Plan
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Projektets patinasyn 
De tre Tid & Teknik-tegninger er mindre sirligt gennemtegnede end i det første studieprojekt, 
Villa. Ikke desto mindre er projektet Rækkehusene interessant at beskæftige sig med, særligt på 
grund af den ret radikale patinaholdning, projektet demonstrerer, som dog ikke tydeligt kom-
mer til udtryk i de tre Tid & Teknik-tegninger. I Tid & Teknik-tegningerne er det særligt inte-
ressant at opholde sig ved det, der ikke er på tegningerne: nemlig udfyldningerne i murhul-
lerne. Hvor murværket eller søjlerækken er beskåret skarpt, mangler udfyldningen i det be-
skårede murhul på (fig. 3.24-3.25). Den murede konstruktion står således tilbage, og det 
tunge murværks større robusthed og længere holdbarhed end træværket fremhæves effekt-
fuldt. Det bemærkes endvidere, at på tre tidligere Tid & Teknik-studier (fig. 3.27) vises facader 
i blank mur ‘fyldt ud’ og uden den søjle-murstik-konstruktion, der senere udvikledes.  
 
På de tre Tid & Teknik-tegninger viser de patinerede halvdele et jævnt, let mørkpatineret 
murværk, spættet patinerede vingetegl på taget og en let bleget og smudset overflade på det 
sortmalede træværk. Tegningerne benytter desuden effektfuldt beplantning og begrønning af 
facaderne som tidsmarkør. Tegningen med dørpartiet viser i den henseende et tilgroet om-
råde foran soklen på den patinerede halvdel af tegningen. På tegningen med vinduespartiet 
er den patinerede halvdel af tegningen domineret af en kraftig rådhusvin, der dækker det me-
ste af murværket. Naturen spiller en stor rolle i værdisætningen, der ligger forud for projekt-
forslaget, og i projektforslagene spiller naturen også en vigtig rolle for synet på arkitekturen 
over tid. Naturen indgår simpelthen som en del af bygningsværkets fremtræden. De opvok-
sede planter er en illustrativ påmindelse om den forgangne tid og beretter om tiden som ska-
bende kraft – weathering constructs. Samtidig har naturkræfterne den destruktive påvirkning, som 
projektet også beskæftiger sig med. 
 
I projektafleveringen præsenteres en række skitser og modelfotografier, der viser den murede 
rækkehusstruktur i ruinøs forfatning (fig. 3.28-3.30). Fig. 3.28 har titlen Transformation/Forgæn-
gelighed og er et modelfoto, der viser den murede struktur, der står alene tilbage på grønnin-
gen i Annebergparken. Tagværk, dørpartier, vinduer m.v. er der ikke, og modelfotografiet 
giver indtrykket af, at bygningsværket enten er ufærdigt eller så kraftigt patineret, at kun 
murværket står tilbage, og alt træværk er nedbrudt over tid. Projektet afsøger i den forstand 
murstensmuren som ornament, der både peger frem og rækker tilbage i tiden. Det er ikke til 
at sige, om muren er en ruin fra en nær fortid, eller om den er et påbegyndt, ufærdigt byg-
ningsværk, hvis ende fortsat er åben og uvis. Som muret struktur fremstår muren nærmere 
som skulptur end bygning og leder tankerne hen på Per Kirkebys murfragmenter. 
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Fig. 3.27

Tre tidlige Tid & Teknik-studier. Den murede facade dyrkes med klassiske weather-
ing-detaljer, der relaterer sig til Bedre Byggeskik, som fx gesimsbånd, sokkel med optrin 
til hoveddøren som rulleskifter, indgangsniche omkring hoveddøren og muret karnap. Det 
endelige projektforslag dyrker i højere grad en bygningsdels materialemæssige hierarki 
informeret af  patina.

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektudkast

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR
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Fig. 3.28

Modelfoto: ‘Transformation/Tilgængelighed’
Fotografiet viser essensen af  projektforslagets patinastrategi. Den minimale og selvbæ-
rende murede konstruktion med søjler og stik står tilbage i Annebergparkens grønnegård. 
Eller også viser fotografiet byggeriet under opførelse. Der er en dobbelttydighed i fremstil-
lingen af  huset, hvor skellet mellem nyt og gammelt, ufærdigt og ruin udviskes. 

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR

Transformation

Arkitekt 
Bygning
Adresse

Årstal
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Modelfoto, Grønning
Rækkehus
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Esben Slotmann Jensen
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Fig. 3.29

Principtegning – hierarki
Den murede konstruktion med søjler og stik. Ovenpå hviler det lettere og lettere forgænge-
lige tagværk udført som tømmerkonstruktion. 

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR

A

B

C
D
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Fig. 3.30

Sektion med søjler og stik
Søjlestudier, forbandt & murrelief

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR
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Fig. 3.31

Øverst Rækkehusene ‘som bygget’.
Nederst Rækkehusene ‘som patineret’, i ruinøs forfatning, hvor kun søjler og stik står 
tilbage på betondækket. Tegningen kan dog også repræsenterer Rækkehusene ’under 
opførsel’ eller som et diagram og konstruktionsprincippet.

Annebergparken 
‘Rækkehusene’ 

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Esben Jensen, KTR
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Projektet afsøger ikke i bund de muligheder, der ligger i murstenens ornamentale vilje, som 
Thomas Bo Jensen formulerer det.268 Ikke desto mindre viser projektet en oprigtig interesse 
for murstenen, der særligt kommer til udtryk i arbejdet med pilastrene. Her bearbejdes fla-
den med små forsætninger initieret af murstenens format, behov for forbandt og som maskine 
for lys og skygge, som Per Kirkeby kalder sine murstensskulpturer. I skitseringen af projektet vi-
ses dog forslag, hvor den plastiske bearbejdning af murklumpen i højere grad undersøges, når 
muren krænger ind og danner dørniche eller krænger ud og danner en karnap i gavlen, fol-
der sig op over gesimsen og danner kviste i taget eller folder ned og bliver til trin og belæg-
ning. Det er motiver, der lånes fra Bedre Byggeskik-bevægelsen, men som også harmonerer 
med et ønske om en simpel og robust materialebrug, der imødekommer weathering-hensyn om 
forhalet nedbrydning og patina, der delvist styres gennem formgivning og detaljering af mur-
værket. 
 
Projektets patinasyn er på sin vis radikalt, da bygningen bliver skrevet frem i tid og fremstillet i 
ruinlignende tilstand (se fig. 3.31) af det endelige projektforslag til facaden). Omvendt er den 
heller ikke mere ruin, end at alt murværk faktisk fremstilles i meget pæn og let patineret til-
stand. Der er på den måde et paradoksalt forhold mellem en næsten overrealistisk tegnings-
fremstilling og en selektiv og lidt urealistisk fremstilling af det ældede murværk, der giver teg-
ningerne en let tvetydig karakter. Det er på den ene side dragende og åbner for forskellige 
læsninger af projektet, men også lidt forstyrrende i forståelsen af projektet. Man kan spørge 
sig selv, hvad projektet har fået ud af at være blevet tegnet igennem som ruin? Her vil jeg 
mene, at projektets fokus på materialernes forskelligartede robusthed og forgængelighed samt 
tillige deres rolle i det arkitektoniske hierarki er det primære svar. Murværket over for træ-
værket. Bearbejdningen af de murede pilastre viser en omhu for det robuste og vedvarende 
og en særlig opmærksomhed rettet mod de bygningsdele, der ikke nemt laves om, og som 
derfor skal stå længe. Projektet kunne udfordre præmissen yderligere og fx afsøge bygningen i 
forskellige ruinøse stadier, hvor det tidslige aspekt i endnu større grad kunne synliggøres, som 
man eksempelvis ser det på Joseph Gandys tegninger af Bank of England uden tag, hvor teg-
neteknikken også efterlader en tvivl hos beskueren om, hvorvidt banken er under konstruk-
tion eller destruktion. Med en læsning på tværs af tegninger, skitser og modelfotografier af 
Rækkehus-projektet åbnes også for denne tvivl og for muligheden for nye og åbne ender for 
bygningsværket. Projektets tilgang til patina har stor betydning for de endelig valg, der træffes 
i forbindelse med materialebrug, konstruktionsprincipper og -hierarkier. Ideen om, at weathe-
ring-processer med tiden vil nedbryde store dele af bygningen og efterlade en mere robust del, 

                                                
268 Thomas Bo Jensen, Murstenens ornamentale vilje: Det murede ornament. Ph.d.-afhandling (København: 
Kunstakademiets Arkitektskole, 2002). 
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den bærende murede konstruktion, som en ruinøs struktur af mursten, søjler og stik, medfø-
rer en række materialemæssige og konstruktive valg afledt af det konsekvente og radikale pa-
tinasyn.  
 
 
Projekt 3 ‘Træhus’ 
 
I projektet Træhus vises en næsten naturalistisk patinatilgang, hvor både bygningsværkets 
aerugo nobilis269 og virus aerugo270 er til stede og vises i tegningerne, og hvor ideen om arkitektur, 
der patinerer ujævnt og kan vedligeholdes ad hoc og efter behov, er omdrejningspunkt for 
patinasynet. Analysen & Værdisætningen, der ligger til grund for projekt 3, Træhus, beskæftiger sig 
med weathering og weatherings på fire forskellige niveauer: 
 
For det første et overordnet og generelt blik på de få udvalgte materialer, der er anvendt, og 
som i kraft af deres anvendelse i bygningerne og deres bearbejdning fremtræder klart i arki-
tekturen: “Materialerne bør nøje udvælges ved at fastholde de principper, der blev grundlagt under Bedre Byg-
geskik-bevægelsen. Behandlingen af materialerne bør ske ud fra deres medfødte egenskaber for at sikre ærlighed i 
byggeriet.” 
For det andet de arketypiske bygningsdetaljer – de weatherings, der går igen på tværs af byg-
ningstyperne som tydelige formgivende elementer, der er definerende for arkitekturen: ta-
gene udført med skalk og udformet som enten saddeltage eller med mansard, kernetræsvin-
duerne med markante sålbænke udført i skifer, med kobberinddækning eller i murværk, sok-
len udført i granit og hoveddørene i kernetræ bearbejdet i mange forskellige detaljeringsgra-
der, der understreger bygningshierarkiet.  
For det tredje bebyggelsens struktur som haveby, hvor relationen mellem fritliggende og af-
grænsede bygningsvoluminer, de mellemliggende haverum og byrum samt afgrænsningen i 
forhold til det omkringliggende landskab er tydelig, tilpasset og med fint bearbejdede over-
gange: “Bygningerne kan fremstå som enkelte klumper, mens rummene omkring dem varieres kraftigt. (…) at 
bygningskroppene kan opfattes som individuelle, men samtidig i en større helhed er vigtige (…). Landskabet 
skal binde husene sammen (…).” 
For det fjerde relationen mellem bygning og landskab og bygningsdetaljens relation hertil: 
“Soklen er gennemgående i granit og lader bygningskroppen lande blødt på terrænet. (…) Landskabet skal 
binde husene sammen, og de enkelte bygningselementer, der binder de forskellige huse sammen, skal bevares.”271 
 

                                                
269 Ædel patina. 
270 Grim eller fjendtlig patina. 
271 Jonathan Pihl Petersen, “Analyse og værdisætning af Annebergparken” (KTR, KADK, 2017). 
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Fig. 3.32

Tid & Teknik 1

Et eksempel på de studerendes arbejde i workshop-forløbets første del. Tegningen er 
udført som en photoshop-collage og CAD-tegning, og opmåling og tegning er udført i 
skalaforholdet 1:10. Opmålingstegning af  Overlægeboligen. Registrering af  patina på  
hovedtrappen på tegningens højre side. En tilbageskrivning af  trappepartiets patina til 
det formodede udtryk ved bygningens opførelse på tegningens venstre side.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Indgangsdør, Overlægeboligen
Opmålt og tegnet i 1:10

Nykøbing Sjælland

Tegning: Jonathan Pihl Petersen
KTR
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Fig. 3.33

Fotoregistrering af  patina på og omkring trappepartiet til hoveddøren i Overlægeboligen.

Annebergparken 
Kristoffer Nyrop Varming
1913-15, 1917-21

Indgangsdør, Overlægeboligen

Nykøbing Sjælland

Foto: Pernille Bahn, KTR
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I undersøgelsen i Tid & Teknik 1, der ligger forud for dette projekt, har den studerende valgt 
at lave en patinaundersøgelse af et dørparti (fig. 3.32), som vil blive præsenteret i det føl-
gende, inden projekttegningerne Tid & Teknik 2-3 gennemgås. Tegningen viser et udsnit af 
Overlægeboligen med trappen op til hoveddøren i fokus. Trappen er en dobbelttrappe, der 
formodes at være konstrueret i teglsten, og som fremstår med pudsede vanger og malede 
overflader i en mellemgrå farve. På tegningen er den grå farve vist i en ret mørk tone, og den 
malede vange fremstår lysere, som det ses på fig. 3.33. Overlægeboligens øvrige facader 
fremstår også som pudsede og malede teglstensfacader konstrueret i teglsten. Soklen er udført 
i groft tilhuggede granitkvadre. Idet trappen er en dobbelttrappe, leder i hver side fem trin 
udført i granit fra terræn op til den øverste repos foran hoveddøren, der ligeledes er udført i 
granit. Hovedfokus i tegningen er det gelænder, der skærmer trappen og reposen af. Gelæn-
deret er udført i smedejern, der er behandlet med mønje som grundmaling og med en alkyd-
maling som øverste lag. Gelænderet er monteret direkte i granittrinene ved at udhugge mon-
teringshuller i stenene for derefter at føre gelænderbalustrene med et anker i bunden ned i 
hullerne. Efterfølgende er der støbt med bly i hullerne rundt om gelænderets ankre for at 
fastgøre det. Gelænderet er yderligere fastgjort med en støtte på hver side af reposen. Støtten 
er udført i smedejern ligesom det øvrige gelænder og fæstnet i den pudsede vange med 
ankre/skruer el.lign. Gelænderet og støtterne er dekorativt udformet med svungne former og 
med udfyldninger, der i formsproget knytter an til jugendstilens let stiliserede, svungne form-
sprog. Alle delene af gelænderet er svejset sammen, enten essesvejset på smedens værksted 
eller med en af de tidlige svejsemetoder som fx modstandssvejsning. På grund af den kraftige 
rust og jernets udvidelse omkring de sammensvejsede områder er det ikke muligt at konsta-
tere, om elemeterne har været nittet i forvejen. På den patinerede halvdel af tegningen, byg-
ningen som fundet, er det tydeligt at se, at trappen er kraftigt patineret. Smedejernsgelænderets 
patina er karakteriseret ved en meget fremskreden rustdannelse og materialeforvitring, og ge-
lænderets styrke må anses for at være meget beskeden. Hertil kommer en kraftig algevækst, 
der ikke har nogen umiddelbar betydning for nedbrydningen af materialet. Malingslaget er 
kraftigt afskallet, og det ser ikke ud til, at gelænderet har været malet siden opførelsen. Bly-
støbning ved gelænderets montering i granittrinene er en tidstypisk byggeteknisk løsning, idet 
bly er tæt og tillader små bevægelser i materialerne. Det kan endvidere tage et vist rustpres og 
dermed mindske risikoen for, at stenen sprænges.272 Gelænderets kraftigt fremskredne rust ser 
heller ikke ud til at have medført store skader på granitstenene. Den oppudsede og malede 
vange bærer også spor efter kraftig patina. Overfladen har oprindeligt været kalket, men er 
siden overmalet med plastikmaling. Desuden har der muligvis været udført pudsreparationer 
med en cementmørtel. Overfladen har med disse senere tilføjelser af nye, ikke diffusionsåbne 

                                                
272 Erik Einar Holm og Søren Vadstrup, “Reparation og omsætning af stentrapper”, i Kulturstyrelsen (red.) 
(København: Kulturstyrelsen, 2012), s. 3. 
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materialer haft svært ved at komme af med fugt, der i stedet har ophobet sig i trappekon-
struktionen og medført den kraftige afskalning af både maling og puds. Vangens overflader 
er desuden delvist overgroede med alger. Trin og repos i granit er overordnet set i god stand. 
Granit er et meget velegnet materiale til trappetrin, idet granittens styrke og robusthed egner 
sig til den store slidbelastning samt til den generelle udsathed, der ofte kendetegner trapper. 
Saltning mod isglatte trappetrin er en stor belastning for trapper (og murværk m.v. omkring 
en trappe), idet der særligt på trapper saltes ivrigt. Overordnet set har trappen været udsat 
for kraftig weathering, og den patina, der ses, er en virus aerugo (grim eller fjendtlig patina), der 
er kendetegnet ved at være kemisk ustabil og her nedbrydende i fremskreden grad.   
 
De tre Tid & Teknik-tegninger (fig. 3.36-3.38) viser centrale bygningsudsnit af projektforsla-
get, som er en form for klyngehusbebyggelse med sammenhængende, forskudte boligenhe-
der, med fokus på intentionen for bygningens patina og aldring, hhv. et kvistparti, et vindues-
parti og en garage/port. I gennemgangen af dette projekt gennemgås først udsnittene og 
bygningens materialebrug og konstruktion. Fig. 3.34-3.35 viser Tid & Teknik-studier, hvor 
patinadannelsen fremstår mere jævn). Herefter bringes en samlet gennemgang af projektets 
patinastrategi med udgangspunkt i den patinerede halvdel af tegningerne. Der er lavet en 
række versioner af de tre tegninger med varierende grad af patina. De tegninger, der gen-
nemgås herunder, er dem, der viser den mest markante patina.  
 
Vindue 
Klyngehusbebyggelsen er opført som træbyggeri med en ydervægskonstruktion udført i CLT-
elementer. Væggene er isoleret med træfiberisolering med vindspærre i komprimeret træfiber 
(Hunton). Ydervæggene er beklædt med lodrette brædder i fyrretræ. Soklen er beklædt med 
et vandretliggende bræt i fyrretræ, der fungerer som offerbræt. Under brættet er udført en 
hættekonstruktion i sort plademateriale, der er synlig under brættet mod terræn. Vindueshul-
lets åbning i facaden er markeret med en ramme og en gennemgående sålbænk i profileret 
træ (træsorten er ikke specificeret). Over vindueshullet er en synlig overligger i zink, som de 
lodrette brædder på den overliggende facade kan støde op til (fig. 3.36).  
 
Kvist 
Tegningen (fig. 3.37) viser et udsnit af facaden, hvor et kvistparti er i fokus. Tagkonstruktio-
nen er ligesom facadekonstruktionen udført i CLT-elementer med træfiberisolering. Taget er 
beklædt med zink i en ventileret konstruktion. Kvistens flunker er udført som CLT-elementer 
med træfiberisolering, vindspærre af asfalttræfiberplade, derpå træbrædder og zinkinddæk-
ning. Kvistens konstruktion er fugtteknisk åben, og CLT-elementerne fungerer som den en-
delige dampbremse. Forkanten på kvistens flunker udføres i samme plan i facaden som tag-
renden.  
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Fig. 3.34

Tre Tid & Teknik-studier, der viser en jævn patina.

Annebergparken 
‘Træhus’

Projektudkast

Nykøbing Sjælland

Tegning: Jonathan Pihl Petersen
KTR

Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10
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Adresse Annebergparken

3060 Nykøbing Sj.

Art

Emne

Mål

Forslag

Kvist

1:10

Dato

Tegnet

1 m0

20.09. - 29.09.2017

Jonathan Pihl Petersen

Garagen / Porten
Garagen beklædes med vandretliggende brædder. Åbningen understreges ved den ramme, der udføres i beklædningen med en kvadratisk bjælke i fyr. Bjælken er 
tænkt ud fra samme prin�ip som med o� erbræddet således, at stød på �jørnet kan optages af denne og let udskiftes.

�atineringen er skitseret med fokus på d�bden af garagen og den eventuelle fugtop�obning, som kan opstå ved de nederste brædder. �er udføres ikke sokkel på den 
bagerste væg i garagen, da den ikke er direkte vejrpåvirket. Loftbeklædningen i garagen er udført i samme retning som den bagvedliggende væg.
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Jonathan Pihl Petersen

Vinduet
�dervægskonsturktionen udføres som CLT-elementer. Væggen isoleres med ��� mm træfibersisolering med en vindspærre i komprimeret træfiber - �uton. �dervæg-
gen beklædes med lodrette b�ælker i fyrtræ. �oklen udføres som et vandretliggende fyrtræsbrædde� der fungerer som et o�erbrædt og under bræddet udføres der en 
hættekonstruktion i sort plademateriale. 
Vinduesåbningen markeres med en ramme og en gennemgående sålbænk i profileret træ. 
�ver vinduesåbningen udføres der en synlig �inkoverlægger for at understrege overgangen fra den lodrette bræddebeklædning til vinduet. 

Vinduets lysning udføres med en birkefiner plade som en overgang fra den ydre fyrtræsbeklædning til den indvendige granbeklædning i form af CLT-elementerne.

Kvisten
Tagkonstruktionen udføres som CLT-elementer, spændt fra ydervægge til limtræsbjælkene, der udgøre tagryggen. Taget isoleres med 320 mm træfi berisolering med 
fugtsikring i form af træets egneskaber og kapilæreff ekt. Taget beklædes med zink, som en ventileret konstruktion. Kvisten udføres ligesom taget i zink med 180 mm 
isolering. 
Ydervægsopbygningen udføres i ren træ, med vindspærre af asfalttræfi berplade, træfi berisolering og det indvendige bærende CLT-element. Konstruktionen fremstår 
fugtteknisk åben, og CLT-elementerne fungerer som endelig dampbremse.  

Indvendigt fremstår CLT-elementerne slebet og ludbehandlet. Træets overfl ade udføres som niveau 1 af CLT-elemeter, hvilket svarer til en planhøvlet og slebet over-
fl ade efter, de er CNC-skåret. 
Kvistens ydre fl unker udføres i samme plan som tagrenden således, at det fremstår som en helhed og uden spring mellem fl aderne. Vinduet er fast ramme og er skit-
seret med en brystningshøjde på 550 mm.  
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Fig. 3.35

Tre Tid & Teknik-studier, der viser en jævn patina.
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Jonathan Pihl
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Tid og teknik (Alternativ konstruktion)

Tid og Teknik II - nr. 1
Beskrivende tekst. ca. 350 ord Faccusapel inum eatasin rerum quas am quia quisque officie necearc hillamenim autempo 
reprae omnimagnit expelicid ulles nonsenim qui qui occus voluptatum, to il eaquia commodit labo. Nam, aut id maximus 

minctatiur? Apitate ntorrum quisci consectionse doloriam, velentur? Lor molorio et qui nobis molor aut est, secum eosaped 

quates et et volecum quiducius ius. Tiasimi nctiorpori senis voluptiatem repe landunt voloremposse volum, siniscim dolo-

rem volo et, nobita nobisci ad exeruptatur, sam quia nullaccus ent. Elenian impores rerro blab illes aut as re lame vellacium 

voluptas is etur rerios modiae idunt es et am, quuntinctur molupiciis verrorp orehentius, quidio. Ebitate dolenducit et re dolo-

remodi omniminum re namus nonsed excest hiciumquia est re labo. Elluptam, am, endus doluptam qui utatia pa volupit dem 
faceptatur?

Gendunt ipiciat. Et veribera nam, ex ea corere enim labo. Et volorroreium haruptatia illendemquis eium restion sendam iderum 
iminusam, cullibus atibust quidit quam eum quundae eum anda simus moloreri doluptatem in corios essimil luptaes molorep 

tatibus nonsed ut acerem re sequi nonseque niendis rerrovidis res ea volorru mquate rehent.
Cesto est adipid et eiuremp orrore, sumquunt aut ut et re, et ilictiur secti de aut velit vid etur sectur, aliciuri dolesci molorem 

que rem represeque nullum etur? Metumqu atiorates quata demquo tem nem vendiam, sunt qui omnia quis reicae quiat alicili 

quatur?Itate voles dolor assum ent. Uptae omnimporae sunt. Luptasp ererrum nissim ut dolestem exceptat.

Fici quam, sin resed que dolore quis et reiume debist, simusto eius audi nessite mperitas alis mincium estiam vendam ipid qui 

se cuptati beratio rrovidusam qui temporio optatas pelibus reperum, volut ide aliates doloreptam aliquatae non pliquatendae 

core nieniae stioritia ipis ute sit liquidebit prat inusae nihillentius sumet aut illab ipis eos dolupta que quati velitatendel ium 
Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10
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Garage og port 
Garagen er integreret i klyngehusenes bygningsvoluminer som en tilbagetrukken alkove i fa-
caden (fig. 3.38). Åbningen er markeret med et vandretliggende bræt i åbningens top, som de 
overliggende lodrette brædder kan støde op til. Åbningens sider er markeret med en bjælke i 
fyrretræ, der erstatter bræddebeklædningen. Hjørnekonstruktionen sikrer et mere stabilt 
hjørne, der er udsat for stød, kanthak m.v. Inde i garagealkoven er bræddebeklædningen 
vendt 90 grader og er dermed vandretliggende.  
 
Projektets patinasyn 
De tre Tid & Teknik-tegninger viser et projekt med en nøgtern, naturalistisk og usentimental 
tilgang til patina. Projektet er konsekvent på flere niveauer. Med en insisteren på at arbejde 
gennemgående med træ er den materialemæssige dimension konsekvent og materialemæssigt 
i øvrigt ulig den øvrige bebyggelse i Annebergparken. Også anerkendelsen af den uundgåe-
lige patina og de beslutninger, den medfører, har en konsekvens over sig. Den patina, der vi-
ses på de bræddebeklædte facader, omfatter den ofte efterstræbte let grånende tone, træet får, 
når det udsættes for regn, sol og vind. Men også den patina, der senere opstår i form af alge-
vækst på arkitekturoverfladerne – særligt i et område som Annebergparken omgivet af skov 
og vand (Isefjord) – vises usentimentalt som konsekvens af materialevalg og af den materielle 
verden, projektet skal realiseres i. Anvendelsen af CLT-elementer er systematisk med sin ele-
mentinddeling. Bræddebeklædningen på facaden følger på samme måde elementopbygnin-
gens systematik og logik. Projektet gør brug af denne elementopbygning som et arkitektonisk 
motiv, der informeres af patina. Det vandretorienterede bræt ved soklen fungerer som sokkel-
motiv i den arkitektoniske bearbejdning af facaden. Samtidig fungerer det vandrette bræt 
som offerbræt, der skåner den konstruktive del af huset, CLT-elementerne, på samme måde, 
som pudslaget på en klassisk oppudset sokkel fungerer som offerlag for de ellers udsatte kon-
struktive mursten. Det er det samme forhold mellem arkitektoniske bearbejdninger af faca-
dens elementer og konstruktivt beskyttende bygningsdele, der gør sig gældende for sålbæn-
ken, der som den øvrige facade er tilvirket i træ. Forholdet mellem weathering og weatherings er 
tæt og gensidigt påvirkende. Det ses fx på tegningerne, at der på den patinerede halvdel er 
brædder midt i den patinerede facade ud over sokkelbrættet, der fremstår nye og gyldne. Fa-
cadens brædder skiftes blot løbende efter behov og efterlader spor i facaden. Den patina, der 
vises, med både jævnt gråpatinerede brædder, sortnistret patinerede brædder og grønlige, al-
gebevoksede brædder er usentimental og pragmatisk. Projektet viser et patinasyn, hvor pa-
tina ikke blot anses som en langsom, lineær og jævn udvikling, men også tillader løbende ved-
ligehold, der forstyrrer den, når behovet opstår.  
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Del 3

Fig. 3.36

Annebergparken 
‘Træhus’

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Jonathan Pihl Petersen
KTR

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til Træhuset, hvor vinduespartiet er i fokus. 
Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Rækkehusene er opført som 
træhuse i CLT-elementer og beklædt med brædder i fyrretræ. Den lodrette bræddebeklæd-
ning støder forneden op mod et enkelt vandret brædt. Bræddebeklædningen muliggør, at 
enkelte brædder kan udskiftes efter behov. Det efterlader en spor, der afslører, en forskel-
ligartet patina betinget af  brug, slid og udsathed på det specifikke sted på facaden.

Jonathan Pihl
Annebergparken

Tid og teknik (Hård vejrlig)

Vinduet
-
-

struktion i sort plademateriale, der også sikre den indvendige konstruktion. 

afhængigt af den bagvedliggende funktion. Eksempelvis et stort vindue til stuen og et smalt til WC’et ved entreen. 
Over vinduesåbningen udføres der en synlig zinc overligger for at understrege overgangen fra den lodrette bræddebeklædning til vinduet. 

-
erne.

Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10

Transformation

Adresse Annebergparken

3060 Nykøbing Sj.

Art

Emne

Mål

Forslag

Kvist

1:10

Dato

Tegnet

1 m0

20.09. - 29.09.2017

Jonathan Pihl Petersen
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Fig. 3.37

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til Træhuset, hvor et kvistparti er i fokus. Tegnin-
gen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Ligesom facadekonstruktionen er 
også tagkonstruktionen og kvistens konstruktion udført i CLT-elementer. Tagfladen og 
kvistens flader er beklædt med zink.

Annebergparken 
‘Træhus’

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Jonathan Pihl Petersen
KTR

Jonathan Pihl
Annebergparken

Tid og teknik (Hård vejrlig)

Kvisten
isolering. Konstruktionen i sig selv skal mimerer den fuldmuret væg, uden dampsspærre, men med en vindspærre der fremstår som en dampbremse. Konsturktionen 

skitseret med en brystningshøjde på 550 mm.

Patinering er skitseret ud fra en tanke om minimal vedligeholdelse. Da der ikke forkommer kraftig algevæk på zinktage, er taget illustreret som kraftigt påvirket af 
-

vandet.

Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10

Transformation

Adresse Annebergparken

3060 Nykøbing Sj.

Art

Emne

Mål

Forslag

Kvist

1:10

Dato

Tegnet

1 m0

12.12.2017

Jonathan Pihl Petersen
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Fig. 3.38

Annebergparken 
‘Træhus’

Projektforslag

Nykøbing Sjælland

Tegning: Jonathan Pihl Petersen
KTR

Tid & Teknik 3
Tegningen viser et udsnit af  facaden til Træhuset, hvor entrépartiet med garage og port 
er i fokus. Tegningen er udført som CAD-tegning og Photoshop-collage. Rækkehusene er 
opført som træhuse i CLT-elementer og beklædt med brædder i fyrretræ. Garagen ligger 
som en alkove i bygningsvoluminet i et udendørs, overdækket rum. Her er bræddebeklæd-
ningen horisontalt orienteret.

Jonathan Pihl
Annebergparken

Tid og teknik (Hård vejrlig)

Garagen / Porten
Garagen beklædes med vandretliggende brædderne. Åbningen uderstreges ved den ramme der udføres i beklædningen med en kvadratisk fyr-bjælke, både vandret og 

Patinering er skitseret med fokus omkring dybden på garagen og den eventuelle fugt ophobning der kan opstå ved de nederste brædder. Der udføres ikke sokkel på 
den bagerste væg i garagen, da den ikke er direkte vejrpåvirket. Loftbeklædningen i garagen er udført i samme retning som den bagvedliggende væg.

Plansnit 1:10

Tværsnit 1:10Oprindelig opstalt 1:10 Patineret opstalt 1:10

Transformation

Adresse Annebergparken

3060 Nykøbing Sj.

Art

Emne

Mål

Forslag

Kvist

1:10

Dato

Tegnet

1 m0

20.09. - 29.09.2017

Jonathan Pihl Petersen
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SAMMENFATNING AF DEL 3 
 
 
Som gennemgangen af projekternes tegningsmateriale og skrevne overvejelser viser, bidrager 
tegnemetoden til det overordnede formål om at øge opmærksomheden og derved arkitektens 
bevidsthed om, at en bygning har et liv efter opførelsen, og at patina vil tilkomme. Det er på 
den ene side et ret banalt formål. På den anden side er det en forudsætning for det andet og 
mere ambitiøse formål med tegnemetoden, nemlig at lade den øgede opmærksomhed og be-
vidsthed om patina informere arkitekturen og lade den komme til udtryk som medskaber af 
motivdannelsen gennem de overvejelser, der gøres vedr. materialesætning, behandling af 
overflader samt detaljering og formgivning af bygningen og dens dele. De tre projekter, der 
er gennemgået i afhandlingens Del 3, har det tilfælles, at de på hver sin vis fremtegner og 
fremskriver overvejelser og diskussioner om begge disse formål. Ud over at være tre diskute-
rende undersøgelser, der forholder sig insisterende til arkitekturens patina, er det også tre 
projekter, der kommer med tre forskellige forslag til en arkitektonisk stillingtagen til patina.  
 
Projektet Villa er et lidt stilfærdigt projekt, der dog viser en overbevisende og helstøbt tilgang 
til patina, der ligger i tråd med C.F. Hansens tidlige klassicistiske, pudsede huse, men samti-
dig viser et afslappet forhold til patinaafledte farveændringer og til en patinainformeret og 
mindre formel bearbejdning af bygningens dele. Med de anvendte materialer, bearbejdnin-
ger og detaljer lader det til, at projektet i nogen grad lykkes med at forfølge og udvide Ru-
skins idé om patina og “that golden stain of age” og samtidig forholde sig til den gældende, nuti-
dige materielle verden, bygningen skal indgå i. I den forstand lægger projektet sig tæt op ad 
den værdisætning, der var udarbejdet forlods, som udpegede det eksisterende byggeris prag-
matiske, men sirligt gennemtegnede og gennemtænkte løsninger, detaljer og materialer. I 
projektet Rækkehusene vises en ganske anden patinastrategi end i projektet Villa. Projektets skit-
ser viser murede ruinstrukturer, der fremstår på én og samme tid som ufærdige strukturer og 
som gamle og nedbrudte bygninger. I projekttegningerne er tænkningen udfoldet i et projekt 
med en muret, robust og bærende struktur og et lettere (teglhængt) tagværk og facadeudfyld-
ninger i træ. Det umiddelbart radikale patinasyn, hvor ruinen tegnes op, udvikles i skitsepro-
cessen og får således betydning for valg af materialer, konstruktionsprincipper og murdetaljer 
og projektering i det endelige projektforslag, i en sammenhæng, hvor patinasynet kommer til 
udtryk i bygningens struktur og hierarki, og i sidste ende, når bygningen når ruinstadiet. Træ-
huset viser et usentimentalt og næsten hyperrealistisk patinasyn. De partielle bræddeudskift-
ninger kan minde om de partielle pudsreparationer, der er så karakteristiske for C.F. Han-
sens huse, men her gengives udskiftningerne nøgternt og med en patina på de gamle bræd-
der, hvor grønalger sidder tilbage i, hvad der traditionelt set kan betragtes som en uskøn og 
ujævn patina. Den konsekvente brug af træ suppleres af detaljer og møder afledt af patina-
strategien, hvor brædder og dele kan istandsættes eller udskiftes løbende og efter behov, og 
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patinasynet medfører en ganske klar arkitekturfremstilling. Projektet afsøger i den forstand en 
vej for et patinasyn, der bygger på Otero-Pailos’ diskussion om patina, hvor patina også har 
relevans og autoritet i en moderne og nutidig byggeskik og materiel verden. 
 
Tegnemetodeudviklingen med de studerende i Tid & Teknik-workshoppen tager C.F. Han-
sens tegnemetode op som et nyttigt og praktisk redskab til at forfølge betragtningen om pa-
tina som både informant og motiv i arkitekturen. Tegnemetoden er anvendt i de tre projek-
ter, der er præsenteret i afhandlingen, ligesom den også er anvendt i de resterende studiepro-
jekter, som de 30 øvrige kandidatstuderende lavede. Overordnet set er der mange gode og 
grundige undersøgelser blandt de afleverede projekter. Særligt undersøgelserne af det eksiste-
rende byggeri udført i Tid & Teknik 1 er grundigt udført, beskrevet og fremstillet af de stude-
rende. Det materiale, der er udarbejdet i Tid & Teknik 1 i de tre udlagte projekter, er grun-
digt behandlet i min undersøgelse, idet disse undersøgelser har været forudsætningsgivende 
for de studerende for de projektundersøgelser, der siden blev lavet i Tid & Teknik 2-3. Den 
første tegning, den af det eksisterende bygningsværk, har dermed en vigtig rolle, da det er i 
den undersøgelsesproces, den studerende/arkitekten indstiller sit fokus på patina og gennem 
de fysiske, bygningsnære undersøgelser mærker, ser, føler og oplever den fysiske patina, der 
siden i projektarbejdet skal tænkes frem og fremtegnes. Blandt projekttegningerne i Tid & tek-
nik 2-3 er der også en overvægt af grundige tegninger og reflekterede overvejelser. Men der 
er også flere af projekterne, der kun i beskedent omfang eller noget overfladisk beskæftiger sig 
med patina, enten fordi det overordnede projekt ikke som sådan arbejder med en strategi for 
patina, hvor patina tildeles en rolle for arkitekturens færdiggørelse eller videre liv, efter at huset 
er bygget, eller fordi strategien simpelthen er, at huset ikke skal få en (specielt) synlig patina, 
men i stedet gennem hyppigt, løbende vedligehold (oppudsning, maling, udskiftning af dele 
osv.) skal bibeholde et nyt udtryk, hvor patina så vidt muligt undgås eller fjernes løbende. 
Disse projekter er sorteret fra i nærværende undersøgelse, ikke fordi de nødvendigvis er uinte-
ressante, men fordi mit fokus her er rettet mod projekter, der mere insisterende eller eksplicit 
forholder sig til patina og på den baggrund afsøger mulighederne for at undersøge, hvad den 
uundgåelige patina, der forventes at tilkomme i det pågældende projekt, i så fald kan bidrage 
med, føje til eller ligefrem dyrkes eller fremelskes, så den indgår i den arkitektoniske idé som 
informant og motiv. 
 
Tegnemetoden har sin styrke i den simple og let tilgængelige fremgangsmåde. Tegnemeto-
den giver arkitekten mulighed for i en simpel fremstilling at stille skarpt på patina og under-
søge, hvad forskellige valg betyder for en bygning over tid, og bringe disse overvejelser med 
ind i skitsefasen og formgivningen af arkitekturen. Tegnemetoden har sin svaghed i, at arki-
tekten skal forsøge at spå om bygningens fremtid gennem en tegning. Det er altså en noget 
spekulativ metode. Omvendt må man sige, at hvis alternativet er, at man ikke visuelt forsøger 
at forholde sig til bygningens uundgåelige aldring og den patina, der utvivlsomt vil tilkomme, 

269



   
 

 

så er tegningen ikke længere spekulativ, men blot negligerende over for patinaen som uom-
gængeligt faktum. Med afsæt i C.F. Hansens tegnemetode og i tråd med Evans’ idé om over-
sættelsen af arkitekturtegningen, er de diskuterende undersøgelser lavet som en afsøgende 
metodeudvikling. Tegningerne og projekterne fra Tid & Teknik-workshoppen forfølger C.F. 
Hansens tegnemetode og udvikler metoden ved at starte med at lave en patinaundersøgelse, 
hvor et eksisterende bygningsværk undersøges, og arkitekturens patina sættes i fokus.  
 
Med afsæt i en patinaundersøgelse af et eksisterende bygningsværk sættes patina i fokus i Tid 
& Teknik-workshoppen, og blikket indstilles for et øjeblik konsekvent på de patinaforhold, der 
gør sig gældende der. Når der i projektudviklingen efterfølgende arbejdes med og skitseres på 
det endnu ikke byggede værk, rettes fokus igen for et øjeblik mod, hvilke forhold der kan for-
ventes at få betydning for det nye bygningsværk over tid, når det udsættes for brug, slid og 
vejrpåvirkninger. Tegningerne og projekterne fra Tid & Teknik-workshoppen viser, at tegne-
metoden bidrager til et fokuseret blik på en afgørende og alligevel ofte overset dimension ved 
arkitekturen: patina. I forlængelse af Evans’ diskussion om det oversættelsesarbejde, der knyt-
ter sig til tegningen bidrager de patinainformerede tegninger med en penumbra of qualities og 
en åbenhed rettet mod arkitekturens tid og de aldrig afsluttede ender. Det spekulative ele-
ment til trods bidrager tegningerne til at fastholde blikket og opmærksomheden mod arkitek-
turens tidslighed og mod de faktorer, der over tid påvirker en bygning. Gennem de tegnede 
patinaundersøgelser i projekttegningerne i Tid & Teknik viser det sig nødvendigt at tage stil-
ling til materialernes beskaffenhed og egenskaber ift. deres anvendelse. Den sideløbende un-
dervisning i materialelære og byggeteknik bidrog til denne stillingtagen – fagområder, der 
også kan søges viden om hos materialeproducenter. og håndværkere, i litteratur m.v. I de 
tegnede projekter viser den tilegnede viden om materialerne og den fokuserede opmærksom-
hed på patinaens betydning sig i projekter, hvor det tidslige aspekt får en betydning, og pa-
tina spiller en rolle som motiv og informant. 
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AFSLUTNING 
 
 
Afhandlingen etablerer og udbygger et begrebsapparat og vokabular om patina, der befor-
drer et konstruktivt og kritisk blik på patina som et af arkitekturens centrale og uundgåelige 
forhold. Gennem en række nedslag i historien indkredses nogle af de syn, der historisk set har 
været på patina, for at positionere arkitekturens patina i byggeriets nuværende vilkår, bl.a. ift. 
ressourcemæssige hensyn. Det engelske begreb weathering inddrages som afsæt for en udbyg-
ning af ideen om patina som arkitektonisk motiv og informant, og patina og arkitekturpro-
duktion knyttes sammen. Weathering bidrager til afhandlingens diskussion om patina med en 
forståelse af, at en bygnings evne til at modstå og imødekomme tid, slid og vejrpåvirkninger 
hænger uløseligt sammen med byggematerialerne og deres bearbejdning samt detaljeringen 
af facaden med dens dele og elementer. Det ene afføder det andet. Patina beskriver de visu-
elle, bygningsfysiske ændringer og spor fra weathering. Patina føjer lag til og tager lag fra arki-
tekturen, og afhandlingens pointe er, at denne dobbelthed må sættes i fokus i bestræbelsen på 
at bygge huse, der kan stå i mange år. Afhandlingen etablerer et aktualiseret grundlag for, at 
patinas rolle som arkitektonisk informant og motiv på ny kan bidrage til langsigtede, stedspe-
cifikke bæredygtighedsstrategier, hvor kvalitet, holdbarhed og ressourceforbrug iagttages. Af-
handlingens hovedbudskaber, som vil blive gennemgået i de følgende afsnit, er: at patina ikke 
er et romantisk, men et højaktuelt anliggende med informerende og motivskabende egenska-
ber; at patina ikke kan undgås, men til en vis grad kan styres i en ønsket retning; at (re)præ-
sentationen har potentialet til at indgå som et produktivt redskab i arbejdet med patina; at 
patina anses for at indgå som en vigtig del af langsigtede bæredygtighedsstrategier, hvor 
håndteringen af byggeriets økonomi må gentænkes. 
 
 
At patina ikke er et romantisk, men et højaktuelt anliggende 
 
Patina er ikke et forhold, der udelukkende hører en romantisk forestilling om historiske huse 
til, men et højaktuelt anliggende for arkitektoniske bæredygtighedsstrategier og for et fornyet 
fokus på arkitektur, hvor materialesætning, bygningsdele, detaljer og overfladebehandlinger 
ikke blot skal se ud og være et billede på noget, men tage del i en stedsspecifik byggeskik som mo-
tiver informeret af brug, slid, tid og vejr. Hvor stil viger for form. En nutidig arkitektonisk og 
materiel virkelighed har rig mulighed for at medtænke arkitekturens aldring og patina som 
informerende og motivdannende forhold, men utallige gradvise samfundsmæssige, materiale-
mæssige, filosofiske og ressourcemæssige forandringer gennem historien har tilsidesat op-
mærksomheden på arkitekturens aldrings- og patinaegenskaber og har været med til at mar-
ginalisere arkitekturens patina siden midten af det 19. årh., hvor særligt radikale forandringer 
af den materielle verden fandt sted, og vores opfattelse af den ændredes. Det har resulteret i en 
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aftagende opmærksomhed og viden om arkitekturens evne til at blive gammel. Der bruges 
mange ressourcer i forsøget på at stoppe den ustoppelige aldring og undgå den uundgåelige 
patina, fordi mange nyere bygninger er opført med en materialebrug og en detaljering, der 
ikke indarbejder tidens patina. Afhandlingens diskuterende undersøgelser i Del 3 viser tre ek-
sempler på aktualiserede patinasyn, der har det tilfælles, at patina ikke romantiseres, men ta-
ger del i det byggede værk over tid, samtidig med at patinasynet bidrager til selve arkitektur-
produktionen. Projektet Villa viser et stille patinasyn, hvor ideen om aerugo nobilis dyrkes. Pro-
jektet forfølger på samme vis, som Landsforeningen Bedre Byggeskik gjorde, at efterstræbe 
en simpel byggeskik båret af en pragmatisme, som er født af den aktuelle materielle verdens 
vilkår. Projektet dyrker og forfiner et tilgængeligt materiale – den massive, selvisolerende tegl-
blok – og dets logik under hensyntagen til vedligehold, holdbarhed og kontekst. Projektet 
Rækkehusene præsenterer et patinasyn, der kommer til udtryk i et klart bygningshierarki, hvor 
materialer og konstruktionsformer vurderes i forhold til holdbarhed og til bærende og ikke-
bærende dele. Gengivelsen af den ufærdige/ruinøse bygning viser den radikale version af 
tænkningen. I projektet Træhus præsenteres en usentimental konstatering af aldring og patina. 
Sporadiske bræddeudskiftninger, grønalger og pragmatisk materialebrug og sammenbygning 
frembringer en bygning, hvor patina indgår intentionelt, men hvor det samtidig er muligt at 
håndtere den uforudsete og uønskede patina løbende gennem enkle indgreb, uden at den 
overordnede arkitektoniske idé svækkes. Projekterne viser, at aldringsprocesserne kan forha-
les, men aldrig stoppes, og patina styres, men aldrig undgås. Projekternes anerkendelse af, at 
patina må forstås bredt og forholde sig til gældende vilkår og materielle verdener, åbner for 
et nyt og aktuelt patinasyn i den materielle virkelighed, arkitekturen eksisterer inden for i 
dag, hvor komplekse forhold spiller ind. 
 
 
At patina ikke kan undgås, men til en vis grad kan styres i en ønsket retning 
 
Afhandlingen tager afsæt i, at bygninger opføres for at blive gamle. Aldring og patina er der-
med uundgåelige faktorer, arkitekter enten kan forholde sig til, arbejde bevidst aktivt og kri-
tisk med og forsøge at få det bedste ud af – eller forsøge at glemme, negligere eller bekæmpe, 
ofte med ringe held. Patina danner et her-og-nu-billede. Altid i forandring. Arkitekturens pa-
tina er i den forstand svær at indfange. At undersøge og skrive om patina bliver en øvelse i at 
fastholde tiden, fastholde det foranderlige for en kort stund og så slippe det løs igen. Det 
handler om at skærpe opmærksomheden og øge den arkitektoniske bevidsthed om arkitektu-
rens uomgængelige vilkår, tiden, som den kommer til udtryk i arkitekturen gennem patina. 
Samtidig handler det om at anskueliggøre nogle af de forhold, der tilsyneladende har tilside-
sat en sådan tænkning, gennem en bevidst og aktiv tilgang til arbejdet med arkitekturens pa-
tina. Med patinaundersøgelserne i Del 2 underbygges og undersøges en aktiv og kritisk stil-
lingtagen til ideen om patina som arkitektonisk motiv og informant. I Vor Frue Kirke og 
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Domhuset viser den forståelse af patina sig relevant i bygningernes fulde levetid. Patina er 
altså en faktor, der kommer til at forme og informere bygningernes liv – hvor nuet informeres 
af evigheden. Men patinaundersøgelsen viser også, at bygningens liv og patina er muliggjort 
gennem en aktiv stillingtagen allerede fra skitseringen af ideen om bygningerne. Gennem pa-
tinategningerne med åbne ender etableres et patinasyn, der bygger på en erkendelse af, at arki-
tekturen aldrig er færdig, men altid er i gang og indgår i en foranderlig materiel verden. Pati-
nasynet, som bl.a. kommer til udtryk i C.F. Hansens patinategninger af det forestillede byg-
ningsværk, skaber muligheden for, at bygningsværkerne ikke blot lider under tidens påvirk-
ning, men også vinder ved den. Hos Gigon / Guyer ser vi et radikalt patinasyn, hvor patina 
er fremprovokeret og tænkt med i arkitekturen. Patina bliver i Signal Box og tilbygningen til 
Sammlung Oskar Reinhart ‘Am Römerholz’ et bærende arkitektonisk greb. Bygningerne bliver 
simpelthen til i kraft af patina. Her ses den arkitektoniske fortolkning af udsagnet om, at wea-
thering constructs, som byggede værker. Med de to patinaundersøgelser spænder afhandlingen 
et felt ud for patina i praksis, hvor C.F. Hansens undersøgte værker demonstrerer afhandlin-
gens argument om, at arkitektur er foranderlig og uafsluttet og må tænkes, tegnes, bygges og 
vedligeholdes som sådan, hvis ikke den uomgængelige aldring og uundgåelige patina skal 
sløre og forringe et bygningsværk. Patina som arkitektonisk informant og motiv gælder der-
med fra ideen om en bygning undfanges og må iagttages i hele bygningens levetid.  
 
 
At (re)præsentationen kan indgå som produktivt redskab i arbejdet med patina 
 
Med de diskuterende undersøgelser kommer afhandlingen med et bud på en metode afledt af 
C.F. Hansens patinategninger til at skærpe opmærksomheden på en bygnings evne til at blive 
gammel. Tegnemetoden, der præsenteres, har sin styrke i at være intuitiv, tilgængelig og 
åben. For en kort stund ses et arkitekturprojekt gennem en patinaoptik med en fornyet stil-
lingtagen til materialesætning og detaljering, hvor hensynet ikke blot handler om her og nu, 
men også om mange år frem i tiden. Nuet erstattes med evigheden. Svagheden er usikkerheden 
og det spekulative aspekt, der naturligvis er til stede, når man vil forsøge at gætte på en 
endnu ikke opført bygnings evne til at ældes og patinere. Afhandlingens påstand er ikke desto 
mindre, at den tegnemetode, de diskuterende undersøgelser afprøver, har en væsentlighed og 
gyldighed, når hensynet er at øge opmærksomheden og fokusere på betydningen af arkitektu-
rens patina. Når der i en tegning helt konkret skal tages stilling til, hvordan man ønsker, at en 
bygning skal se ud 100 år efter opførelsen, medfører det uvilkårligt overvejelser om dens ud-
førelse, materialekvalitet, detaljeringsgrad etc., som ellers let kan glemmes eller skydes ned på 
grund af kortsigtede økonomiske hensyn. Fokus indstilles på, at bygningsværker kan og bør 
være en langsigtet investering, når det gælder ressourceforbrug – både naturressourcer, øko-
nomi og tid. Tegnemetoden tillader arkitekten at udnytte disse ressourceovervejelser, så de 
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også bidrager som ressource til at kvalificere det arkitektoniske arbejde. Patina tager fra og 
føjer til.  
 
 
At patina anses for at være en vigtig del af langsigtede bæredygtighedsstrategier 
 
De massive klimaudfordringer, vi står over for i dag, kræver hensyntagen til miljø, ressource-
forbrug og CO2-udledning, som det påhviler alle fagområder at være bevidst om. Arkitektu-
ren skaber en stor del af problemerne, men har også potentialet til at løse en stor del af dem. 
Afhandlingen viser, at der ligger et stort potentiale i at genbesøge og aktualisere ideen om ar-
kitekturens patina, da arkitekturens mulighed for hensigtsmæssig aldring anses som en del af en 
miljømæssig hensyntagen, hvor patina tager del i en arkitektonisk bæredygtighedsstrategi, der 
både tæller den miljømæssige, kulturelle og økonomiske dimension af bæredygtighedsforståel-
sen. På tværs af afhandlingens undersøgelser vises, hvorledes patina kan indgå i langsigtede 
bæredygtighedsstrategier, men også at gældende normer står i vejen for dette, og at bl.a. byg-
geriets økonomiske og miljømæssige bæredygtighed må forbindes, og at hensyn til patina og 
aldring kan bygge bro. Pallasmaas argument om arkitekturen som menneskets mulighed for 
at tilfredsstille behovet for at opleve tidens kontinuum og Otero-Pailos’ argument om, at Ruskin 
og Riegls forståelse af alderens værdi og tidens gyldne stænk blev fortrængt af det moderne, bi-
drager i fællesskab til en forståelse af patina som bæredygtighedsstrategi. Den forståelse kom-
mer til udtryk på forskellig vis hos både C.F. Hansen og Gigon / Guyer, hvor patina indgår i 
en kulturel, miljømæssig og økonomisk bæredygtighedstænkning. 
 
 
Afsluttende betragtninger 
 
Som afhandlingens Del 1 beskriver, er patina et anliggende på mange planer. Kulturelle for-
skelle, klimaforskelle, økonomi, ressourcetilgængelighed osv. spiller ind. Afhandlingen er ikke 
en fyldestgørende historisk gennemgang af patinahistorien. De nedslag, der er gjort i afhand-
lingen, tager afsæt i en europæisk arkitekturhistorie og beskriver ikke bredden, men ses som 
et udgangspunkt for en kritisk re-aktualisering af patinaspørgsmål i en dansk (og vestlig) sam-
menhæng. Det er forhåbningen, at det patinafelt, afhandlingen udspænder, kan danne 
grundlag for yderligere undersøgelser om arkitekturens patina. Det vil i den forbindelse være 
interessant at se nærmere på hele det store bygningsfysiske felt, der udgøres af byggemateria-
ler, byggeteknikker, overfladebehandlinger etc. Mange af de traditionelle materialer og deres 
tilhørende anvendelser og bearbejdninger er beskrevet i relation til patina, men en systema-
tisk og overskuelig fremstilling af dem ville være et nyttigt bidrag. Hvad angår de utroligt 
mange nye materialer og deres byggeteknikker, samlinger, overflader og bearbejdninger, fin-
des der kun meget sporadiske undersøgelser i relation til patina. Bidrag i den forbindelse ville 
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også være utroligt nyttige, særligt i undervisnings- og praksisøjemed, men også i forlængelse 
af den filosofiske diskussion om fx røg og hastighed som nye og omvæltende materialer i arkitek-
turen og relationen til patina. Den filosofiske diskussion om autenticitet bl.a. i relation til hele 
det voksende felt af materialer, men også i relation til de arkitektoniske spørgsmål, der relate-
rer sig til arkitekturens aldring, udgør ligeledes et interessant område at undersøge nærmere 
inden for patinafeltet. Afhandlingen forholder sig til det, der betegnes som social patina, i den 
overordnede forståelse af patinabegrebet. Der ligger ikke desto mindre interessante undersø-
gelser, der knytter sig til den sociale patina, fx i relation til arkitekturens interiøre patina, til 
byens patina m.v.  
 
Patina opstår og udvikler sig hele tiden, om vi vil det eller ej. Gamle huse viser os, hvordan 
de er lykkedes med at blive gamle på en hensigtsmæssig måde. Hvis vi vel at mærke ser or-
dentligt efter og forsøger at forstå arkitekturen og ikke blot kopierer og bygger huse, der ser 
ud, men faktisk er. Er bygget til at stå ude, blive brugt og bygget om, taget fra og føjet til. Af-
handlingens budskab er, at arkitekturens aldring og patina er et vigtigt og stort felt både for 
praksis og for forskning, og undersøgelserne i afhandlingen peger på, at der er mange mulig-
heder for at forfølge andre og nye patinarelaterede undersøgelser end de få, der nævnes her-
over. Med afhandlingen er arkitekturens patina for en kort stund forsøgt indfanget, den for-
anderlige og ustoppelige karakter til trods. Nu slippes den fri igen. Det er håbet, at afhandlin-
gens indkredsning, udbygning og demonstrering af, hvorledes patina kan forstås som arkitek-
tonisk informant og motiv, kan medvirke til en fornyet, aktualiseret og kritisk stillingtagen til 
den kendsgerning, at bygninger bliver gamle. Afhandlingen viser, at det er muligt for arkitek-
ter at arbejde bevidst, konstruktivt og opmærksomt med arkitekturens evne til at blive gam-
mel. Aldring og patina tager ikke kun fra, men føjer også til.  
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DANSK RESUMÉ 
 
 
Arkitekturens tid er og bør være lang. Det er ressourcekrævende at bygge, og bygninger bliver 
i de fleste tilfælde gamle, uanset om de er bygget til det eller ej. Aldring og patina er de uund-
gåelige vilkår, der følger heraf. Vi har for vane at tale om en bygning som færdig, når arkitekten 
afleverer sit projekt, og det sidste lag maling akkurat er tørt. Vi burde i højere grad tale om, at 
bygningen begynder. Historisk set har en opmærksomhed om de forandringsprocesser, en byg-
ning undergår over tid, været tænkt ind i arkitekturens materialesætning og detaljering. Byg-
getekniske, ressourcemæssige og samfundsmæssige vilkår har ændret sig gennem tiden, og med 
den historiske udvikling har også synet på og vilkårene for patina ændret sig. Der bruges i dag 
mange kræfter og ressourcer på at bekæmpe arkitekturens aldring og patina, der ofte anses 
som uønskede. Afhandlingen peger på, at opmærksomheden på arkitekturens patina er veget 
til side for arkitektur, der i sin materialesætning, detaljering og byggeteknik ofte bliver et billede 
på noget, uden til fulde at forstå, at det, der efterlignes, er noget i sig selv og historisk set er opstået 
som arkitektoniske svar på byggetekniske problemer, hvor patina har virket både motivdan-
nende og informerende på arkitekturen. Resultatet viser sig i bygninger, der hurtigt nedbrydes 
og opnår en uønsket patina. Afhandlingen åbner, udfolder og aktualiserer problemfeltet, der 
knytter sig til arkitekturens patina, og sætter fokus på følgende spørgsmål: Hvis arkitekturens 
patina er uundgåelig, kan arkitekter da arbejde med patina, så patina ikke blot forringer og 
slører, men også føjer til og forbedrer? Hvad er det, der i givet fald føjes til, og hvordan kan en 
øget forståelse af patina udnyttes i arbejdet med at frembringe arkitektur med et langt liv for 
øje? For at kvalificere svarerne udbygger afhandlingen først et begrebsapparat og en teoretisk 
og historisk ramme om patina, der kan kvalificere diskussionen om arkitekters muligheder for 
at tage tiden alvorligt som en uomgængelig præmis, der ikke bør ignoreres og ikke kan undgås, 
men som kan betragtes som en ressource. Dernæst undersøges tilgange til at arbejde med pa-
tina ved at stille skarpt på to bygningsværker af C.F. Hansen og to bygningsværker af Gigon / 
Guyer, hvor patina spiller en betydningsfuld rolle for det byggede værk, og hvor patina har 
spillet en rolle på forskellig vis allerede ved tegnebordet gennem arkitekturrepræsentationerne. 
Til sidst undersøges, hvorledes en øget opmærksomhed på patina kan indgå som informerende 
parameter i den arkitektfaglige praksis allerede fra idé- og skitseringsfasen gennem tre disktu-
rende undersøgelser af tegnede studieprojekter. Tilsammen peger afhandlingens tre hoveddele 
på, at patina ikke er et romantisk, men et højaktuelt anliggende med informerende og motiv-
skabende egenskaber; at patina ikke kan undgås, men til en vis grad kan styres i en ønsket 
retning; at (re)præsentationen har potentiale til at indgå som et produktivt redskab i arbejdet 
med patina; og at patina anses for at indgå som en vigtig del af langsigtede bæredygtigheds-
strategier. Afhandlingen viser gennem sin indkredsning, udbygning og demonstrering af pa-
tina, at det er muligt for arkitekter at arbejde bevidst, konstruktivt og opmærksomt med arki-
tekturens evne til at blive gammel. Aldring og patina tager ikke kun fra, men føjer også til. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
 
Architecture is – or ought to be – a long-term investment. Construction is a resource-demand-
ing activity, and most buildings are here to stay, whether that was the original intention or not. 
Ageing and patina are thus basic conditions. Nevertheless, we tend to regard the building as 
completed as soon as the paint has dried, and the key is handed over to the client. What we ought 
to do is see this as the beginning of the building’s life. There was a time when architects routinely 
considered the long-term perspectives whenever they selected a material or a detail for a build-
ing. However, much have changed since then, and new building technologies, resource strat-
egies and social structures have prompted a different view of patina. These days, a lot of effort 
and resources go into battling architectural ageing and patina, which are often regarded as 
undesirable. The thesis calls attention to the fact that the interest in architectural patina has 
been replaced by an architecture that – by virtue of its materials, detailing and building tech-
nology – often becomes an image of something, without fully realizing that the object it copies is 
something in itself, something that arose as an architectural response to constructional challenges, 
and where patina served as an architectural theme and source of information. The result is 
buildings that decay at a fast pace and patinate in undesirable ways. The thesis examines, 
explains and applies the field of architectural patina while raising the following questions: if 
patination is unavoidable, is it then possible for architects to work with it, so that patina, instead 
of subtracting and blurring, can be something that adds and improves? And, if so, what do 
these added values consist of, and how can the appreciation of patina help us create architec-
ture with the future in mind? To qualify the answers, the thesis establishes an applicable ter-
minology and draws up a theoretical and historical framework that can be used as a guide 
when architects consider how to take time seriously as a condition that should not be ignored 
and cannot be avoided but may be used as a resource. It then looks at different approaches to 
working with patina by studying two buildings by C. F. Hansen and two buildings by Gigon / 
Guyer where patination has been a determining factor, and where patina, in various ways, 
played a part already at the drawing table as reflected in the architectural representation. Fi-
nally, it explores how a better understanding of patina can inform the architectural practice 
already from the initial concept and design stages by reviewing three computer/hand-drawn 
study projects. Together, the three main chapters demonstrate that patina is not a romantic 
fad but a highly relevant issue with informative and thematic potential; that patina is unavoid-
able but may, to a certain extent, be channelled in a given direction; that the (re)presentation 
has a potential for serving as a productive tool in the architect’s approach to patina; and that 
patina should be included as an important factor in sustainable long-term strategies. The thesis 
demonstrates, with its definition, elaboration and interpretation of patina, that it is possible for 
architects to work deliberately, constructively and attentively with architecture’s ability to grow 
old. Ageing and patina not only subtract, they also add new layers.  
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