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Det anerkendende princip

Bygningsrestaurering er en balancekunst,
der handler om at respektere arkitektur- og
kulturhistorien og gøre de fredede bygninger
anvendelige, uden at vi – dagens arkitekter –
bringer os selv i centrum.

Enhver restaurering er ikke alene en balance mellem restaureringsarkitekten og det, der skal restaureres, det er også
en balance mellem det håndværksmæssige og det kunstneriske,
mellem det almindelige og det helt særlige, mellem de oprindelige funktioner og de nye krav til det funktionelle. Det vellykkede
projekt bliver til kunst – balancekunst – når alle forhold, ønsker
og krav i et projekt er kritisk analyseret og bragt sammen til en
ny helhed. Der er sjældent tale om en lige vej, restaureringsprocesserne er ofte tre skridt frem og to tilbage for et komme
fremad på den rigtige måde. For at imødekomme de mange forskellige forhold, interesser og behov, der knytter sig til restaurering, arbejder vi ud fra et ”anerkendende princip”.
Formuleringen dækker over en holdning til både historien og nutiden. I stedet for primært at kigge bagud for at afdække, hvad vi absolut skal passe på og bevare, så er det lige
så afgørende at se fremad i tid. De fredede bygninger og anlæg,
der er i daglig brug, skal kunne imødekomme funktionelle krav.
Uden den daglige brug, bliver alt historisk byggeri musealt, og
hvor mange museer vil det give mening at have i fremtiden?
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Den oprindelige idé
En anerkendende tilgang til restaureringsopgaver betyder først og fremmest, at vi anerkender historien, arkitekten, de
arkitektoniske og rumlige kvaliteter og den oprindelige idé. De
fleste bygninger blev bygget i overensstemmelse med en bestemt tid og periodes tankesæt socialt, politisk og mentalt. Den
oprindelige idé standser ikke ved en bygnings fundamentslinje,
men favner det hele: haven, gaden, byen, landskabet. Uden at
anerkende den helhedstanke, der ligger bag, kan et projekt
miste hele sin logik, når vi restaurerer.
Dernæst anerkender vi, at en bygning ofte har undergået en lang række ændringer, tilpasninger og udvidelser for at
imødekomme skiftende tiders funktionskrav. Samtidig skal vi
være opmærksomme på enhver tidsperiodes modeskift, for
meget er gennem tiden bygget om for at tilfredsstille skift i
moden. Enhver ændring er ikke nødvendigvis af det onde, men
kan have forbedret en bygning, hvorfor det er vigtigt også at
anerkende forandringens historie, arkitekt(erne) og de arkitektoniske og rumlige kvaliteter. Det handler om at se og opleve det,
der nu engang er bevaret.
Endelig anerkender vi den hverdag og de mennesker,
der bruger og ejer det fredede, og er derfor lydhøre over for den
kritik, de krav og de ønsker som måtte komme herfra.
Samlet set handler det anerkendende princip om at
finde ind til kernen i den oprindelige idé, samtidig med at vi
”hjælper” det fredede byggeri med at imødekomme hverdagens
krav. Der er tale om en kritisk, balanceret syntese af det oprindelige og det fremtidige, hvor fredningsværdierne og de kunstneriske værdier ikke svækkes, men styrkes.
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Bygningshåndværket
Alle historiske bygninger er blevet til med de byggetekniske og håndværkmæssige evner, der var til stede i en given
tid. Middelalderkirkerne havde små vinduer, mens gotikkens katedraler havde store vinduer af den simple grund, at murværk i
middelalderen skulle bære og støtte sig selv, mens gotikkens
bygmestre havde udviklet stræbepillen, der i sammenhæng med
buer kunne spænde langt og støtte højt.
Det æstetiske syn og de rumlige ambitioner har styret
volumener og rum, men altid med håndværket og byggeteknikken som begrænsning. Og med økonomien som begrænsning,
dengang som nu.
Når vi skal restaurere er det altid vores håb, at skiftende tiders byggeteknik og håndværk tydeligt lader sig aflæse.
Ind imellem fanger vi os selv og hinanden i at opfinde tømmersamlinger, der ”lugter” af en fjern fortid i stedet for at bruge vor
tids byggeteknik. Når kommende generationer skal restaurere
igen vil den samling, der blot lugter af en fjern fortid forvirre og
måske vække irritation, fordi det så er svært at se, hvad der er
bygget ind hvornår.
Når vi fastholder skævheden i en bygning, der med
tiden er skredet ud, så gør vi det for at fortælle, at tiden er gået.
Resultatet bliver indimellem en romantisk forestilling om ”noget
gammelt”, mens bygningen ville være bedre tjent med at blive
rettet op, så den ikke fremover skal bruge så mange anstrengelser på at holde sig selv stående.
På samme måde fastholder vi vores middelalderkirker i
en række typiske byggeskader. De fleste middelalderkirker er
bygget med de samme byggetekniske løsninger, og især i tagværkerne er der en række uhensigtsmæssigheder, der forud6

sætter at spærender og murrem fornyes hver 75-100 år. Det virker bagvendt at gentage disse igen og igen, og der er da også
gjort behjertede anstrengelser gennem især de seneste 100 år,
for at udnytte aktuel ny viden til at indbygge nye løsninger. Men
de fleste løsninger har vist sig at udløse nye byggeskader, hvorfor løsningen alligevel er at gentage den historiske byggeteknik
og acceptere vedligeholdelsen.

Den kunstneriske værdi
Med det anerkendende princip opfatter vi enhver periodes arkitektoniske frembringelser som et væsentligt bidrag til en
levende og varieret verden, og skiftende tiders idealer og påhit
gør vores hverdag rigere og mere mangfoldig. Desuden fortæller
de historie og formidler kulturarv.
Det er derfor helt afgørende for os, at vores restaureringer er så friholdte fra modeluner og “automatreaktioner” som
muligt. Ethvert projekt er en dialog mellem os og bygningen eller
stedet.
Vi er som restaureringsarkitekter ofte stolte af de projekter, hvor ingen kan se, at vi har været forbi. Der er tale om en
bevidst strategi, for ingen må være i tvivl om, at projektet – dets
historie og formidling – er vigtigere end vores private præferencer. Salgsmæssigt – for en tegnestue, der løser opgaver og
gerne vil have den næste opgave – er det verdens dårligste idé,
fordi ingen kan se, at det netop var os, der løste den ”usynlige”
opgave! Men det er en risiko, vi må leve med.
Når vi følger skiftende tiders idealer, er konsekvensen,
at den æstetiske løsning på enslydende problemer falder yderst
forskellige ud. Målet er altid en specifik helhedsløsning, og vi be7

kæmper altid lysten til at sætte et tydeligt tegnestuepræg på
hvert restaureringsprojekt.
De fredede bygninger og anlæg deler sig i to grupper.
Dem, der som sådan ikke er formet bevidst – altså er ”uden
stamtavle”. Dem, der er blevet til af en skaberkraft, der evnede
at udnytte tidens tekniske muligheder, ønsker og krav og efterlod et værk, vi i dag kan se har kunstnerisk kvalitet – altså værker ”med stamtavle”, hvor både arkitekt og bygherre er kendte
og måske endog anerkendte.
Det er uomtvisteligt, at enhver restaurering – ligesom i øvrigt
det meste nybyggeri – kan tidsfæstes plus/minus 10 år ud fra
farver på facader og interiører, ud fra om der er malet eller sandblæst træværk, på om ældre døre er blevet kopieret eller der er
tegnet moderne døre med ”tegnestuesignatur-ornamentik” i stedet for at genanvende løsninger fra det klassiske håndværk etc.
Det er også uomtvisteligt, at de sidste 20-25 års restaureringsarkitekter har hadet brune interiører og dunkle nuancer og derfor har ”slået rum i stykker” æstetisk ved at erstatte
mørke, måske dekorerede, gulve med lyse gulvbrædder i lyst
fyrretræ som væg-til-væg-tæpper eller overmalet farvede vægge
med hvidt. Vores verden er dermed blevet lidt fattigere, fordi vi
ikke længere overraskes og overrumles af tidligere tiders æstetiske idealer og ideer.
Et særlig felt inden for den historiske arkitektur er det,
der før blev kaldt for dekoration, og i dag benævnes bygningsintegreret eller stedsspecifik kunst. De fleste historiske bygninger
med ”stamtavle” havde mere end en forfatter. Arkitekten stod
for hovedanslaget, og billedkunstnere – dekorationskunstnere –
formgav figurer, bygningsdetaljer, bearbejdede overflader, så hovedanslaget og detaljerne blev til en helhed. Også her kan det historiske være i strid med vor tids smag og idealer. I dag ser vi
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enkelhed som bedre end det, der er ”for meget”, for svulstigt,
for pyntet eller for farverigt.
Al historisk arkitektur handler om rytme. Vinduestakt,
gesimser, indfatninger, bygningsvolumener, rumlige proportioner,
rækkefølge af rum, tagfoden, tagets rejsning etc. er alt sammen
noget, der sætter en takt, et tempo og et anslag i oplevelsen af
en historisk bygning. De dekorative er ofte uløselig forbundet til
den rytme. Når vi skal ændre på, tilføje eller fjerne elementer i
denne rytme, så kræver det en vis følsomhed, opmærksomhed
og rumligt gehør, så vi både læser og forstår, før vi forandrer.
At anerkende og acceptere en historisk helhed på trods
af vor tids idealer kræver en vis portion kunstnerisk mod og
handlekraft. Hvis angsten for at træde forkert er styrende, så har
restaureringerne en tendens til at ligne hinanden – de samme farver, de samme løsninger, de samme helhedsgreb etc.
Inden for byggeri ”med stamtavle” er der som regel
hjælp at hente i historisk dokumentation og viden på tværs. Det
er vanskeligere med det ”uden stamtavle” for her er det de små
nervetråde, der skal på arbejde for at anerkende en skulpturel
kvalitet, rytmen i en facade, et særligt konstruktionssystem eller
en ’knudrethed’ der er opstået undervejs. Men her kan man indimellem opdage kunstnerisk kvalitet, selv om intet er formgivet
bevidst men alene ud et krav om at skulle løse en simpel funktion.
Uanset om et historisk byggeri er med eller uden
”stamtavle”, så er det – efter vores opfattelse – helt afgørende,
at turde vurdere og erkende et steds kvaliteter ud fra et kunstnerisk perspektiv. Vi kalder det at have et aktivt ”kreativt beredskab”.
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Den gode bygherre
Det er helt almindeligt blandt bygherrer og arkitekter, at
drømme om den begavede, opfindsomme og dygtige arkitekt,
der kommer og løser en umulig problemstilling på en overraskende måde. Men uden den begavede, opfindsomme og dygtige bygherre, der tænker med eller sætter og er med på
undervejs at ændre en dagsorden, så kommer selv den bedste
arkitekt ikke langt. At investere penge i byggeri er altid forbundet med en vis risiko.
Enhver bygherre vil gerne være konge i eget hus, og
det er naturligvis en udfordring, hvis huset er fredet. Myndighederne sætter reglerne og restaureringsarkitektens bedste kort
er, at guide bygherren igennem de forskellige instanser frem til
en godkendelse af et projekt, der både bevarer det historiske og
imødekommer bygherrens ønsker.
Sådan har det altid været. Vi snyder os selv, hvis vi tror
at ethvert historisk byggeri blev til i moden overvejelse og uden
fikse ideer fra både bygherrens, men også fra arkitektens side.
Det er derfor i vores optik helt afgørende at kende de tanker,
der historisk lå bag de enkelte løsninger. Såfremt tankerne er
kendte er det vigtigt at se kritisk på om arkitekten fik dét ud af
tankerne, som han havde drømt om.
Selv den bedste arkitekt eller bygherre kan ikke forudse at alt er tænkt rigtigt og hensigtsmæssigt og ingen kan forudse fremtidens opfindelser. Helt konkret, så kunne ingen for
tyve år siden forudse at computeren, mobiltelefonen, internet og
wifi kom til at forandre verden radikalt. I dag har den slags opfindelser lettet teknikpresset på de fredede ejendomme, og sådan
kan den moderne teknik have ’happy sideeffects’.
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Lovgivning
Vi restaurerer, renoverer og bevarer som aldrig før i
disse år. Perioder med tilbagegang i samfundsøkonomien drejer
altid fokus fra det fabulerende og frapperende nye til det, vi nu
engang har i forvejen. Hvis vi med en behersket indsats kan få
nyt liv og nye funktioner for en økonomi, der er meget lavere end
den, der skal samles for at rejse noget nyt, så er der både god
privatøkonomi og god, bæredygtig samfundsøkonomi i at renovere og restaurere.
Der er god samfundsøkonomi i at spare på energien i
vores bygninger. Bygningen i sig selv udgør kun 8-10 % af et
samlet bæredygtighedsregnskab, mens resten går til drift. Det
er de færreste fredede bygninger, der kan energirenoveres så
fredningsværdierne samtidig bevares og selv om en del af driften går til opvarmning, så er der mange andre parametre at
skrue på. Ser man holistisk på det fredede og de – måske – flere
hundrede år en bygning har eksisteret, ser det samlede regnskab for en fredet bygning anderledes attraktivt ud, fordi bygningerne ikke må bygges radikalt om igen og igen for at kunne
imødekomme tidens krav.
Det skønnes at 60-80% af byggeriets fremtidige opgaver vil indebære bevaring og genbrug i et eller andet omfang, og
en del af disse bygninger er fredede eller bevaringsværdige.
Derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvordan man arbejder med
det, vi gerne vil psse på og give nyt liv.
Er der tale om fredede ejendomme og særlige fredningsværdier, har vi siden fredningsloven fra 1917 haft en stram
lovgivning, som Kulturstyrelsen i dag administrerer. Lovgivningen
balancerer ønsket om dels at bevare, dels at levendegøre kulturarven gennem daglig brug.
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Ændringer af fredede bygninger forudsætter en tilladelse fra Kulturstyrelsen og undervejs kan Det særlige Bygningssyn høres, hvis Kulturstyrelsen finder det nødvendigt. Det
er lettere at få et nej end et ja til at forandre noget, selv om både
Kulturstyrelsen og Det særlige Bygningssyn er helt bevidste om,
at alle de fredede ejendomme ikke kan stå hen som museer.
Kulturstyrelsen varetager dog primært bygninger mens
fredningsværdier i landskabet vurderes af Fredningsstyrelsen.
På trods af det omfattende arbejde, der siden 1990 er blevet
gjort med at registrere bevaringsværdige bygninger, værdifulde
bebyggelser og kulturmiljøer, først i regi af Planstyrelsen og senest af Kulturstyrelsen selv og i bogform – Kommuneatlas – så
er der stadig en helt ulogisk adskillelse mellem helhed og bygning. Vurderingen af de bevaringsværdige sammenhænge foretages i dag af kommunerne og er således helt løsrevet fra de
styrelser, der ved noget om at bevare kulturarven. Uanset at begrebet ”kulturarv” har udviklet sig til at omfatte alt historisk fra
haver, byer, landsbyer og landskaber, så slutter Kulturstyrelsens
myndighed stadig ved fundamentskanten.
Med kommuneatlassene var der for en stund fokus på
helhedssynet, som vi – ud fra en anerkendende tilgang til historien – opfatter som en ufravigelig del af ethvert projekt. Bygninger kan være anonyme til det absolut uinteressante i deres
egen form og håndværksmæssige udførelse men helt afgørende
i deres placering i et landskab eller en by. Modsat kan et helt
særligt hus, der er fredet, fremstå ulogisk eller direkte tåbeligt
ved at blive bevaret uden dets oprindelige sammenhæng. Kommuneatlas-arbejdet var baseret på SAVE-systemet, der ud fra en
9-punktsskala vægtede det bevaringsværdige, hvorfor netop helheden kunne vægte tungere end huset selv, og bygningen kunne
dermed opnå en høj bevaringsværdi.
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Historisk set
Det er langtfra nyt at diskutere fredningsværdier og
principper for at restaurere og bevare. Siden renæssancen har
forskellige restaureringsprincipper og skoler eksisteret side om
side, selvom restaurering først i 1800-tallet defineres og udvikles som en arkitekturdisciplin.
Overordnet handler alle restaureringsholdninger om i
hvor høj grad man må intervenere i historisk byggeri og om hvorvidt historien eller nutiden skal ydes forrang i restaureringen. I
den italienske renæssance var der en udbredt opfattelse af at
det var utrygt ved at fortidens bygninger forfaldt. Tiden ville
gerne lære af fortiden og bevare historiens kunstneriske frembringelser, hvad ordet renæssance – altså genfødsel – netop
også var udtryk for.
I de første århundreder e. Kr. ændrede arkitekturen sig
ikke ret meget over tid, hvis man sammenligner med de forandringer, der er sket i byggeriet de sidste 100 år. Alligevel betragtede man arkitekturen som noget, der havde sine regler og sine
behov for påpasselighed. Også her skelnes der mellem det
almindelige byggeri, det ”uden stamtavle” – at få tag over hovedet – og det helt særlige, det ”med stamtavle”, der blev formgivet af en ”bygmester”, sådan som den oprindelige græske
definition for ordet ”arkitektur” er defineret.
Tiden var opmærksomme på vigtigheden af at bevare
og restaurere, og Theodoric den Store (439-526) er en af de første til at udpege en form for bygningsinspektører, der skulle tilse
bygninger og skulpturer. I samme tidsperiode tilkendegiver kejser Justinian I (483-565) at man – når der restaureres – både
skal forbedre bygningers funktioner og æstetik, men samtidig
huske deres oprindelige navn og betydning. Når man husker for
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at påminde om eller belære om, så har vi betydningen af ordet
”monere” og afledt deraf monumentet. På latin er ordet monument ladet med politik og moral for monumentet skal minde én
om magten. Derfor var det logisk at restaurere f.eks Pantheon i
en ny form med en inskription, der vidner om den magt, den første version af Pantheon var udtryk for.
I det 4. århundrede efter kristendommens indtog i romerriget, bliver det almindeligt at genbruge elementer fra gamle
bygningsværker, templer, skulpturer og monumenter.
Den slags kan opfattes som en vandalisering af fortiden, men modsat er det jo et udtryk for netop at gemme og
minde om og bevare. Genbruget har siden da været en helt
sædvanlig praksis og det kan som restaureringsarkitekt været
ret besværligt at eftervise, hvornår de enkelte dele er fra i en
bygning, hvis den har flere hundrede år og flere radikale ombygninger på bagen.

Renæssancens og derefter
I renæssancen formulerede Leon Battista Alberti (140472) tre krav til arkitekten: byg funktionelt, solidt og langtidsholdbart. Arkitekturen ser han som en organisme, man skal bevare
for skønhedens og historiens skyld, hvad hans samtidige Antonio Averlino (1400-1469/70) var enig i. For nok har en bygning
en naturlig fødsel og død, men netop derfor er det vigtigt at
reparere, mens tid er.
Det gjaldt i det 14. århundrede om at holde fast i det
komplette, hvorfor en arkitekt som Francesco di Georgio Martini
(1439-1501), der registrerede forfaldne fæstningsanlæg, tegnede dem, som de havde set ud, så de kunne genskabes.
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At genskabe det, man vidste, hvordan havde set ud,
var noget andet end det, den franske arkitekt Violet Le Duc
(1814-1879) hyldede i sit velkendte tilbageføringsprincip: “At restaurere et bygningsværk, det er ikke at vedligeholde det, reparere eller genskabe; det er at reetablere det i en fuldstændig
skikkelse, som måske aldrig har eksisteret på noget tidspunkt“.
Den slags radikale synspunkter udløser ofte modsynspunkter,
hvad bl.a. den italienske arkitekt Camillo Boito gjorde i
1880’erne, hvor han fremfører en restaureringsholdning ud fra
en kritisk, historisk synsvinkel, frem for en arkitektonisk.
En kritisk, historisk synsvinkel havde historikeren og arkæologen A.N. Didrons tidligere i århundredet formuleret i Bulletin Archéologique: ”Hvad angår de gamle monumenter, er det
bedre at vedligeholde end at reparere, bedre at restaurere end
at rekonstruere, bedre at rekonstruere end at forskønne, i alle
tilfælde må man intet tilføje og især ikke fjerne noget”. Altså et
synspunkt, der minder om en moderne tilgang – et nænsomt minimeringsprincip – der har sit mest formfuldendte eksempel i den
restaurering og genopbygning, der blev gennemført 1997-2009
af Neue Museum Berlin med David Chipperfield som hovedarkitekt og Julian Harrap som restaureringsarkitekt.
Parallelt med det nænsomme restaureringsprincip opstår et fokus på den historiske dokumentation, der først er kildekritisk og asketisk i sin omgang med de overleverede
informationer og den historiske substans. Siden udvandes holdningen og arkitekter lader detaljer eller farveholdninger ændre til
en samtidig skikkelse og smag. Alligevel kaldes denne nænsomme holdning for ’den kritiske restaurering’, da man ikke hopper på, at alt er godt, bare fordi det er historisk, men ser på det,
der er tilbage, med kritiske øjne.
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Danske synspunkter
Arkitekten Mogens Clemmensens forsøgte med sin restaurering af Nyborg Slot i 1914-24 at ’hele’ – den på det tidspunkt voldsomt ombyggede – Kongefløj på Slotsholmen ved at
undersøge og registrere og dernæst ved at tilføje og genskabe.
Clemmensen kom dermed til at repræsenterer både tilbageføringsprincippet og den kritiske restaureringsholdning. Noget
murværk blev kopieret, andet blev muret så både mørtel- og
stenfarve for den opmærksomme netop viser, at dette er muret
efter Clemmensens anvisninger.
Selv formulerede Clemmensen sin restaureringsholdning i 1915: “Det vil saaledes være vanskeligt at indrette Rummene fra en bestemt Periode uden samtidig at ødelægge
Sporene fra de øvrige Perioder; men ved at lade de forskellige
Tiders Spor forblive urørte, vil de til Stadighed beholde deres historiske og arkæologiske Værdi.”
Arbejdet blev dog udført mere uklart og Clemmensen
tilbageførte og gættede sig frem til en delrekonstruktioner, samtidig med at hans restaureringsholdning peger på et væsentligt
forhold: at det er vigtigt altid at kunne gå ind og aflæse hver periodes spor ved at aflæse f.eks. murværkets variationer, tømmerets bearbejdning, tilføjede funktioner o.lign.
Clemmensens restaurering i Nyborg sker på et tidspunkt, hvor der hersker en længere debat om restaurering mellem arkitekter og museumsfolk. Det handler dels om graden af
tilbageføringer dels om hvem, der skal have tilsyn med hvilke
bygninger, hvem der har hvilke kompetencer etc.
Det såkaldte ækvivalensprincip vinder frem blandt arkitekterne – altså princippet om, at enhver historisk og stilistisk
periodes præg på bygningen bør fremstå jævnbyrdige. I mu20

seumskredse er princippet allerede velkendt fra både arkæologien og konserveringen.
Debatten er en reaktion på, at der op gennem 1800-tallet var sket flere voldsomme og ødelæggende ombygninger af
kirker, hvilket fik Kirkeministeriet til at oprette Det særlige Kirkesyn i 1861. Nærlæser man synets beføjelser, så var intensionen
ikke at bevare nænsomt eller have et kritisk historiesyn på kirkerne, men at kunne stille krav om en tilbageføring i Le Ducs
ånd. De mest omtalte og kritiserede genbygninger, – Viborg
Domkirke og Bjernede Kirke – blev derfor udført efter Det Særlige Kirkesyns oprettelse.
Selvom loven kun gjaldt kirkebygninger smittede princippet af på andre bygninger og tilbageføringsprincippet blev
først skrevet ud af lovgivningen om kirkerne i 1922. Da var holdningen til det historiske blevet radikalt anderledes. Dels havde
en del af nationalromantikkens arkitekter rejst landet rundt og
andre Europa tyndt for at registrere og lære af fortidens bygninger og anlæg, dels havde nyklassicismens arkitekter genoplivet
interessen for arkitekter som bl.a. C.F. Hansen, der ellers havde
været dømt ude. Nu var det væsentligt at lære af det historiske.

Helhedstanken
Uagtet de forskellige tiders holdninger, så står den
østrigske kunsthistoriker Alois Riegls (1858-1905) systematiske
analyse af kulturarvsværdier og teorier om restaurering frem
som et værdifuldt bidrag til dét at anerkende historien. Riegls
synspunkt er, at man skal kende enhver historisk epokes særlige
betingelser og krav for at kunne værdsætte dens frembringelser.
Altså i princippet en anerkendelse af den helhedstanke, hvor det
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restaurerede ikke alene formidler det fysiske, men også det sociale, politiske, økonomiske og mentale.
I Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung (Wien, 1903) skelner Riegl mellem det ”tilsigtede”
monument og det ”utilsigtede” monument. Det ”tilsigtede” monument er f.eks. et mindesmærke anlagt af en specifik årsag.
Det ”utilsigtede” er monumenter, der efterfølgende tillægges
kunstnerisk og historiske værdi, selvom det er bygget eller anlagt i en tid af praktiske grunde og først senere er anerkendt for
sin kvalitet.
Det “tilsigtede” monument tilegner Riegl forskellige
værdier som alder, historie og noget, man kan i dag vil betegne
som fortælleværdi.
Det “utilsigtede” monument kvalificerer samtiden som
brugsværdi, en relativ kunstnerisk værdi og den værdi, der kan
opnås ved at modernisere monumentet.
I den slags vurderinger opstår der nemt en konflikt mellem det historiske og den aktuelle brugsværdi. Her mener Riegl,
at det historiske er det, der vejer tungest, hvilket ikke er anderledes end den måde Nationalmuseet i dag betragter f.eks.
kirkerne på, hvor de historiske værdier – betegnet som de antikvariske – altid har en form for vetoret, når en kirke skal bygges
om.
Riegls betragtninger er udtryk for en restaureringsholdning, hvor
et monument bliver renset for de forskellige stilarter som behjertede arkitekter har tilføjet gennem årene. Monumentet bliver
bragt tilbage til dens originale tilstand, hvor stilartens integritet
og oprindelige værdi står tydeligt frem. Hans synspunkter er
dog pragmatiske, og han foretrækker en minimal intervention, da
han anser den absolutte rekonstruktion som en umulighed for
bygninger, der er i brug.
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Riegl opererer derfor med tre niveauer for restaurering:
– den rekonstruerende (tilbageføres til original tilstand)
– den radikale (minimal intervention)
– den konserverende (det nødvendige for at bevare).
Riegl diskuterer desuden det hensigtsmæssige i at udviske enhver forskel mellem det originale og de restaurerede
dele, hvad mange på den tid yndede at gøre.
I stedet argumenterer Riegl for vigtigheden af tydeligt at
indikere alle tilføjelser. Dette er et dilemma – og til stadighed aktuelt – for alle, der beskæftiger sig med restaurering. Det er en
lettelse, når de, der tidligere har pillet ved et værk, har efterladt
sig spor, der dokumenterer forskellen mellem det originale og
det tilføjede.
Er sporene minimale, er det som regel muligt at forsætte ad samme vej. Er sporene så demonstrative, at de ”slår
fra”, er det nødvendigt at vurdere om det tilføjede har skadet
mere end det har gavnet, og om det tilføjede ligefrem må fjernes
for at de oprindelige værdier kan træde tydeligere frem.
Blandt arkitekter dukker helhedstanken kun op med mellemrum,
uden at den fæstner sig som et ufravigeligt hovedgreb. Måske
er det for kompleks en tilgang til restaurering. Filosoffen og politikeren Benedetto Croce (1866-1952) var optaget af helhedens
kvaliteter og han bidrog i Italien til den konceptuelle basis for restaureringsteorier efter Anden Verdenskrig.
Måske er nemmere for det filosofferne, kunsthistorikerne og historikerne at se kvaliteterne i helhedstanken. I hvert
fald er det bemærkelsesværdigt, at historiker og kunstkritiker
Cesare Brandi (1906-88) som efterkrigstidens direktør for Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro in Rome,
giver udtryk for, at en bygning ikke kun er fysisk, men også overfører et koncept, en tanke og en idé. Det fysiske kan være for23

svundet eller eroderet, men ideen er ikke. Den, mener Brandi,
skal man altid finde, når man restaurerer, for man skal tænke på
restaureringen som en helhed. Det handler om anerkendelsen af
og reetableringen af det hele, originale værk gennem en æstetisk og kunstnerisk tilgang.

Det anerkendende princip
Det er umuligt, at sætte kreativitet på en fast formel, og
det er umuligt at forudse, hvor det vidunderlige, som vi alle beundrer, opstår og hvorfor. Sådan er det i dag og sådan har det i
øvrigt altid været.
Historien viser, at de optimale forudsætninger som
regel ikke har været til stede, når noget helt særligt opstod.
Uendelig rigdom har efterladt fantastiske ting, og stor knaphed
har efterladt lige så fantastiske ting.
Det er derfor, det er både udfordrende og livsbekræftende at gå på opdagelse i historien. Men det forudsætter, at
ens kreative beredskab er slået til hele vejen og netop under et
princip som det anerkendende aktivt ser og oplever, aflæser,
lærer og forstår for at finde frem til en bygnings eller et anlægs
oprindelige, bærende idé, de rumlige kvaliteter og finder mulighederne for at bevare, styrke og udfolde en ny balanceret helhed, der kan bære det historiske ind i fremtiden.
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