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I
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.teknikere

Som brerere af et àndens budskab fra fortiden ~r folkenes historiske midesmrerker
det levende vidnesbyrd i nutiden om ovetleveringer gennem àrhundreder.
Menneskeheden. der dag for dag bliver sig stadigi strerkere bevidst. at de menneskelge
vrerdier er en enhed. betragter mindesmrerke~ som en frelles arv og erkender sig
-overfor fremtidens generatoner- solidarisk ax)svarlig for bevaringsarbejdet. Den
forpliter sig til at give dem uforfalsket videre i al deres rigdom.
Det er f0lgelig af vreentlig betydning. at de PrinCif

per

og

es

restaurering.

udvikles

i

frelleskab

og

fomule

.som
pà

b0r

grelde

for

intemationa1t

konservering

plan.

hvorefter

det helt mà overlades hver enke)t nation at s0rge forgennemf0relsen
rammeme af egen kultur og egne traditioner.

indenfor

Ved for f0rste gang at fomulere disse grund~reggende principper bidrog Athencharteret af 1931 tll udviklingen af et omfatte~de intematlonalt frelles virke. som
har givet sig tydeligt udslag i natlonale vedtagels~r. i ICOM's og UNESCO's arbejde og i
sidstnrevnte organisatlons oprettelse af Det I~tematlonale Center for Studiet af
Konservering og Restaurering af Genstande af Kttlturel Betydning. Med stor omhu og
kritlk er der arbej det med problemer. som ste~se er blevet mere komplicerede og
verierede. ogtlden mâ nu vrere inde tll pâny at gennemgâ charterets principper med
henblik pâ atuddybe dem og 0ge deres rrekkevidd ved affattelsen af et nyt dokument.
I overensstemmelse
Restaureringsarkitekter
sig f01gende tekst:

hermed tilsluttede
D~n II Internationale
Kongres
for
og -teknikere, der samltdes i Venedig fra 25.-31. maj 1964,
!

AFGR..-ENSNINGER
ARTIKELl

I

Ved ..historisk

mindesmrerke..

forstàs

sàveI det J nkeIte arkitektoniske

byrnressige eIIer Iandskabelige omràde. hvor
civiIisatio.
en betydningsfuId
udvikling
eIIer
drekker ikke bIot arbeJder af stort fonnat. men
som med tlden ar fàet kuItureI betydning.

vrerk som det
an finder vidnesbyrd om en srerIig
en historisk begivenhed. Begrebet
ogsà mere beskedne frembringeIser .
I

ARTIKEL2
Bevaringen og restaureringen afhistoriske
mi * desmrerker (bevarinsarbejdet)
er en
faglig disciplin. som ap~e11erer tll alle de vide skaber og tekni~ke fagomràder. der
kan bidrage tll udforskning og beskyttelse af de edaIVede histonske mindesmrerker .
ARTIKEL3
Sigtet med bevarigsarbejdet
vidnesbyrd.

er at beskytte

I
sâ.tel kunstvrerket
!

som det histori$ke

BEV ARING
ARTmEL4
Bevaring af histoIiske
vedligeholdelse.

mtndesmrerker

i
krrever f0+t og fremmest. at de er sikret stadig
i

ARTIKEL5
Bevaringen

sarnfundsmressigt

af

historiske

mindesmrerker

nyttige

formàl.

lette

En

sàdan

~

oftes

vendelse

ved

anvendelsen

kaIi

derfor

af

anbefales,

dem

til

men

der mà ikke derved ~ke rendringer i mindesmrer ets arkitektoniske fremtrreden. Kun
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inden for denne grrense kan der projekteres
og godkendes
n0dvendiggjort ar. hvad udviklingen i dag har gjort tll skik og brug.

indretninge

ARTn{EL6
Til bevatirig af et mindesmrerke h0rer bevatingen af en passende indramning. Findes
der omgivelser. som fra gammel tid h0rer det historiske mindesmrerke til. mà de
opretholdes. og aJle nybygninger sàvel som al frilreggelse og omlregning. der
forandrer st0rrelsesforhold og fa1Vemressigsammenhreng. mà forbydes.
ARTIKEL7
Et hlstorisk m1ndesmrerke er uadsk111eligtfra den hlstor1e. det stâr som vldnesbyrd
om. og fra det mllj0. hvor1 det findes. F01gelig kan hel eller delvls flytnlng af et
hlstorlsk mlndesmrerke krrever det. eller hvor en betydelig natlonal eller
lnternat1onal lnteresse retfrerdlgg0r flytnlngen.
ARTIKELS
Skulturer. malerier og dekorative elementer. der er integrerede dele af e historisk
bygning. ma ikke skilles fra den. med mindre en sàdan forholdsregel er den eneste.
som er egnet til sikre bevaringen.
REST AURERING

ARTIKEL9
Restaurering er en fremgangsmâde. som b0r have karakter af kun at blive benyttet
som en undtagelse. Den har til formâ1 at sikre og genfremkalde et mindesmrerkes
restetiske og historiske vrerdier. og den bygger pâ respekt for bevarede dele og pâ
dokumentarisk bev1selige kendsgerninger. Den standser. hvor gretteriet negynder .
Hvor der er tale om rekonstruktioner. som grunder sig i formodninger. mâ aIle
kompetteringer. som er uundgâelige af restetiske e11ertekniske grunde. give sig til
stempel. Forud fog og samtidig med en restaurering skal der altid gennemf0res
omhyggelige arkreologiske og historiske unders0gelser.
ARTIKEL 10
Hvor den taditonelle teknik viser sig utilstrrekkelig. kan sikringen af et historisk
mindesmrerke ske ved anvendelse af aIle sàdanne nutidige konserverings- og
byggematerialer. hvis brugbarhed er godtgjort gennem vidnskabelige beviser og
garanteret gennem erfaring.
ARTIKEL II
Tilf0jelser ar vrerdi -fra en hvilken som helst epoke- til en historisk bygning b0r
respekteres. idet enhed -hvad stilen angar- ikke er noget mal at strrebe efter under en
restaurering. Hvor der flere gange er givet en bygnmg et nyt ydre sa at sige hen over det
gamle. kan frilreggelsen ar et underliggende lag kun undtagelsesvis retfrerdigg0res og
alene pa betingelse ar. at det. soIil fjernes. kun er ar beskeden mteresse. at de
ardrekkede dele udg0r et vidnesbyrd ar h0j historisk. arkreologisk eller restetisk
vrerdi. og at deres bevaringstilstand vurderes som tilfredsstillende. Vurderingen ar
der skal fjernes. ma ikke kun afurenge arden. der forestâr arbejdet.
ARTIKEL 12
Bygningspartier. som skal erstatte manglende dele. mâ slutte sig harrnonisk til
helheden. men dog adskjlle sig fra de omgivende partier. sâ1ed~sat restaureringen
ikke forfalsker kunstneriske og historiske vidnesbyrd.
ARTIKEL 13
Tilf0jelser kan ikke tolereres med mindre de respekterer bygningens vigtigste dele.
heldedsbilledet. som det er os overleveret. balancen i kompositionen og forholdet til
omgivelserne.
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mSTORISKE OMRADER
ARTIKEL 14
Historiske byornrâder b0r g0res til genstand for srerlig oinhu med henblik
pâ
beskyttelse af dem som helhed og sikringen af sundhedsmressigt forsvarlige forhold.
af indetning af tidssvarende bekvemmeligheder og af. at der genemf0res arbejder .
som bringer forlaldne huse pâ fode. Bevaringsabejdet. som her udf0res. mâ vreJ,"e
inspireret af de principper. som er udtrykt i de forudgâende artikler .
ARK/EOLOGISKE

UDGRAVNINGER

ARTIKEL 15
Arkreologiske udgravninger b0r udf0res i overensstemmelse med videnskabelige
nonner og ..Anbefalingen. som fastlregger de internatinale principper. der b0r lregges
til grund for arkreologiske udgravinger.. vedtaget af UNESCO i 1956. Ordningen af
ruiner og de n0dvendige forholdsregler til konserverg og beskyttelse af sâvel
arkitekturelementer
som l0sfund skal sikres. I 0vrigt skal enhver trenkelig
fremgangsmâde tages i betragtning for at lette udforskningen af e~ afdrekket
mindesmrerke. uden at dets betydning som historisk minde 0delregges. Alle
rekonstruktionsarbejder b0r imidlertid pâ forhând vrere udelukket. Kun anastylose.
d.v .s. samling af eksisterende men s0nderbrudte bygningspartier. kan ti11ades. de
samlende led mâ altid vrere lette at kende. og de mâ udg0re det mindst mulige. som er
n0dvendigt for bevaringen af mindesmrerket og for at genskabe sammenhrengen
ime11emfonnerne.
DOKUMENTATIOIN OG UDGIVELSE

ARTIKEL 16
Konserverinsarbejder. restaureringer og arkreologiske udgravinger b0r altid f01ges op
med tilvejebringelsen af en prrecis dokumentationi form af en analytisk og kritisk
beretning ledsaget af tegninger og fotografier. Alle faser af arbejder. der medf0rer. at
noget teges fra hinanden. sikres. genopbygges og samles. sàvel som a1le tekniske
enkeltheder og formelementer. der er fundet vidnesbyrd om under arbejdet. b0r
indlemmes i et offentligt arkiv og vrere til râdighed for forskere. En udgivelse mâ
anbefales.
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