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år man træder ind ad den tun-
ge grå jerndør til Det Konge-
lige Biblioteks bevaringsafde-

ling på Amager, mødes man af en svag 
værkstedsduft. Man fornemmer, at for-
dybelse finder sted. De mennesker, der 
færdes her, forekommer dybt koncen-
trerede og samtidig imødekommen-
de og ivrige efter at fortælle om deres 
fag. Rummet er af langt, lyst og højlof-
tet. En stor gammeldags skæremaskine 
(papsaks) står bastant midt på gulvet. I 
den skærer de ansatte blandt andet pas-
separtout til udstillinger på Det Natio-
nale Fotomuseum og pap til bogbind. 
I robuste grå sikringsbokse opbevares 
værdifulde ting, som skal konserve-
res, i fine grå æsker. I store skuffer lig-

Konservatoren 

Hun sikrer, at 
værdifuld viden 
ikke går tabt
Kirsten Bresler arbejder med ældgamle bøger og palmeblade fra orienten i Det Kongelige 
Biblioteks bevaringsafdeling. Som konservator redder hun skrøbelige skrifter fra forfald 
og gør dem tilgængelige for forskere, religiøse fonde – og folket. 

ger smukt marmoreret overtrækspapir. 
Rundt omkring står tunge presser af 
smedejern. På væggen hænger en tavle 
med diverse håndværktøj, og på borde-
ne ligger pensler og andet værktøj. Her 
er forgylderi, stinkskab og æskeværk-
sted. Konservatorfaget handler nemlig 
både om kemi, håndværk, historie og 
helt grundlæggende: optimal opbeva-
ring. 

Her arbejder Kirsten Bresler med at kon-
servere og bevare gamle skrifter. Hun er 
specialist i orientalske værker, særligt pal-
meblade. Men hendes faglighed er bredere 
end som så. Hendes seneste store opgave 
var konservering af et stort persisk religiøst 
værk. Opgaven var stillet af en religiøs fond 
i England. Bevaringsafdelingen har nem-

lig også enkelte eksterne kunder. De skrø-
belige sider kom som en stor ulæselig sub-
stans. Kirsten fortæller: 

»Bogen var en fuldstændig maltrak-
teret klump. Insekter havde spist af den. 
Der var svampevækst og spor efter vand-
skader.« 

Hun fremviser et håndskrift fra 
1800-tallet med oldpersiske skrifttegn. 
Det var nok for hende at lære tallene og 
vide, at sproget læses fra højre mod ven-
stre, så hun kunne samle siderne i den 
rette rækkefølge.

Hun fik forsigtigt siderne skilt ad og 
lagde dem i en papirudfyldningsma-
skine med en pulpopløsning af vand og 
bomuldsfibre, hvorefter hun genlimede 
arkene med en tynd opløsning af lim 

Kirstens opgaver

Præventiv konservering: Give materi-
alerne optimale bevaringsforhold (lægge 
bøger og andre medier i syrefri æsker). 

Aktiv konservering: Konservering (her-
under restaurering) af bøger, dokumenter 
og arkivalier af papir og pergament. 

Andre opgaver: Kirsten er webmaster 
på bevaringsafdelingens hjemmeside, og 
hun fører tilsyn med magasinerne. 

Kirstens fagforening 
Kirsten er medlem af HK/Stat, som or-
ganiserer konserveringsteknikere, men 
hun flytter snart til AC, fordi hun har vi-
dereuddannet sig til konservator. til kon-
servator.
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kirsten viser et religiøst skrift fra Nepal, 
som endnu ikke er konserveret. Hun 
vil fugte det langsomt op for at skille 
sammenklistrede sider ad. for som 
hun siger: »Vi er et bibliotek, ikke et 
museum. Vi kan ikke have noget, man 
ikke kan læse.« På forsiden har hun 
identificeret rester af blod og fjer fra en 
høne. tydeligvis fra et religiøst ritual. 
skriftet skal senere digitaliseres. 
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Kirstens Cv
Uddannelse
Konservator, cand. scient. cons. 2010
Konserveringstekniker, bach. scient. cons. 2004
Et års arkæologiske studier 
Arbejde
Syv år i bevaringsafdelingen ved Det Kongelige Bibliotek
Har tidligere arbejdet på Rosenborg Slot og Nationalmuseet som projektansat

Uddannelsen på KonservatorsKolen
Konservatorskolen optager kun nye studerende hvert tredje år. Næste gang er i 2013. 
Man skal foruden en studentereksamen med kemi på B-niveau have erfaring med faget 
eller beslægtede fag (kunst eller håndværk). 

og hvedestivelse. Til sidst tørrede og pressede hun 
dem. Det tog fire måneder. Nu mangler siderne bare 
at blive bundet ind. Og så skal værket tilbage til sit 
tempel. 

Tjekker magasinerne
I morgen skal Kirsten lægge sidste hånd på en til-
synsrapport om de mange forskellige adresser, hvor 
biblioteket har magasiner. Hun har brugt tre dage på 
sammen med en kollega som fotograf og en nøglebæ-
rer fra bygningsdriften at besøge alle magasinerne og 
tjekke klimaet og rengøringsstandarden. Er tempera-
turen og luftfugtigheden optimal? Og er der orden på 
hylderne? 

En anden administrativ opgave er bevaringsafdelin-
gens hjemmeside. Kirsten er netop blevet udnævnt til 
webmaster, og hun glæder sig til at gøre hjemmesiden 

mere livlig med før- og efterbilleder og tilhørende hi-
storier om de spændende materialer, der bliver restau-
reret på værkstedet. 

Hun viser ned i det lille laboratorium, hvor der 
blandt meget andet laves såkaldte spottest. Og forkla-
rer:

»Her analyserer vi manuskripterne. Er fibrene 
bomuld, træfibre eller noget helt tredje? Er limstoffet 
gelatine eller cellulose? Indeholder det lignin? Lignin 
får papiret til at gulne og blive sprødt, som man ser 
det i gamle aviser.«

Formålet er at kunne vælge den bedst mulige kon-
serveringsmetode og det bedste materiale, når man 
restaurerer. Det er nemlig vigtigt at bevare materia-
lerne så tæt på deres oprindelse som muligt. Målet er 
ikke at få genstanden til at se ny ud, men at sikre det 
autentiske udtryk og sørge for, at den kan bevares og 
bruges. 

En blodig historie? 
Vi går videre til et smalt rum med mikroskoper. På 
væggen hænger nærbilleder af fibre. Kirsten fortæl-
ler en kuriøs historie om et tilsyneladende blodplet-
tet håndskrift fra 1600-tallet, som en historiker havde 
en teori om: Søhelten Jens Munk var som den eneste 
ikke død af skørbug under en opdagelsesrejse. Så må-
ske – tænkte en svensk læge – kunne blodet på bogen 
afsløre, hvordan han kunne overleve skørbug, og dette 
kunne bruges til videre forskning. Det forudsatte na-
turligvis, at det var menneskeblod. Og det bad han så 
bevaringsafdelingen om at finde ud af. 

Efter at have søgt hjælp hos politiets teknikere og 
på Rigshospitalets retsgenetiske afdeling, kunne med-
arbejderne i bevaringsafdelingen selv teste i deres la-
boratorium, at det ikke var blod fra et menneske. Op-
gaven var atypisk, men den illustrerer spændvidden af 
konservatorernes fag. ❚
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Bevaringsafdelingen
På bevaringsværkstedet arbejder konserveringsteknikere, konservatorer og håndbog-
bindere. 24 i alt. Afdelingens hovedopgave er at bevare Det Kongelige Biblioteks fysi-
ske samlinger i bedst mulig stand, så de kan bruges i dag og i fremtiden. Samlingerne 
omfatter bøger, håndskrifter, noder, kort, billeder, fotografier, negativer og glober.

kirsten har skrevet speciale om palmeblade og i den for-
bindelse konserveret flere palmebladsmanuskripter fra 
bibliotekets egne samlinger. en tidligere ejer havde klistret 
nogle palmeblade sammen med malertape. det fjernede 
kirsten med skalpel og pincet under mikroskop. et helt pal-
meblad kan blive tre meter i diameter. disse skæres op og 
behandles på forskellig vis, inden de kan bruges til siderne 
i et manuskript. sådan et manuskript kan være helt op til en 
meter lang, men kun cirka 8-10 centimeter bredt. 

det tog kirsten fire måneder at restaurere dette manuskript. Hun 
lappede det med pulp, som består af bomuldsfibre og klæbestof. 
Håndskriftet er en del af en samling religiøse skrifter, der kaldes 
avesta. den tilhører den såkaldte zoroastriske religion, som oprinde-
ligt stammer fra Persien (nu iran). i dag lever religionens medlemmer 
overvejende i indien, england og Usa.

29

w
w

w
.hk.dk/statH

K
 s

ta
tb

la
d

et
  m

a
r

ts
  2

01
2

28


