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B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

OKTOBER       2018 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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www.bci.dk

Nogle af vores mest populære bogvogne fås nu i nye træsorter. Vælg imellem den lyse 
birkefiner eller den mørke, eksklusive egefiner.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk/bogvogne.

EFTERÅRSKOLLEKTION - TILBAGE TIL NATUREN

»Man kan hurtigt 
fornemme, når de 
studerende tænker: 
»kom nu ind i
kampen«, hvis
systemerne ikke 
spiller 100 procent«.
Bibliotekar på DTU Bibliotek  
Jeannette Ekstrøm

Interview side 12
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 DFFU-årsmøde med fokus på branding og forandringer  
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08  Nyhedsoverblik fra nettet

20  Ny datalov truer lokalhistorien
 Hvor meget havde vi vidst om H. C. Andersen, 
 hvis vi havde haft en persondatalov i 1866? 

24 Jobopslag i gråzonen           

26 Alle bibliotekarer er helte                                                                                      
 
32 Tænk mere entreprenant  

35 Del Din Viden resumeer

36 Artikel fra Del Din Viden
 Unge gymnasieelever går til talerskole på Stadsbiblioteket 

38 Nyt fra BF´s Hovedbestyrelse  

40 Job og karriere    

46 Marens stribe                  
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50 Nyt job
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DTU’S DATA LIBRARIANS ANGRIBER
DATA FRA ALLE VINKLER

PUBLIC LIBRARY OF THE YEAR AWARD 

GIV DEN STRESSRAMTE FRIHED
Erhvervspsykolog Rasmus Lund-Nielsen 
taler for at forkorte sygemeldingen og 
forlænge opstartsperioden efter stress.

Prisen fremhæver inspirationskilder for andre 
biblioteker verden over.

42
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TEMA

Omdrejningspunktet på DTU Bibliotek er 
blevet data i alle dets afskygninger. 
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DFFU-årsmøde med 
fokus på branding 
og forandringer

A
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Den 20. og 21. september mødtes medarbejdere og ledere 
fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker til 
årsmøde med fokus på branding og de mange forandringer, 
der sker på DFFU-området.

i skal ikke overbevise 
folk om, at biblioteker er 
gode. Vi skal have folk til 
at ændre adfærd, og det 
er en stor ting, sagde Ned 
Potter fra Academic Liaison 
Librarian på University of 
York. 
   Han indledte Danske 

Fag-, Forsknings, og Uddannelsesbibliotekers 
(DFFU) årsmøde med sit bud på, hvordan 
bibliotekerne styrker deres brand.
   Ned Potter mener, at bibliotekerne skal være 
langt bedre til at identificere brugernes ønsker 
og adfærd og handle på den viden. Marketing 
skal være målrettet specifikke målgrupper, og 
den skal gentages flere gange over for mål-
gruppen for at virke, sagde han blandt andet.
   - Og husk, hvis din marketing ikke generer 
nogen, så gør du det ikke godt nok. Vi skal 
være modige og have personlighed i vores 
markedsføring, sagde Ned Potter. 

PANELDEBAT OM KOMPETENCER

Efter en morgen med fokus på branding og 
marketing inviterede DFFU til paneldebat 

V
om FFU-bibliotekernes behov, roller og markedsføring med 
vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek, Kira Stine Hansen, formand 
for BF Tine Segel og bibliotekschef ved VIA Bibliotekerne Per 
Steen Hansen. 
   Per Steen Hansen indledte med at understrege, at den vigtig-
ste kompetence på bibliotekerne er medarbejderne.
   - Det er i det personlige møde med brugerne, at de oplever 
vores engagement, viden og faglighed. Det er grunden til, at 
brugerne kommer igen. Men vi skal blive modigere og bedre til 
at være samskabende, sagde han. 

NÆRHED ER VIGTIGT

Kira Stine Hansen indledte med at sige, at hun ikke ser en 
modsætning mellem centralisering og specialisering og adres-
serede dermed det uudtalte spørgsmål blandt tilhørerne om, 
hvad arbejdsgruppen, der skal se på forskningsbibliotekernes 
fremtid (nedsat af Forsknings- og uddannelsesministeriet 
og Kulturministeriet) vil føre til. Hun er nemlig udpeget som 
sekretær for arbejdsgruppen. 
   - Vi skal pulje vores kompetencer og ressourcer sammen dér, 
hvor det giver mening. Men vi skal huske, at vores brugere vil 
have nærhed. Det skal vi have fokus på. Dét, vi ikke skal have 
fokus på, er det, der kan køre i en stor butik, sagde hun.
   Kira Stine Hansen ser et udviklingspotentiale for bibliotekerne 
i ikke kun at arbejde med publikationer, men med hele dataom-
rådet.
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   - Det er også her, universite-
terne ser os og vores potentia-
ler, sagde Kira Stine Hansen, der 
mener, at der ikke er grund til 
bekymring over, om forsknings-
bibliotekernes medarbejdere 
har de rette kompetencer til 
det. Hun ser, at universiteterne 
gerne vil i dialog med bibliote-
kerne, fordi bibliotekerne står 
for kvalitet.

HUSK BESLUTNINGS-

TAGERNE

Tine Segel pegede på, at når 
bibliotekerne arbejder med 
markedsføring skal de huske, at 
målgruppen ikke kun er bru-
gerne, men også beslutningsta-
gerne. 
   - Jeg kunne godt ønske mig, 
at ministeren for uddannelses-
området er inviteret med næste 
gang, der er DFFU-årsmøde, så 
vi kan lytte til, hvad ministeren 
vil og efterspørger på området.
   Panelet drøftede også, om 
man skal se medarbejderne på 
FFU-bibliotekerne som speciali-
ster eller generalister. 
   - Vi er specialister i en biblio-
teksfaglighed. Det er en grund-
evne, vi altid har haft, men vi 
skal være mere stolte af det og 
mere åbenmundede omkring 
det, sagde Kira Stine Hansen. 
   BF’s formand Tine Segel var 
enig. 
   - Vi går mod at være mere og 
mere specialiserede. Det er data 
science – som er et af de nyere 
biblioteksfaglige arbejdsfelter – 
et eksempel på, selvom der også 
er lag af generelle kompetencer, 
sagde hun og pegede på, at der 
er et behov for, at man sæt-
ter sig mere ind i modtagerens 
sprog og finde det fælles mål og 
den fælles kontekst. 

Hvad siger dine brugere om dig, når du 
ikke er til stede? Taler de overhovedet om 
dig? De spørgsmål ville Ned Potter gerne 
have deltagerne til DFFU’s årsmøde til at 
tænke over. Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultetsbibliotek indrettede i 2016 på 
utraditionel vis et Digital Science Lab, som 
de studerende tog til sig - og måske endda 
fortalte om til andre studerende



    

BF’ernes kompetencer 
skaber værdi
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Forleden dag hørte jeg om et medlem, der havde 
været på kursus i BF og efterfølgende havde lan-
det drømmejobbet. Nu tænker du måske; hvordan 
kan jeg være så sikker på, at de to ting hænger 
sammen? Det kan jeg, fordi medlemmet mente, 
at modulkurset Records Manager var afgørende 
for, at hun fik jobbet i en styrelse, hvor dokumen-
tation og information var kernen i jobbet. 
   Det gør mig utrolig glad at høre en historie som 
den. Og den står ikke alene. Gennem det sidste 
år har jeg samlet på den slags historier, og vores 
karriererådgivning kan konstatere, at flere og 
flere melder tilbage, at de kommer til jobsamtaler 
efter at have været i kontakt med BF. Danmark er 
i økonomisk fremgang, men at vi kan se en positiv 
jobudvikling for BF’s medlemmer, betragter jeg 
som resultatet af, at vi har haft en målrettet 
politisk strategi med fokus på at sikre medlem-
mernes kompetenceudvikling og at give den 
enkelte mulighed for udvikling i nuværende job, 
jobmobilitet og nye karriereveje. 
   Vi er dog ikke i mål endnu. Medlemsundersøgel-
sen fra 2017 pegede blandt andet på, at mange 
medlemmer ikke overvejer at søge nyt job, og ikke 
har den store tiltro til, at de kan finde et nyt job, 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

skulle de blive ledige. Det skal vi gøre noget ved! Derfor 
har hovedbestyrelsen vedtaget fortsat at lægge vægt 
på karriere, kompetencer og arbejdsliv i den kommende 
politiske strategi. Det er meget bevidst, at vi har tilføjet 
ordet karriere til dette fokusområde. For det handler ikke 
kun om at få et nyt job, men lige så meget om udvikling 
i nuværende job og opgaver. Det er vigtigt i en tid, hvor 
der løbende stilles nye krav til kompetencer. 
   Og der er brug for BF’ernes kompetencer. På DFFU’s 
årsmøde i september deltog jeg i en paneldebat med to 
bibliotekschefer fra forsknings- og uddannelsesbibliote-
kerne, som understregede, at med udviklingen og de nye 
opgaver indenfor felter som forskningsregistrering, data 
management og metadata er der brug for bibliotekariske 
kompetencer. I sidste nummer af Perspektiv kunne du 
desuden læse interviewet med professor David Lankes, 
der siger, at folkebiblioteket ikke er noget uden bibliote-
karen. Og da jeg for nylig var til reception for en samar-
bejdspartner i IT-branchen, og præsenterede mig som 
formand for informationsspecialister og bibliotekarer, 
blev det konkluderet, at der er behov for vores faglighed 
til at koble it, processer og forretning. »Ellers bliver det jo 
bare infrastruktur«, var konklusionen. 
    Som en privatansat informationsspecialist sagde til 
mig for et stykke tid siden: »Jeg gør viden kommerciel«. 
Det gav stof til eftertanke – for kan den forretnings-
mæssige værdi af information og viden forklares, så står 
man stærkt. I en tid, hvor Amazon og andre techgiganter 
gør deres entré på det danske marked, skal virksomheder 
tilføje troværdighed og autencitet til deres egentlige 
produkt. For BF’erne er det at tilføje værdi, troværdighed 
og tilgængelighed til data og information allerede kernen 
i opgaven. 
   Men vi skal blive bedre til at vise den samfundsmæs-
sige værdi, BF’erne repræsenterer. Derfor fremlægger 
hovedbestyrelsen et forslag til BF’s formålsparagraf 
om at tilføje en synliggørelse af den samfundsmæssige 
værdi, BF’erne skaber ved at bevare og styrke adgangen 
til kultur, information og viden. Vi tror på, at det kan 
være med til at skabe en større bevidsthed, flere jobs og 
bedre løn. 
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Hurtig hjælp når 
livet gør ondt

pfa.dk/sundhed

Få hurtig hjælp med PFA EarlyCare®

Med PFA EarlyCare® kan du få hjælp allerede fra 
første dag, hvis du bliver sygemeldt i 14 dage 
eller mere. Ring på 70 80 75 05, hvor et team af 
social- og sundhedsfaglige specialister sidder klar 
til at tale med dig og afdække din diagnose. De er 
uddannet til at sammensætte et PFA EarlyCare® 
forløb specielt til dig, så du kommer trygt og godt 
igennem dit behandlingsforløb.
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

2. oktober  

BF i pressen:

Biblioteker i
farezonen får 
borgere på gaden

Bibliotekerne må holde 
for i flere kommuner, 
når der skal finde be-
sparelser i forbindelse 
med næste års budget-
ter. TV2 Lorry skriver 
om borgerdemonstrati-
oner i Græsted. Her pro-
testerer borgerne mod, 
at byens bibliotekstil-
bud bliver ubemandet i 
en del af åbningstiden. 
Og netop besparelser er 
et problem, mener BF's 
formand Tine Segel, der 
udtaler sig i nyheden 
Biblioteker i farezonen i 
flere kommuner - det får 
borgerne på gaden.
   - For når vi ser på 
lokalområderne, så er 
biblioteket tit det ene-
ste kulturtilbud. Det er 
en livsnerve - et sted 
man går til foredrag og 
møder litteraturen, for-
fatterne og en masse 
andet, som skaber et 
stærkt lokalområde. Og 
lokalområderne bliver 
i den grad fattigere 
på kulturelle aktivi-
teter, hvis man lukker 
biblioteker, siger hun til 
TV2 Lorry
 

Lerche

Arkivfoto Jakob Boserup

Kulturministeren lægger op til debat om biblioteker i hele landet 

Under overskriften Ordet er frit. Biblioteket er dit vil kulturministeren sammen med KL holde en række 
debatmøder rundt i landet for at få unges som gamles bud på, hvad biblioteket skal være for en størrelse i 
fremtiden. Og bagefter vurdere om det kræver en revidering af den nuværende lov.

Det er brug for en debat om bibliotekerne, lyder det fra kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur-, 
Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin, der nu kickstarter en bred biblioteksdebat.
   »I dag er det cirka 40 procent af borgerne, der ikke bruger bibliotekerne. Vi skal have skabt nogle tilbud, som 
borgerne har lyst til at bruge og bakke op om«, siger Leon Sebbelin, og understreger, at det ikke mindst gælder 
de unge, som er fremtidens brugere.
   Omdrejningspunktet for debatten er, hvad bibliotekerne skal være fremover, og hvem de skal være noget for. 
Der er foreløbig planlagt fire dialogmøder, der skal kombineres med en digital debat på Facebook. 
   Efterårets samlede input fra borgerne skal i første halvdel af 2019 bruges til en fortsat debat med biblioteks-
sektoren og kommunerne, lover Kulturministeriet og KL.   
   Kulturminister Mette Bock lægger vægt på, at »ordet er frit«, og øvelsen for hende og KL er at lytte åbent til 
de bud, der kommer. 
   »Vi må konstatere, at der i disse digitaliseringstider er rigtig meget, der ændrer sig i forhold til, hvilken måde 
bibliotekerne agerer på. Derfor er det vigtigt at få debatten«, siger hun til Altinget.dk, hvor hun afviser, at der 
går ideologi og partipolitik i biblioteksdebatten.
   »Folkeoplysning og litteraturformidling ligger alle på sinde«, siger hun.  
   Formand for BF Tine Segel hilser debatten velkommen. Hun håber, at den blandt andet vil føre til et skærpet 
fokus på bibliotekernes arbejde med at skabe læselyst hos børn og unge. Og at debatten vil rykke på den måde, 
man måler bibliotekerne på. 
   - Udlånstal og besøgstal giver ikke et fyldestgørende billede af bibliotekernes virke. Hvis biblioteket skal 
rykke på læselysten, skal der nogle andre initiativer til og dermed andre måder at måle bibliotekernes gen-
nemslagskraft på, siger hun. 

I første omgang er der inviteret til fire dialogmøder mellem politikere og borgere i oktober og november:

•  Med ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild kommune
•  Elever på Svendborg Erhvervsskole
•  Studerende i Kolding
•  Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasielever i Hvidovre

Mønsted



Nyhederne fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv

i forkortet version
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18. september 

A Manifesto for Global Librarianship 

Forfatter og leder af School of Library and Information Science på South Carolinas university 
R. David Lankes lancerede på konferencen Next Library i Berlin A Manifesto for Global Librari-
anship.

Hvad er den grundlægende opgave for bibliotekarer i dag? spørger professor R. David Lankes 
retorisk, og kommer selv med svaret både i sine bøger – blandt andet The New Librarianship Field 
Guide – og senest i et videooplæg på konferencen Next Library i Berlin den 12.-15. september.
Han mener, bibliotekarernes opgave er at forbedre lokalsamfundet ved at facilitere skabelse af 
mere viden. Som han siger: 
   »…the mission of a librarian is to improve society through facilitating knowledge creation in 
your community. Or put even more simply, you make the community a better place by helping 
community members learn.«
   Udfordringen er, at bibliotekarerne skal løse opgaven i en tid, hvor verden forandrer sig og er 
udfordret på mange måder med stigende nationalisme som modsvar på globalisering og stor 
migration på grund af krig, fattigdom og klimaproblemer. Samtidig lever vi længere, og der sker 
konstant teknologiske fremskidt. 
   Det betyder, ifølge Lankes, at der er et ekstraordinært stort behov for det, bibliotekarer kan, og 
den positive effekt, som de kan have på lokalsamfundet.      
»Bibliotekaropgaven er langt mere end at give adgang til materialer og information«. Lige som 
det er vigtigt at erkende, at hverken biblioteket som fysisk sted eller bibliotekarer er neutrale. 
   »I træffer konstant valg og fravalg. Alt, hvad man gør, spiller en rolle for brugerne – fra hvilken 
tid biblioteket åbner, hvad man stiller på hylderne til hvad man vælger at undervise i, lave af ar-
rangementer og så videre«, siger Lankes.  
   Se R. David Lankes videooplæg:  A Manifesto for Global Librarianship - eller læs oplægget på 
hans hjemmeside 

www.davidlankes.org  

Mønsted

12. september

Skal din arbejdsplads have 
Arbejdsmiljøprisen 2019  

Har I gjort noget særligt for arbejds-
miljøet på din arbejdsplads, så kan I 
indstille jeres arbejdsplads til Arbejds-
miljøprisen 2019.

Arbejdsmiljøprisen 2019 bliver uddelt 
mandag den 8. april 2019 i DGI-byen i 
København. 
  Blandt sidste års kategorier var 
Psykisk arbejdsmiljø, som Børnecenter 
Solbo fra Silkeborg Kommune vandt for 
deres indsats for medarbejdernes triv-
sel ved at skabe vedvarende ændringer i 
arbejdsmiljøet. 

Læs mere om Arbejdsmiljøprisen,
se årets kategorier og indstil din
arbejdsplads fra 1. november på
www.arbejdsmiljøprisen.dk.  
 

Mønsted



10 · Perspektiv · Oktober 2018

BF i
pressen: 

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

2. oktober

Der er brug for en grundig debat om fremtidens biblioteker og en 
revision af biblioteksloven, så rammerne for bibliotekerne bliver mere 
tidssvarende, skriver formændene for henholdsvis Danmarks Biblio-
teksforening, Bibliotekschefforeningen og Bibliotekarforbundet i et 
indlæg i Altinget. Her i forkortet udgave.

Den gældende bibliotekslov blev vedtaget i 2000. Siden da har digitalise-
ringen og kommunikationsformerne i den grad forandret samfundet og 
hverdagen for det enkelte menneske. Internettet har skabt nye mulighe-
der for at få informationer og deltage i debatter, men det har også skabt 
udfordringer for den enkelte i forhold til at skelne og vurdere information 
i traditionelle og sociale medier samt begå sig i en stadig mere digital 
verden.
   Den udvikling har det moderne, danske folkebibliotek formået at følge 
med i, og det fremstår og bruges derfor radikalt anderledes i dag, end det 
gjorde for 25 år siden.

Savner det formelle grundlag
I international sammenhæng beskrives transformationen af det moderne 
bibliotek som gående fra collection til connection, det vil sige væk fra en 
statisk opfattelse af materialer til biblioteket som et mødested mellem 
mennesker, hvor litteratur, kultur, digital dannelse og samfundsudvikling 
bredt er omdrejningspunkter.
   Selv med et faldende udlån af fysiske materialer understreger et rekord-
stort årligt besøgstal på 38 millioner, at bibliotekernes transformation 
rammer rigtigt hos borgerne. Borgernes nye vaner giver folkebiblioteket 
nye muligheder, men bibliotekerne savner det formelle grundlag til at 
gribe det fulde potentiale. 

Brug for mere tidssvarende rammer for bibliotekerne
En bibliotekslov bør blandt andet tage stilling til bibliotekernes demokra-
tiske rolle som rum for debat. En lov bør også give retning for, hvordan 
bibliotekerne skal bidrage til at løfte relevante samfundsopgaver som 
digital dannelse og læsekompetence, sundhed og integration. Opgaverne 
skal defineres lokalt, men rammerne skal sættes nationalt og gøre biblio-
tekernes profil skarp.
  Derfor har vi i fællesskab formuleret fem vigtige pejlemærker for biblio-
tekernes fremtidige virke, som er blevet overbragt KL og kulturministeren 
som inspiration forud for det eftersyn af bibliotekerne, som de har beram-
met, og den debat, som er om fremtidens rammer om bibliotekerne.

Pejlemærker for fremtidens biblioteker

Formål
•  Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet samt demokratisk deltagelse.
•  At formidle alle former for viden og kultur og give adgang til fysiske og 

digitale materialer, informationsressourcer og relevant teknologi.

Fokus  
•  Biblioteket er en dannelsesinstitution, der sikrer fri, lige og gratis adgang 

til viden, information og kultur baseret på principper om kvalitet, alsidig-
hed, aktualitet og uafhængighed.

•  Biblioteket er det professionelle offentlige omdrejningspunkt for litte-
ratur, sprog og udvikling af læselyst, som sker i samarbejde med skoler, 
daginstitutioner og civilsamfund.

•  Biblioteket understøtter borgerne i livslang læring, dannelse og i at 
kunne være aktive deltagere i samfund og demokrati, også i en digital 
verden.

•  Biblioteket er det lokale mødested, som systematisk arbejder med at 
skabe debat, fællesskab og partnerskaber. Biblioteket og dets fysiske 
rum indgår i samspil med resten af byrummet, lokalsamfundets institu-
tioner og borgerne.

•  Biblioteket sikrer på tværs af sektorer og administrative grænser 
borgerne adgang til at søge i og bestille materialer via en fælles national 
fysisk og digital infrastruktur.

Vi skal udfordre lovens snævre fokus  
Vi hilser kulturminister Mette Bocks og KL’s initiativ med fire møder med 
såvel biblioteksbrugere som ikkebrugere velkommen, da det kan være med 
til at skabe en debat om retningen for fremtidens bibliotek.
  Men vi ønsker samtidig, at der mere målrettet og i dialog med brugere og 
fagfolk fra sektoren kigges på den udvikling, som allerede er sket, og som 
afspejler den forandring, der er i grundvilkårene for bibliotekernes virke og 
benyttelse.
  Vi ønsker med andre ord at udfordre den nuværende bibliotekslovs 
snævre fokusering på at stille materialer til rådighed og hen mod en lov, 
som sætter mennesker i spil i et omdrejningspunkt omkring litteratur, 
kultur og demokrati.

Af Steen Bording Andersen, Pia Henriette Friis og Tine Segel

Sådan udløser vi
bibliotekernes fulde potentiale



Friendly Frank - selvbetjening 
og formidling på én gang

Friendly Frank er en nyskabelse, som 
tilbyder biblioteket hidtil usete muligheder 
og fleksibilitet. 

Friendly Frank er et lille men 
særdeles smidigt system, der tilbyder 
jeres brugere alle de sædvanlige 
selvbetjeningsmuligheder som lån, 
aflevering og betaling* samt adgang til at 
behandle reserveringer og øvrig profildata.

Samtidig tilbyder Friendly Frank et digitalt 
formidlingsunivers, hvor brugerne kan 
blive inspireret af digitale udstillinger, søge i 
bibliotekets materialer, se vigtige nyheder og 
arrangementer, finde vej i biblioteket, scanne 
materialer for at læse anmeldelser, se videoer 
eller få forslag til lignende værker.

Friendly Frank tilbyder også special-
applikationer som f.eks. Forsidebladring, 
hvor brugerne kan scrolle i alle materialer 
opstillet i en reol eller sektion.

Friendly Frank fylder ikke mere end en lille 
computer. Den kan monteres på bord, væg 
eller på reolen blandt bibliotekets materialer. 

Friendly Frank kan konfigureres med 
softwareydelser efter jeres ønsker og samtidig 
installeres i specialdesignede møbler.

Resten af 2018 tilbydes Friendly Frank med 
op til 50% rabat.

Inlead leverer formidlingsløsninger 
som virker på tværs af digitale platforme.

SELVBETJENING & DIGITAL FORMIDLING

INLEAD

80mm termisk printer
RFID/NFC Scanner

Stregkodescanner

22” touch-skærm

* Betalinger med Mobilepay.

Kontakt:

Peter Rodenberg, Direktør
pr@inlead.dk / +45  40 75 05 00

Carsten Dibbern, Chefkonsulent
cd@inlead.dk / +45  40 84 79 00

Friendly Frank tilbydes som bordmodel og 2 
forskellige vægmodeller, med skærmen i hhv. 
horisontal og vertikal format.
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DTU’s
data librarians 

angriber
data fra

alle vinkler 
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Omdrejningspunk-
tet på DTU Bibliotek 
er blevet data i alle 
dets afskygninger. 
Udfordringen kan 
være at få tid til at 
få nye kompetencer 
ind under huden.  

På et podie midt i DTU Bibliotek står 
tre studerende med et usædvanligt 
surfbræt – lavet af bionedbrydeligt 
svampemateriale. Faktisk er hele 
DTU Library indtaget af studerende 
med bæredygtige opfindelser, der 
venter på, at dommerne kårer vin-
deren af årets Grøn Dyst, der får sat 
sin opfindelse i produktion.
   - Vi servicerer studerende og 
forskere, der tænker ud af boksen 
på et højt teknisk niveau. Dem, der 
kommer til at levere opfindelser, vi 
end ikke kan forestille os, siger Jean-
nette Ekstrøm, der som bibliotekar 
har arbejdet på DTU Bibliotek i 23 
år og er vant til at understøtte tek-
niskt tænkende studerende. à
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- Det stiller særlige krav til os som bibliotek og 
bibliotekarer. Man kan hurtigt fornemme, når 
de studerende tænker: »kom nu ind i kam-
pen«, hvis systemerne ikke spiller 100 procent, 
siger Jeannette Ekstrøm. Hun kalder sig gerne 
for datalibrarian, fordi data er blevet en væ-
sentlig del af hendes og kollegernes arbejde i 
takt med, at universitetet og forskningen har 
udviklet sig i den retning.

FRA OPEN ACCESS TIL CITIZEN SCIENCE

Det startede med Open Access og forsknings-
registrering. I dag kan bibliotekarerne også 
understøtte forskerne ved at høste og rense 
datasæt, så forskerne kan bruge dem til tekst- 
og datamining eksempelvis ved at sikre, at 
tusindevis af artikler er i samme format og at 
ord, der står forskelligt såsom New York/NY, 
alligevel registreres som det samme i søgnin-
gen. Bibliotekarerne står i forskningsprojekter 
for datamanagement ved at assistere med at 
holde styr på dokumentation, understøtte or-
ganisering af data og visualisering af data, så 
resultaterne præsenteres overskueligt. Og så 

er Citizen Science et gryende område for biblioteket, hvor almin-
delige borgeres data, om det er optælling af fugle eller satellitter, 
skal registreres, så de kan indgå i forskningen. Og fra november 
2017 er DTU Bibliotek også selv leveringsdygtige i forsknings-
data – fra et såkaldt DTU Smart Library – hvor følere i loftet for 
eksempel registrerer bevægelser i rummet, temperaturer og lys. 
Data, der kan bruges til forskning i eksempelvis indeklima, lyd, 
støj og markedsføring.
- I dag under Grøn Dyst kan vi give arrangørerne data om, hvor 
mange mennesker der deltog, ved hvilke projekter de opholdt sig 
længst og så videre, siger teamleder Lars Binau. Og på sigt kan 
man forestille sig hele DTU som et Smart University, tilføjer han.

SAME SAME BUT DIFFERENT

Det er spændende at være bibliotekar i en tid med så meget 
udvikling, mener Jeannette Ekstrøm.
   - Og selvom vi taler en masse om data og digitalisering, så er 
bibliotekarernes opgaver grundlæggende de samme som altid – 
at gøre informationerne let tilgængelige, at være mellemled mel-
lem spørgsmål og svar og vise vej til de bedste værktøjer. Bare 
på nye måder, siger Jeannette Ekstrøm.
   Materialerne har eksempelvis udvidet sig til også at kunne 
være et datasæt på flere hundredetusinde forskningsartikler, der 
skal kunne bruges til textmining. 

Der er 44 medarbejdere på DTU Bibliotek inddelt i fire teams. Jeannette Ekstrøm er en del af teamet Rådgivning og Data. 
På sigt vil hun gerne involveres meget mere i forskningen og understøtte forskerne med organisering og opbevaring af data.

à
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BOOK A LIBRARIAN TO GET SOME HELP!  
 
To studerende blev i foråret 2018 inviteret til, i samarbejde med repræsentanter 
fra biblioteket, at komme med deres bud på, hvordan flere studerende bliver klar 
over, hvad biblioteket tilbyder.
  - Vi tænkte, at de måske ville foreslå en app, men deres bud var helt lavpraktisk 
- plakater i skrigende farver, siger Jeannette Ekstrøm. Resultatet blev de her fire 
plakater, der nu hænger over hele DTU.

15
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Udfordringen er, at det måske nok er den »samme opgave« 
som altid, men det kræver nye kompetencer at servicere bru-
gerne på nye måder. 

VI VENTER IKKE LÆNGERE 

Den klassiske bibliotekarrolle, hvor man venter på spørgsmål, 
er for længst passé, siger bibliotekschef Gitte Bruun Jensen. 
Biblioteket droppede faste vagter i biblioteksrummet for fire år 
siden for at få tid til de nye opgaver. 
   - Mange af spørgsmålene i rummet var: hvor er printeren? 
Eller kan jeg låne den her bog? Så vi valgte i stedet at bruge 
tid på opgaver, der skaber mere værdi for brugerne. Vi står 
stadig på fundamentet af et fysisk bibliotek, men er så meget 
mere i dag. Som bibliotek skal vi facilitere videnskabelse og 
co-creation. 
   - Vi inviterer eksempelvis de studerende til Code-Club, hvor 
vi kan hjælpes ad med at lære nye programmer og værktøjer 
at kende. De er ofte meget teknisk dygtige, så vi siger ærligt, 
at vi ikke er programmører, men at vi gerne vil forsøge os frem 
sammen med dem, siger Jeannette Ekstrøm.

SCIENCE HUB

Ambitionen er at være et samlende sted for DTU’ere, et såkaldt 
Science Hub, hvor mange ting er mulige at afprøve, siger Gitte 
Bruun Jensen. 
   - Der er allerede mange strategiske beslutninger omkring uni-
versitetet, der tages ud fra den viden, som biblioteket leverer 
for eksempel om forskningsregistrering og Open Access. Og vi 

kan være med til at understøtte den interna-
tionale agenda mod Open Science, siger hun. 
   I EU arbejder man blandt andet med en lang-
sigtet strategi, hvor Open Access skal bevæge 
sig mod det bredere begreb Open Science, 
så ikke kun de færdige artikler skal ligge frit 
tilgængeligt, men også forskningsdata. Blandt 
andet med en Open Science Cloud, der skal 
samle forskningsdata på tværs af EU-landene. 
   - Her kan DTU Bibliotek sikre en fælles 
vidensoverførsel i stedet for, at opgaven for-
deles ud til de enkelte institutter. 

SELVSTÆNDIGT BIBLIOTEK 

DTU Bibliotek er et af de tre tilbageværende 
selvstændige universitetsbiblioteker i Dan-
mark og er bevidst gået den modsatte vej end 
den generelle trend.
   - Det betyder, at vi kan tillade os kun at 
fokusere på vores egne brugere på DTU, hvor 
fokus nødvendigvis måtte være bredere i et 
samarbejde, siger hun. 
   Det kræver, at vi er gode til at fortælle om 
det, vi gør og den betydning, vi har for DTU, 
så topledelsen ikke ser en hurtig besparelse 
i et mere omfattende administrativt samar-
bejde, siger Gitte Bruun Jensen, der mener, at 
det tætte lokale samarbejde med forskerne er 

à
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Arbejder du også med data?
Bliv en del af Data Science faggruppen i BF 
Tjek det på bf.dk/arrangementerognetvaerk
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afgørende. Og årsagen til, at DTU ligger i top 
over Open Access udgivelser (kun overgået af 
IT-Universitet) i Danmark.
   DTU Bibliotek udvikler deres egne systemer, 
så de matcher de lokale brugere. DTU Biblio-
teks eget søgesystem DTU Findit er unikt, 
fordi mange opgaver centreres omkring dette 
ene system. Metadata til de mange forsk-
ningspublikationer, som registreres af DTU 
Bibliotek hvert år, kan genbruges fra de mange 
licensbelagte artikler, som DTU Bibliotek har 
synliggjort i netop DTU Findit og derved let 
integreres i DTU Orbit. Data er allerede tilgæn-
gelige, forklarer Jeannette Ekstrøm.

ADGANG PÅ TVÆRS AF FORLAG 

DTU Bibliotek har som det eneste danske 
universitetsbibliotek artikler fra de store for-
lag liggende på lokale servere (forhandlet på 
plads med forlagene tilbage i 1990’erne). Det 
betyder, at de er i en fordelagtig position til at 
hjælpe forskerne med tekst- og datamining, 
ved at give dem adgang til forskningsartikler 
på tværs af forlag (læs mere i Perspektiv nr. 
02-2018 i temaet Textmining – fra informati-
onskaos til viden, red.) 
   Gitte Bruun Jensen håber derfor også, at DTU 
Bibliotek bliver tovholder på et DEFF-projekt, 
der handler om at sikre national adgang til 
bagkataloget af forlagsartikler. 
   - Hvis et forlag lukker, har vi ikke som tidli-
gere artiklen på print. Der er brug for en fælles 
national løsning, der sikrer permanent adgang 
til tidsskrifterne, og DTU’s model kan være en 
løsning, siger hun.  

KURSER I DATA SCIENCE SKAL OPFINDES FRA BUNDEN  

Selvom de faste vagter er droppet for at frigøre tid til de nye 
opgaver med data, så er tiden til at tilegne sig nye kompeten-
cer svær at finde.
   - Og man lærer sig sjældent nye kompetencer, før det er nød-
vendigt, siger Jeannette Ekstrøm.
   - Men vi er for eksempel begyndt at få spørgsmål som: 
hvordan får jeg adgang til at textmine en hel årgang af artikler 
eller tyve årgange? Hvad må jeg, og hvad må jeg ikke? Og det 
skal vi jo kunne svare på, siger Jeannette Ekstrøm, der me-
ner, at ledelsen selvfølgelig har ansvaret for at skabe plads til 
kompetenceudvikling, men at man som medarbejder har et lige 
så stort ansvar for egen læring og for at flytte sig i den retning, 
man gerne vil. 
   Hendes egen metode er at implementere ny læring i hver-
dagen og forsøge at bruge nye digitale redskaber så ofte som 
muligt, så hun senere kan undervise de studerende og forsker-
ne i at bruge dem.
   - Jeg overvejer hele tiden om den opgave, jeg sidder med, 
kunne have gavn af, at jeg bruger et bestemt værktøj, selvom 
det vil tage lidt længere tid, siger Jeannette Ekstrøm. 
   Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen har bevidst valgt, at 
udviklingsopgaver lægges hos de faste medarbejdere for at 
kompetenceudvikle dem gennem konkrete opgaver. Hun bruger 
i stedet projektpengene til at hyre projektansatte ind til drifts-
opgaver.   
   En udfordring for kompetenceudviklingen for bibliotekarer, 
der arbejder med data, er, at der reelt ikke findes kurser i for 
eksempel Data Science for bibliotekarer. De skal selv skabe 
dem. Jeannette Ekstrøm har derfor været medarrangør af fore-
løbig to workshops om Data Science for librarians på DTU med 
stor tilslutning fra de andre universitetsbiblioteker. Og hun er 
formand i faggruppen Data Science i BF, der blev oprettet for 
to år siden og indtil videre tæller 65 medlemmer.   

à

Bag en glasvæg ved indgangen til biblioteket står et eksemplar 
af alle semesterets bøger, så man kan tage en kopi af et kapitel 
eller låne bogen. Det er de eneste bøger, man kan se i hele 
biblioteket. Resten er i kælderen.
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ORDBOG 

 
Open Science
Tilgangen til forskning er, at 
forskningsresearch, -data og -formidling
skal være offentligt tilgængeligt. 

Open Science Cloud 
For eksempel European Open Science Cloud 
(EOSC), hvor europæisk research data er 
samlet.

Science Hub
Sci-Hub stiller cirka 70 millioner 
akademiske artikler til rådighed uden om 
fagtidsskrifternes betalingsmure. Sci-Hub 
kritiseres af forlag, men bakkes op af visse 
dele af forskningsmiljøet.

Open Access 
Begrebet dækker over gratis online adgang 
til peer-reviewed resultater. Oftest artikler, 
men der ses også et stigende antal bøger og 
andre publikationsformater, der publiceres 
med Open Access.

Datahøst
Indsamling af data i store mængder. 

Datarens 
En gennemgang af datasæt for at gøre dem 
lette at søge i på tværs – for eksempel at 
ensrette formater. 

Data- og textmining
Betegner søgning på mønstre og strukturer i 
større datamængder.

Citizen Science
Når borgere bidrager med deres tid og 
interesse til forskningen i forbindelse med 
kortlægning eller dataindsamling.

Data Science
At kunne anvende viden opnået fra big data.

Kilder:
wikipedia.org
europa.eu
politiken.dk
sdu.dk
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Den nye europæiske persondataforordning har sendt 
landets lokalarkiver ud i et juridisk limbo. Det kan skade 
kulturarven og skævvride historiefortællingen, frygter 
flere arkivarer, der vil have Kulturministeriet på banen.

Ny datalov truer 
lokalhistorien
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30. august 1866, Paris: »Gik op i et hus; der 
kom en dame som solgte menneskekød, fire 
fruentimmer trådte op for mig, den yngste 
var, sagde de, atten år; jeg bad hende blive... 
gjorde ikke noget; så kun på det stakkels barn 
der aldeles blottede sig og syntes forundret 
over at jeg kun så på hende.«
   Sådan skrev H.C. Andersen i en af sine 
dagbøger, der efter hans død møjsommeligt 
blev arkiveret af vennen Edvard Collin sammen 
med utallige andre breve, almanakker og ma-
nuskripter. I dag opbevares de på Det Konge-
lige Bibliotek, hvor forskere og andre interes-
serede kan læse Andersens inderste tanker 
for at udlede ny viden om en af Danmarks 
vigtigste forfattere og hans samtid. Men 
dagbøgerne havde næppe overlevet, hvis den 
nye europæiske persondataforordning havde 
været i kraft dengang, frygter centerleder for 
H.C. Andersens Center på SDU, Johannes Nør-
regaard Frandsen.
   - Vi har så meget personfølsom viden om 
H.C. Andersen, som næppe havde overlevet, 
hvis persondataforordningen havde været i 
kraft på den tid. Jeg er bange for, at risikoen 
for bøder og usikkerhed om reglerne får folk 
i dag til at slette langt mere information, 
end de egentlig er nødt til, siger Nørregaard 
Frandsen.

- Problemet er, at der ikke har været en grundlæggende diskus-
sion af, hvordan vi som samfund sikrer al den viden, som kan 
blive vigtig for fremtidens historikere, siger han.

DE VIGTIGE FRIVILLIGE

Den nye europæiske persondataforordning, GDPR, trådte i 
kraft 25. maj 2018 og gælder i samtlige EU-lande. Reglerne ud-
vider EU-borgeres ret til at vide og bestemme, hvordan deres 
personlige oplysninger bliver håndteret af virksomheder, myn-
digheder og organisationer – blandt andet i form af retten til at 
kræve oplysninger udleveret, rettet og slettet. Overtrædelse 
af loven kan udløse bøder på op mod 20 millioner euro eller fire 
procent af en virksomheds omsætning.
  Lovgivningen er på mange måder fornuftig, fordi den sikrer 
borgerne mod misbrug af data, men den skader samtidig lan-
dets 5-600 lokalarkiver, mener Jørgen Thomsen, formand for 
Sammenslutningen af Lokalarkiver.
   - Persondataforordningen udgør et helt fundamentalt pro-
blem for de lokalhistoriske arkiver, fordi den sætter stærke, 
snævre grænser for, hvem der må håndtere materiale med per-
sonhenførbare oplysninger – noget, som er helt fundamentalt 
for lokalarkivernes arbejde, siger Jørgen Thomsen.
   - Som det er i dag, kan man sige, at de lokalhistoriske arkiver 
bevæger sig på kanten af reglerne, hvis de modtager et doku-
ment, der indeholder personhenførbare oplysninger, siger han.
De lokalhistoriske arkiver drives primært af frivillige, der 
indsamler, opbevarer og behandler store dele af danmarkshi-
storien – en særligt vigtig opgave i de 37 kommuner, der ikke 
selv har oprettet stadsarkiver. Men i modsætning til offentlige 
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arkiver som Rigsarkivet og stadsarkiverne, der hører 
under arkivloven, er der ikke lavet lovgivning om de 
lokalhistoriske arkiver. Det efterlader de frivillige i et 
juridisk limbo, som risikerer at ødelægge deres lyst 
til fortsat at indsamle viden, mener Jørgen Thom-
sen. 
   - Det er uholdbart og risikerer at ødelægge den 
enorme frivillige indsats, der er så afgørende for 
lokalhistorien, siger han.

JURAEN ER OK – PRAKSIS ER PROBLEMET

Rent juridisk indskrænker persondataforordningen 
ikke arkivernes muligheder for at opbevare personlig 
information, vurderer it-advokat Per Mejer, der til 
dagligt arbejder med GDPR-problemstillinger.
   - Det er legitimt at opbevare data, som ellers 
skulle være slettet, hvis man har relevante forsk-
ningsmæssige eller historiske hensyn. Det betyder 
med andre ord, at arkiverne stadig kan fortsætte 
deres arbejde, hvis de tager de rigtige forholdsreg-
ler, siger han.
   GDPR lægger imidlertid langt større ansvar over på 
de enkelte arkivarer, som i højere grad end tidligere 
har fået pligt til at dokumentere, at de behandler 
data ordentligt, siger han.
   - Tidligere har Datatilsynet haft begrænset fokus 
på persondata i arkivernes arbejde, og derfor har 
der i praksis ikke været nogen udfordringer. Men nu 
er situationen generelt vendt, og man risikerer som à

Vi har meget personfølsom 
viden om H.C. Andersen, som i 
dag ville være slettet på grund 
af persondataforordningen.
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Arkiverne kan stadig arbejde, hvis de 
tager de rigtige forholdsregler, mener 
it-advokat Per Mejer

”Man kan frygte, 
at private virk-
somheder og 

organisationer 
går for hårdt til 
makulatoren og 
får fjernet alt for 

meget.”
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arkivar tilsvarende mere opmærksomhed, ligesom sanktio-
nerne formelt er skærpede og i praksis vil blive håndhævet med 
for eksempel bøder, siger Per Mejer.
   - Men tænker man sig om og arbejder med reglerne, er risi-
koen for at blive taget for noget ulovligt forholdsvis lav. Det 
vigtige er, at man som arkivskaber træder et skridt tilbage, 
sætter sig under æbletræet og tænker grundigt over, hvad man 
gerne vil bruge de data til, og hvordan man skal sikre dem. Gør 
man det, og kan man dokumentere det på skrift, så er man 
godt på vej, siger han.

DET OFFENTLIGE ER SIKRET

I Rigsarkivet, hvis reoler indeholder over 5 millioner kasser med 
dokumenter og 190 terabyte digitalt kildemateriale, er man 
ikke bekymret på egne vegne. Arkivloven forpligter offentlige 
instanser til at gemme og overlevere al data, som Rigsarkivet 
finder relevant, og det ændrer GDPR ikke på, forklarer vicedi-
rektør Kirsten Villadsen. 
   - Rigtig meget dokumentation af det danske samfund sker 
gennem det offentlige, fordi vi har så gennemreguleret et land. 
Og den dokumentation skal nok blive bevaret, siger hun.
   - Men man kan frygte, at private virksomheder og organisa-
tioner går for hårdt til makulatoren og får fjernet alt for meget. 
Det kan være politikpapirer, strategier og medlemsoplysninger, 
der ryger, fordi man sletter dem for en sikkerheds skyld i stedet 
for at arkivere det, siger Kirsten Villadsen.
   - Vi har derfor en stor opgave i at få oplyst bredt om, at man 
også under GDPR kan gemme information til eftertiden i ste-
det for at slette det, siger hun.



Det Kgl. Bibliotek 
er klar til at leve op 
til arkivloven, siger 
Pernille Drost.
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   Rigsarkivet har udgivet artikler om problematikken og har 
forsøgt at sprede budskabet i pressen, dog foreløbigt uden 
held. For at sikre en bred dækning i arkiverne kontakter Rigs-
arkivet desuden udvalgte private organisationer af national 
betydning – for eksempel vigtige virksomheder, NGO’er og 
politiske partier. 
   - Men det er klart, at vi bliver nødt til at sortere og ikke kan 
tage imod alt. Hvis det kun er Rigsarkivet, der fremover kan 
modtage personlige oplysninger, kan det skævvride historie-
skrivningen. De lokale arkiver er vigtige som supplement, siger 
Kirsten Villadsen.

SÅDAN RETTER VI OP PÅ DET

Hvis lokalarkiverne skal fortsætte deres arbejde, er der hårdt 
brug for nye, klare regler på området, mener Jørgen Thomsen 
fra Sammenslutningen af Lokalarkiver, som samtidig min-
der om, at alle arkiver er vant til at arbejde med klausuleret 
materiale, sådan at følsomme oplysninger ikke gøres offentligt 
tilgængelige før efter lang tid, for tiden typisk 75 år.
   - Vi kan ikke bare sidde på hænderne. Det er vigtigt at få 
skabt nogle fornuftige og mere legale rammer for det frivillige 
arkivarbejde, siger Jørgen Thomsen.
   Han har et klart ønske om, at alle landets kommuner bliver 
pålagt at oprette stadsarkiver. Dermed vil kommunerne få an-
svaret for at løse problemet med at indsamle personhenførbart 
materiale uden at overtræde loven. En fordel, fordi kommu-
nerne selvsagt har bedre mulighed for at navigere i et juridisk 
farvand end frivillige, mener han.
   Desuden bør lokalarkiverne på en eller anden måde skrives 
ind i arkivloven, så der kommer klarhed over mulighederne for 

samarbejde mellem det lokale stadsarkiv og de frivilligt drevne 
lokalarkiver i en kommune. Det vil alt andet lige bedre mulighe-
derne for at få indsamlet også følsomt materiale som for ek-
sempel straffeattester. Noget, som er svært for lokalarkiverne, 
som reglerne er i dag, men som er afgørende for historieskriv-
ningen, siger Jørgen Thomsen.
   - Hvis ikke vi får adgang til materiale om samfundets skygge-
sider, hvordan skal vi så lære fra vores fejl? Historieskrivningen 
er ubrugelig, hvis den kun indeholder solskinshistorierne, siger 
Jørgen Thomsen.
   Også Det Kgl. Bibliotek afventer Kulturministeriets fortolk-
ning af de nye regler. Her har man siden 2016 forberedt sig på 
den europæiske persondataforordning. Arbejdet har været 
omfattende, men er gået efter planen. Der er kun et enkelt 
hængeparti, siger vicedirektør Pernille Drost. 
   - Vi afventer en ny bekendtgørelse, der gør det klart, hvilke 
regler vi skal leve op til i forhold til arkivloven. Det vil skabe 
helt klare rammer om reglerne, siger Pernille Drost, der dog 
forventer, at Det Kgl. Bibliotek relativt nemt kan rette ind efter 
den nye lovgivning.
   En arbejdsgruppe under Kulturministeriet har diskuteret en 
revision af arkivloven siden 2016, men dens anbefalinger er ble-
vet forsinket. Indtil da ønsker kulturminister Mette Bock ikke 
at udtale sig nærmere om arkivernes udfordringer med GDPR, 
oplyser hun. Hun skriver dog dette til Perspektiv:
   »Jeg er opmærksom på, at persondataforordningen har 
aktualiseret en problemstilling om lokalarkivers mulighed for 
at bevare personfølsomt arkivmateriale, og vi er i gang med at 
kigge på, hvad der kan gøres.«
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For ledige kan det være frustrerende at læse 
jobopslag, der er formuleret i en gråzone
mellem fagligt og ikke-fagligt arbejde, når 
biblioteker søger frivillige eller studentermed-
hjælpere i stedet for en uddannet kandidat.

Jobopslag  i gråzonen
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foråret 2018 søgte Odsherred bibliotek 
i en annonce efter frivillige sommer-
værter. Annoncen var udformet som 
et jobopslag, hvor der var beskrevet 
opgaver og ansvar. Sommerværten 
skulle blandt andet »indtage værtsrol-
len på biblioteket«, »få mulighed for at 
formidle«, »købe nye materialer«, »lave 
en booktalk eller kreaværksted for de 
besøgende« og »lave biblioteket om til 

et temabibliotek«.
   Arbejdsopgaver som faguddannet personale 
normalt påtager sig. 
   Godt et halvt år efter – i august 2018 – annon-
cerede Solrød Bibliotek efter en studerende til 
udlånsvagter og formidling af kulturaktiviteter.   
Studiejobbet er på ti timer, men sletter man i 
øvrigt ordet studerende, kan jobopslaget læses, 
som om det er en færdiguddannet, der bliver 
efterspurgt.
   Jobopslag i gråzonen, hvor frivillige bliver bedt 
om at påtage sig bibliotekarfaglige opgaver, eller 
hvor studerende får ansvar, som hører til hos en 
færdiguddannet, har BF meget opmærksomhed 
på.

I
   - Vi har ledige medlemmer, der bevarer tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet via vikariater, der forhåbentlig i sidste ende 
kan føre til faste jobs. Derfor ser vi naturligvis nøje på den 
type jobopslag, der er i gråzonen, når vi hører om dem, siger 
BF’s formand Tine Segel. 
   I tilfældet i Odsherred var hun i dialog med biblioteksche-
fen om jobopslaget. 
   - I BF er vi ikke imod frivillighed og samskabelse, når man 
bruger det som et supplement til det eksisterende biblio-
tekstilbud, der bygger på bibliotekarfaglighed, siger Tine 
Segel, der mener, at initiativet med frivillige sommerværter 
i Odsherred bevægede sig på grænsen af det acceptable.  
   Bibliotekschef i Odsherred Jesper Lorenzen Bertelsen 
mente dog ikke, at han var gået over grænsen i sit opslag, 
og udtalte sig til Nordvestnyt i den forbindelse:
   »Det er ment som en sjov event og er på ingen måde et 
forsøg på at presse bibliotekarer ud. Tværtimod er der afsat 
flere bibliotekartimer til eventen, fordi der skal bruges bib-
liotekarer til at hjælpe værten.«

STUDENTERMEDHJÆLP

Også i forhold til jobopslaget i Solrød har BF været i kontakt 
med biblioteket for at høre om baggrunden for formule-
ringerne, fortæller specialkonsulent i BF Lone Rosendal. 
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Jobopslag  i gråzonen
Opslaget kan både læses som meget fagligt, men indeholder 
også elementer af »gåen til hånde« og ad hoc opgaver. Og det 
er nok det sidste, der er jobbets reelle indhold, vurderer Lone 
Rosendal.
   - Studentermedhjælpen skal ikke stå i skranken alene men i 
høj grad hjælpe med diverse opgaver såsom bøder, kopiering, at 
tømme kasser og besvare lettere forespørgsler. Vedkommende 
skal også være en ekstra hjælp i forhold til arrangementer, siger 
Lone Rosendal, der fortæller, at man i Solrød ikke tidligere har 
haft en studentermedhjælper.
   Hun peger på, at det er en fordel for de studerende at få mu-
lighed for at få et studiejob, der giver dem viden og erfaring om 
arbejdsmarkedet, hvor de får mulighed for at prøve en masse 
forskellige ting sammen med det øvrige personale. Det klæder 
de studerende på i forhold til at søge job senere hen. Men at 
det under ingen omstændigheder må føre til en udvikling, hvor 
reelle bibliotekarstillinger laves om til studenterstillinger. 

Læs BF’s nyhed om frivillige i Odsherred under Nyheder på
bf.dk/Fag og Politik
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Alle bibliotekarer er 

- helt bogstaveligt i
fantasyromanen 
Blodets bånd   

Om dagen litteraturformidler. Og i det skjulte agent og liv-
vagt. Bibliotekarerne er de eneste med klarsyn over verdens 
beskaffenhed og kæmper side om side med sagnfigurer som 
sidste værn mod mytiske monstre… lyder det bekendt?

ibliotekarerne har en afgø-
rende rolle i kampen mel-
lem det gode og det onde i 
fantasyromanen Blodets bånd 
af gymnasielærer Christian 
Kronow. 
   En hemmelig hule under 

skolebiblioteket rummer alverdens artefak-
ter, som bibliotekarerne bruger i kampen 
mod blandt andet troldmanden Brage. Han 
vil den 13-årige dreng (og bogopsætter) Saxo 
til livs, fordi han måske har arvet sine mors 
evner som blodmagiker. Den evne betyder, 
at hun har kunnet holde liv i sagnfigurer fra 
den oldnordiske litteratur, der nu lever i en 

B
parallelverden. En verden, der nu trues af onde kræfter. Den 
unge kvindelige bibliotekar Bitten bliver Saxos livvagt i kam-
pen mod Brage. Ikke at forglemme Saxos far (der dog er lam 
efter en ulykke), som selvfølgelig er bibliotekar og hjælper til 
fra sidelinjen.  
   Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at alle helte i bogen er 
bibliotekarer. Forfatter Christian Kronow har i den virkelige 
verden stor respekt for bibliotekarfaget. 
   - For at blive i bogens fortælling, så er det bibliotekarernes 
viden om litteraturhistorie og intertekstualitet, der giver 
dem overblik over, hvordan verden hænger sammen. Det 
gør dem bedst egnede til at holde styr på sagnfigurerne, 
fordi de ved, hvad de kan finde på, og hvad der sker, hvis 
oldnordiske monstre som eksempelvis Grendel, Nøkken eller 
Fenrisulven bliver vakt til live. De har den viden, der skal til 
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- Målet er, at 
bibliotekarer som 

helte og agenter med 
skjult identitet skal 
gøre det samme for 
litteraturhistorien, 

som Indiana Jones har 
gjort for arkæologien, 

siger forfatter 
Christian Kronow. 
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for at bekæmpe det onde, siger Christian Kronow. Bibliotekarer 
kan guide en til viden, men også til drømme ved at inspirere til 
læsning. Og i bogen repræsenterer bibliotekarfaget også indi-
rekte andre humanistiske fag, der ikke altid nyder den respekt, 
de fortjener.
   - Jeg læste dansk, da jeg gik i gang med bogen og overvejede 
selv et job som kulturformidler på et bibliotek. Jeg var træt af 
den generelle snak om de humanistiske fag som verdensfjerne 
og ligegyldige, siger Christian Kronow, der med sine bøger også 
ønsker at vække den oldnordiske litteratur til live og fylde de 
sorte huller i den danske litteraturhistorie.  

GENOPLIV LITTERATURHISTORIEN

- Mange kender for eksempel ikke Beowulf-kvadet, der hører til 
den danske litteraturhistorie, og efter min mening kan sidestil-
les med Iliaden. Det er fra år 750, hvor vi ikke havde et skrift-
sprog i Norden, og fortællingen er fundet i et engelsk kloster 
omkring 1400-tallet nedfældet på oldengelsk sandsynligvis af 
en engelsk munk. Men det foregår altså i Danmark ved Lejre 
ved Roskilde og i Sverige. Det er glemt litteraturhistorie, der 
fortjener opmærksomhed, siger forfatteren. 
   Det paradoksale er, at Beowulf er en af de største superhelte 
af ældre dato i USA, hvor den originale tekst ligger på museum 
i dag. 
   - Den fortælling og historie skal vi da tage ejerskab over, men 
det kræver, at vi kender historien. 

   Det er ikke kun Beowulf-kvadet, Christian 
Kronow gendigter henover i Blodets bånd. Der 
er også elementer fra ridderviser for eksempel 
om Holger Danske, der også er holdt i live af 
først Saxos mor og sidenhen af Saxo selv.
   - Ham forbinder folk almindeligvis med at 
sidde under Kronborg, men han er en del af 
hele den fælles europæiske kultur, som en 
dansk helt, der tjente under frankernes konge 
Karl den store under korstogene.   
   Ved at tage underprioriterede fortællinger 
fra oldtiden og middelalderen og bringe dem 
ind i nutiden håber Christian Kronow at skabe 
en intertekstuel, metafortælling om Danmark. 
   - Teksterne væver sig ind i hinanden, og 
bliver en fælles fortælling om vores litteratur-
skat, siger Christian Kronow, der selv slugte 
bøger som Erik Menneskesøn og Brage Konge-
søns saga som teenager. 

ER DU IDIOT?

Idéen med bogen har ulmet i ham, siden han 
var i praktik på DR, fordi idéen med public 
service, der uddanner og underholder på 
samme tid, tiltaler ham. Men idéen vandt ikke 
genklang med det samme. 
   - Da jeg fortalte til familie, venner og siden 
et forlag, at jeg ville skrive en fantasyroman 
til teenagere, hvor danske sagnfigurer og 
myter vækkes til live, og hvor den oldnordiske 
litteraturhistorie bringes ind i nutiden, var 
reaktionen fra de fleste: er du idiot? De 13-15 
årige læser ikke og køber i hvert fald ikke bø-
ger. Den får du aldrig solgt. Mine forventninger 
var da også ret lave, da bogen udkom. Mit håb 
var, at jeg ville få solgt ti eksemplarer til min 
mor, siger Christian Kronow. Men der er solgt 
200 bøger og halvdelen af landets biblioteker 
har købt bogen efter en god anmeldelse på 
Litteratursiden.dk og en lektørudtalelse, der 
opfordrede forfatteren til en fortsættelse. 
Christian Kronows håb er, at skolerne får øje 
på bogen, fordi bogen efter hans mening er 
oplagt til udskolingen. 
   - Det er et krav til gymnasier og folkesko-
ler, at de køber nyere dansk litteratur, men 
tendensen har været at fokusere på virke-
lighedsnær litteratur, mens fantasy-genren 
er udskældt og underprioriteret. Men den 
tilbyder en mere drømmende verden, som jeg 
i hvert fald selv havde brug for som teenager, 
siger Christian Kronow.

NB Blodets bånd udkom i april 2018

28

Forfatter Christian Kronow vil styrke interessen for litteraturhistorien 
ved at vise bibliotekarer som handlekraftige litteraturdetektiver.
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På IFLA’s årlige konference, der i 2018 
blev afholdt i Malaysia, blev prisen IFLA/
Systematic Public Library of the Year 
Award uddelt. Fem biblioteker var blevet 
nominerede og med i juryen, der skulle 
finde vinderbiblioteket, var Jakob Lærkes, 
bibliotekschef på Gladsaxe Bibliotekerne, 
der også er en del af IFLAs Public Library 
Standing Committée. 

risen giver de nominerede biblioteker en mulighed for 
at fortælle deres historier lokalt og nationalt, men det 
er også hensigten med prisen at dele viden om nogle 
fede biblioteker. Uanset om man står for at skulle 
bygge nyt bibliotek eller ej, får man input til indret-
ning, services, interessante samarbejder og en ander-

ledes måde at være bibliotek på. Flere af de udvalgte biblioteker 
har udover flotte bygninger en skarp eller anderledes profil, som 
kan inspirere, siger Jakob Lærkes.
   Systematic, der er sponsor, har også ambitioner for, hvad prisen 
skal kunne udrette.

P

Public
Library
of the
Year 
Award 

à

TEKST: MARIE ENGBERG EIRIKSSON, BIBLIOTEKAR VED GLADSAXE BIBLIOTEKERNE OG DELTAGER I IFLA-KONFERENCEN 2018
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Facts:

Public Library of the Year er oprindeligt en dansk idé og blev for første gang uddelt i 2014 af Slots- og Kulturstyrelsen som en 
del af modelprogrammet for folkebiblioteker. 
Prisen gives til bedste nybyggede eller nyombyggede folkebibliotek.
Prisen er stadig sponsoreret af Systematic, men er fra 2018 en officiel IFLA-pris.
Tre IFLA-komitéer samarbejder om prisen: Public Libraries, Metropolitan Libraries og Library Buildings and Equipment.

De tidligere vindere:

2014
Craigieburn Library- Australia

2015
Kista Library - Sweden

2016 
Dokk1 - Denmark

Prisen uddeles igen I 2019 – læs mere om prisen på 
systematic.com eller IFLA Public Libraries blog.

   - Biblioteker spiller en afgørende rolle i 
forhold til oplysning og uddannelse, og ud-
gør i en digitaliseret og globaliseret tid også 
et rum, hvor man kan møde mennesker på 
tværs af forskelligheder og samfundslag. 
Vi er glade for, at vi via prisen kan støtte op 
om at få bibliotekerne på agendaen, samt 
være med til at fremhæve de allerbedste, 
der kan være fyrtårne og inspirationskilder 
for andre biblioteker verden over, siger Vice 
President Martin Brøchner-Mortensen fra 
Systematic.
   Det kan måske lyde som en meget am-
bitiøs udtalelse, men Jacinta Krimp, der er 
direktør for det vindende bibliotek Kopgroep 
Bibliotheken (School 7) understreger, at det 
faktisk er det, der er sket for dem.
   - Det betød meget for hele organisatio-
nen. Prisen har vist både internt og eks-
ternt, at man med en åben og funktionel 
arkitektur kan understøtte mange flere af 
de aktiviteter, der er vigtige for borgerne. 
Den nye bygning bringer en opmærksomhed 
til biblioteket, som vi ikke har oplevet før, 
og det giver os muligheder for mange nye 
samarbejder.
   Udover dette har School 7 oplevet en stor 
opmærksomhed fra medier og lokalsam-
fund. Efter prisoverrækkelsen på IFLA blev 
prisvinderne blandt andet modtaget i luft-
havnen med bannere og tv-kameraer.
   Det samme gør sig gældende for flere af 
de nominerede.
   Nomineringen giver os mulighed for at 
fortælle lokalsamfundet og politikerne om, 
hvad biblioteket kan, og hvordan de bidrager 
til social inklusion og har en positiv effekt 
på lokalsamfundet, mener Jakob Lærkes.
   - De nominerede biblioteker er alle institu-
tioner, som de lokale politikere har valgt at 
investere i, og alle steder kan man tydeligt 
se, at det kommer lokalsamfundet til gode, 
siger han.
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De fem nominerede biblioteker

KopGroep Bibliotheken (Den Helder, Holland)

Deichman Biblo Tøyen (Oslo, Norge)

Austin Central Library (Texas, USA) 

Villa-Lobos Park Library (Sao Paolo, Brasilien) 

Tampines Regional Library (Singapore, Singapore) 

KopGroep Bibliotheken har integreret et nyt bibliotek i en gammel bygning i 
samarbejde med det lokale teater, cafe og universitet. Biblioteket er fokuseret 
på social bæredygtighed og mange af dets services har til mål at øge borgernes 
sociale mobilitet.

Bibliotekets indsats for og med sårbare unge er et eksempel på, hvordan man kan 
øge udbyttet for specifikke målgrupper, hvis man involverer dem. Biblioteket har 
arbejdet intensivt med involvering af brugerne i indretningen ude såvel som inde 
og i udviklingen af services, biblioteksrum og arrangementer.

Det imponerende bibliotek er et fyrtårn i byen, både som bygning men også 
som foregangsinstitution i at skabe grønne bygninger. Bygningen har sin egen 
energiproduktion og eget regnvandsanlæg. Der er både fokus på grønne løsninger 
i rummene, som eksempelvis den grønne tagterrasse, men også i samlingen og 
ved bibliotekets arrangementer.

Villa-Lobos Park Library har en visionær og fleksibel arkitektur, der gør det muligt 
for brugerne at deltage og føle sig som en del af biblioteket. Det er et lyst og 
attraktivt sted, og den åbne og fleksible arkitektur gør det muligt både at lave 
store fælles aktiviteter eller at have mange små rum i rummet. 

Tampines Regional Library er et community hub. Biblioteket deler bygning med 
både sportsfaciliteter og borgerservice. Det har et moderne og indbydende udtryk 
og er blevet et samlingspunkt for Singapores borgere. Biblioteket er bygget med 
et væld af grønne løsninger, der blandt andet udnytter dagslys og regnvand.

35 biblioteker fra hele verden havde i år søgt om at blive Public Library of the Year. De 
nominerede biblioteker blev bedømt indenfor 6 kategorier: Interaction with the surroundings 
and local culture, Architectural Quality, Flexibility, Sustainability, Learning space, Digitisation 
og How does your library reflect the UN Sustainable Development Goals and IFLA’s Global 
Vision?



32 · Perspektiv · Oktober 2018

E
N

T
R

E
P

R
E

N
Ø

R
S

K
A

B

DER ER BRUG FOR EN ANDEN

TANKEGANG – OGSÅ 

- Universiteterne har forskere som forbillede. 
Den måde, man lærer på universitetet, er ideel 
til universitetet, men de studerende, som ikke 
skal være forskere, har som supplement brug 
for andre idealer og rollemodeller, siger han og 
uddyber:
   - På universitetet lærer man at tilegne sig vi-
den gennem bøger, og det er også mægtigt, at 
de studerende bliver disciplinerede læsere og 
kan tilegne sig viden på egen hånd, analysere 
og forske. Men forskning og faglighed er ofte 
vendt mod fortiden. Det er ikke særlig anven-
deligt i forhold til et job, man ikke kender i 
forvejen. 
   Når det kommer til disruption, er forskning 
ikke svaret, siger han og nævner jura som en 
uddannelse og et erhverv, der indenfor få år 
kan ændre sig markant.
   - Allerede i dag kan vi se, at kunstig intel-
ligens bliver i stand til at overtage traditionelt 

Vi må livet igennem spørge os selv, hvem vi er,
og hvad vi kan, og tage ansvar for vores egen 
læring og uddannelse. Det mener tidligere lektor 
på Institut for Informationsstudier og forfatter til 
bogen Entreprenør, Michael René Kristiansson.
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an kan da heller ikke regne 
med noget nu om dage …
   Det kan godt være, at det i 
manges ører lyder som noget, 
der kunne komme ud af mun-
den på en 90-årig, men det er 

faktisk sådan, det er. I hvert fald når det kom-
mer til arbejdsmarkedet. Som tidligere lektor 
på Institut for Informationsstudier og forfat-
ter til bogen Entreprenør – proces – projekt, 
Michael René Kristiansson, formulerer det:
- Fremtiden bliver mere og mere usikker. Der 
sker så mange ting. Og der er helt nye tekno-
logier, som kunstig intelligens og 3D, der gør 
det svært at forudsige, hvad der kommer til 
at ske.
   På trods af, at Michael René Kristiansson 
selv har undervist i mange år på universitetet, 
mener han ikke, at man som studerende kan 
vide sig sikker på, at den uddannelse, man nu 
tager, er hverken tidssvarende eller fremtids-
sikret.

M

Tænk
mere

entreprenant
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juristarbejde. Digitale advokater gennemgår 
tidligere domme og kommer til at træffe 
bedre juridiske beslutninger end mange ud-
dannede jurister. Og det må få betydning. 
Tænk, hvor mange penge folk kan spare på 
den form for teknologi. Det betyder ikke, at 
der ikke skal være jurister i fremtiden, men 
det betyder, at de nok skal lave noget andet, 
end det, som de har regnet med, siger han, og 
mener, at entreprenørskab er et af svarene på 
fremtidens udfordringer. Han har selv under-
vist i det fag og rådgiver i dag om det.

ENTREPRENØRSKAB – BRUG DET DU HAR

- Det handler om at lære at tænke og agere 
som en iværksætter. Mange har den opfat-
telse, at entreprenørskab først og fremmest 
drejer sig om at lave markedsanalyser, busi-
nessplaner, løbe en risiko, og tiltrække inve-
steringer, men det er ikke den måde, jeg ser 
det på, og heller ikke den måde, jeg underviser 
i det på. For mig er indgangen til entreprenør-
skab at tage udgangspunkt i det, man allerede 
ved, ens præferencer, hvem man er, hvad man 
vil, og hvem man kender, og så lave projekter 
ud fra det, siger han. Projekterne er nogle, der 
skal have lov til at vokse naturligt frem, så de 
matcher de kompetencer, man har til rådighed.
   - Det har ikke så meget at gøre med, at man 
skal finde en mulighed i markedet eller være 
særlig kreativ eller opfindsom. Hvis man for 
eksempel beder studerende om at være det 
i undervisningen, så kommer der en masse 
spændende projektforslag ud af det, som de 
studerende tydeligvis ikke magter at løfte 
og for nogens vedkommende heller ikke selv 
er rigtig motiverede for. Så indgangen til en-
treprenørskab skal komme fra den kapacitet, 
folk allerede har – og ikke mindst fra det, de 
brænder for. Det er motoren i projektet.
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ENTREPRENØRSKAB FOR ALLE

At kunne inddrage sit netværk spiller også en stor rolle i 
entreprenørskab. Det er nemlig her, man ifølge Michael René 
Kristiansson skal finde de kompetencer, man selv mangler.
   - Det handler om at bruge den viden, man allerede har og så 
få hjælp fra sit netværk eller andre, når det kommer til det, 
man ikke ved noget om. Du skal gøre det, du er god til, og så 
engagere andre, der er gode til det, du selv mangler. Du skal 
ikke kunne det hele selv, men lave en kompetencekonstel-
lation, der tilsammen kan løfte projektet og magte opgaven, 
siger han.
   Som et eksempel på, at man ikke behøver at vide alt selv, 
bare man er tæt på nogle, der gør og formår at involvere dem, 
nævner Michael René Kristiansson Nicklas Kany, stifteren af 
MentorDanmark, der tilbyder lektiehjælp til folkeskole- og 
gymnasieelever.
   - Han var ikke ekspert i it. Han var lærervikar og brændte for 
at motivere eleverne i folkeskolen. Det var det, han var god til. I 
dag er virksomheden baseret på it, siger Michael René Kristi-
ansson, der mener, at man netop ved at involvere sig med men-
nesker med andre kompetencer også får muligheden for at lære 
og dermed uddanne sig – også til fremtidens arbejdsmarked. 
Og det bør alle ifølge ham også gøre. Ikke kun studerende, men 
også dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, hvad enten man 
har slået sig ned som selvstændig konsulent, er informations-
specialist i en virksomhed eller er ansat på et folkebibliotek. 

FORM DIN EGEN RETNING 

For nogle kan det måske lyde som et pres, at man på den måde 
skal være en slags serieiværksætter for at kunne klare sig på 
fremtidens arbejdsmarked, men sådan ser Michael René Kristi-
ansson ikke på det. 
   - Det, jeg gerne vil have, er, at folk ikke bliver umyndiggjort og 
bare lader stå til, men i stedet vælger de projekter, der kommer 
til at forme dem i den retning, de gerne vil. Det handler om at 
spørge sig selv: Hvad ved jeg? Hvem er jeg? Hvem kender jeg? 
Og ud fra sådan en selvanalyse at finde ud af, hvilke projekter 
man kan iværksætte ud fra kapabilitet, præferencer, viden og 
dem, man kan involvere, siger han og understreger, at der ikke 
er tale om et ego-projekt. Tværtimod er man helt afhængig af 
andre, hvis man vil øge sine kompetencer.

   - Hvis du virkelig vil udvide din kapacitet, 
så må du arbejde tværfagligt. Det er på den 
måde, du vokser og danner dig selv.
   På universitetet er flere af Michael René Kri-
stiansson studerende i entreprenørskab i gang 
med alskens entreprenørielle projekter – fra 
en database, hvor folk med viden kan knytte 
kontakt til folk, der har brug for den viden, til 
et projekt om udstillingsformer, der gør brug 
af augmented reality.
   Men en ting er, når man som studerende skal 
arbejde i projekter. Der er jo sat tid af til det. 
Kan man også forvente, at for eksempel fol-
kebibliotekarer skal være entreprenører, som 
vilkårene er i dag?
   - Alle skal jo ikke iværksætte store virksom-
heder. Men for mig handler entreprenørskab 
også om små forandringsprojekter uden den 
store økonomi. Og der er jo allerede biblioteka-
rer på folkebibliotekerne, der arbejder projekt-
orienteret. Og der er bibliotekarer, som kom-
mer og foreslår deres egne projekter ud fra 
deres kompetencer. Og dem, der tør arbejde på 
den måde, er jo i gang, siger han. 
   Resultatet er ifølge Michael René Kristians-
son udvikling – både af dem selv og arbejds-
pladsen, og måske også mere indflydelse på 
den ellers uforudsigelige fremtid.
   - Der er mange, der siger, at vi må tilpasse os 
udviklingen, men med entreprenørskab er vi jo 
med til at skabe de jobs og den uddannelse, vi 
vil have. Vi er med til selv at skabe fremtiden.

Den 31.august stoppede Michael René 
Kristiansson med at undervise på INF og 
arbejder i stedet som foredragsholder og 
konsulent med speciale i entreprenøriel 
læring og dannelse.

"Det handler om at bruge den viden, 
man allerede har og så få hjælp fra sit 

netværk eller andre, når det kommer til 
det, man ikke ved noget om". 
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Charme, selvtillid
og lækkert horn   

Af Christian Langelund Hansen 
Læringskoordinator
Aalborg Bibliotekerne 
1.10.2018

I alle organisationer sendes medarbejdere 
på kursus eller seminar med en forventning 
om, at de vender hjem med en sprudlende 
gejst for at kaste sig ud i nye tiltag, hvor ny 
viden omsættes og bringes i anvendelse. Ord 
som forandringsledelse og kompetenceud-
vikling bliver ofte brugt om dette velkendte 
fænomen. Budskabet i denne artikel er, at det 
nogle gange kan betale sig at vente og udvise 
tålmodighed, selvom det kribler i fingrene for 
at prøve nye ting af. I denne artikel udfordrer 
jeg det moderne og populære kompeten-
ceudviklingsbuzzword ”transfer”, som blandt 
andet handler om, at det tillærte på et kursus 
omsættes straks og gryden holdes i kog. Min 
påstand er, at medarbejdere kan gøre klogt i at 
lade den nye viden simre i gryden. Ledere kan 
gøre klogt i at legitimere, at ny viden simrer 
i lang tid, inden den bringes i anvendelse.
Til sidst giver jeg et konkret eksempel på, at 
Aalborg Bibliotekerne har haft ny viden på 
lager i et helt år uden at sidste salgsdato blev 
overskredet.

Unge gymnasieelever går til talerskole på Stadsbiblioteket   

Af Aske Tolsgaard, Lyngby-Taarbæk kommune 
01.10.2018 

»Bare stop fingrene ind i munden«, opfordrer Martin Fehr Therkildsen, én af dagens undervisere fra 
Røst Talerskole. »Og prøv så at læs remsen så tydeligt som muligt«. Med sin egen hånd, viser han, 
hvad han mener. Han knytter sin pege- og langefinger, propper dem ind i munden og forsøger at 
tale. Eleverne fniser højlydt, mens de kigger tøvende på hinanden. Forståeligt, for hvad skal det dog 
gøre godt for? Svaret er artikulation – det skærper simpelthen ens udtale. Øvelsen hedder ’Prop-
pen i munden’ og er blot en af de mange praktiske værktøjer, som eleverne fra 2. E og C på Lyngby 
Handelsgymnasium fik med fra sidste uges talerskole på Stadsbiblioteket.  

Læs mere side 36.

Skønlitteraturens nye formater - Den digitale udfordring     

Af Claus Hagstrøm Hansen 
Cand.scient.bibl. og digital formidler på Horsens bibliotek 
01.10.2018 
 
“Danskernes forbrug af skønlitteratur er stabilt”. Med disse betryggende ord indledes en artikel i Kris-
teligt Dagblad. Artiklen beretter om, hvorledes mange mennesker i dag lider af kronisk dårlig samvit-
tighed i kontekst til forbrug af såkaldte overfladiske medier som smartphones og tablets, mens 
skønlitteraturen samler støv på natbordet. Men faktisk viser tal indsamlet af professor Stig Hjarvard 
ifølge artiklen, at vi ikke har grund til at føle dårlig samvittighed over smartphone- og tabletforbru-
get, da den danske befolknings konsumering af skønlitteratur har været stabilt siden 2010. Dette 
kan virke paradoksalt, da der ikke kan herske nogen som helst tvivl om, at de mange muligheder, der 
ligger i smartphonens nærmest uanede funktioner, optager en stor del af vores vågne tid.
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Unge gymnasieelever 
går til talerskole på 
Stadsbiblioteket

»Bare stop fingrene ind i munden«, opfordrer Martin Fehr 
Therkildsen, én af dagens undervisere fra Røst Talerskole. »Og 
prøv så at læs remsen så tydeligt som muligt«. Med sin egen 
hånd viser han, hvad han mener. Han knytter sin pege- og 
langefinger, propper dem ind i munden og forsøger at tale.    
Eleverne fniser højlydt, mens de kigger tøvende på hinanden.   
Forståeligt, for hvad skal det dog gøre godt for? Svaret er arti-
kulation – det skærper simpelthen ens udtale. Øvelsen hedder 
’Proppen i munden’ og er blot en af de mange praktiske værk-
tøjer, som eleverne fra 2. E og C på Lyngby Handelsgymnasium 
fik med fra sidste uges talerskole på Stadsbiblioteket. 
   I forbindelse med Lyngby Stadsbiblioteks Medborgerskabs-
uge og den nationale biblioteksuge, der i år har temaet ’Ord 
– biblioteket gi’r dig ordet’, afholder Lyngby Stadsbibliotek 
nemlig talerskole for et par HHX-klasser fra Knord med både 
heldagsundervisning og efterfølgende workshop-events, hvor 
de lærer om alt fra taleskrivning til kropsholdning. Undervis-
ningen varetages af Røst Talerskole, som til dagligt arbejder 
for at styrke de unges stemmer i det offentlige rum. Men alle 

de retoriske redskaber som eleverne får med fra undervisnin-
gen, kan de få glæde af i adskillige sammenhænge, som for 
eksempel til mundtlige eksaminer eller til jobsamtaler.

»DET VAR RET GRÆNSEOVERSKRIDENDE«

Det er nemlig langt fra alle unge, der har prøvet at tage ordet 
uden for klasselokalet, men det fik de muligheden for på 
Stadsbiblioteket. Emnerne for deres taler skulle findes i husets 
mange bøger, og sidst på dagen havde de modige elever så mu-
lighed for at stille sig op på en rustik europalle og tage ordet. 
   Én af dem, der gjorde det, var Emilie Løvgreen Heglund, som 
holdt en meget personlig tale for sine klassekammerater. Med 
udgangspunkt i John Greens ’En flænge i himlen’, talte hun om 
sin mors kræftforløb. »Den eneste tale, jeg har holdt, var en 
takketale til min egen konfirmation, så det var ret grænseover-
skridende«, indrømmer hun efterfølgende. Men anerkender 
samtidig talens forløsende effekt. »På en måde kunne jeg 
mærke det hele igen. Det var lidt hårdt, men også rart at få 
sat ord på. At få det ud«. Og netop dette, at få mulighed for 

Aske Tolsgaard, Lyngby-Taarbæk kommune

I samarbejde med Røst har Lyngby Stadsbibliotek inviteret 
HHX-elever fra Knord til at gå til talerskole, for at blive
klogere på alt fra kreativ idéudvikling til solid stemmeføring.
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Røst er skabt af KØS Museum for kunst i det offentlige rum i samarbejde med Vallekilde 
Højskole og Ungdomsbureauet og med støtte fra Nordea-fonden. Læs mere på røst.dk

Oktober 2018 · Perspektiv ·

om Røst:

37

Underviser fra Røst, Martin Fehr Therkildsen, giver gode tips til talen.

De unge gymnasieelever øver taleteknikker på terrassen.

at komme ud med ens personlige historier og 
syn på verden er essentielt for Røst Talerskole, 
forklarer Lærke Skærlund, dagens anden 
underviser fra Røst.  »Mange unge har ikke et 
sted at gå hen med deres personlige fortæl-
linger og sager, som de kæmper for. Det er en 
skam, for de har nemlig meget på hjerte. Og 
de vil gerne dele det og blive lyttet til«.

BØGERNE FIK MINDERNE FREM

Det er første gang Røst indgår et biblioteks-
samarbejde af denne størrelsesorden, men 
Lærke Skærlund ser bestemt en stor værdi i 
projektet. Især den litterære bogsafari, hvor 
eleverne skulle finde inspiration til deres taler, 
var en spændende måde at åbne op for tale-
skrivningsprocessen. »At gå rundt på bibliote-
ket er jo en sanseoplevelse. At se på bøgerne, 
tage dem i hænderne, det sætter gang i noget.   
Vækker hukommelsen, så minderne kan dukke 
op,« siger Lærke Skærlund.
   Også 2.g-eleven Emilie Løvgreen Heglund 
satte pris på udflugten til Stadsbiblioteket.
»Det er motiverende at komme ud i nye om-
givelser. Det gør også noget ved stemningen i 
klassen – der er lidt mere overskud, og det hele 
er lidt mere spændende«. Spændende bliver 
det også på den sidste fredag i september. Her 
har de unge talere, der har lyst, mulighed for 
at tage ordet foran et endnu større publikum. 
Nemlig til Frivillig Fredag, der også løber af 
stablen på Stadsbiblioteket, og hvor alle har 
mulighed for at fejre og støtte op om kommu-
nens frivillige foreninger og organisationer.
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

Claes Isbrandtsen
Albertslund Bibliotek
Mobil: 21 45 13 73
Email:
CLI@albertslundbib.dk

Formand 
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

Næstformand 
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek 
Frederiksberg 
Tlf: 35 33 21 57
Email:  jettefugl2@gmail.com

Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

For at skabe en afvekslende og spændende generalforsamling i Aarhus den 10. og 11. november har hovedbestyrelsen valgt at fordele 
fremlæggelsen af generalforsamlingspunkterne mellem sig. Det betyder, at de mange forslag til vedtægtsændringer og den politiske 
strategis fokusområder vil blive fremlagt af forskellige bestyrelsesmedlemmer. På den måde håber bestyrelsen, at flere vil få lyst til at 
gå på talerstolen og debattere BF’s fremtidige politiske fokus.

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

Aktiv bestyrelse på GF

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 3. oktober. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

Når Tine Segel skal på barsel, bliver du stedfortrædende formand pr. 1. december. Hvordan vil du løse den opgave? 
- I første omgang er der noget praktik med at få både mit arbejdsliv og min opgave som stedfortrædende formand til at gå op. Jeg 
vil dele min tid ligeligt mellem begge steder. Den store øvelse i forhold til opgaverne i BF bliver at afklare, hvordan den øvrige ho-
vedbestyrelse og sekretariatet kan løfte nogle af de politiske opgaver, lige som der vil være opgaver, der kommer til at ligge stille i 
den periode. Men i realiteten er jeg politisk ansvarlig, og det bliver mig, der repræsenterer BF, selv om jeg ikke har nogen illusioner 
om, at jeg kan erstatte Tine Segel som formand. 
   
Er der områder, hvor du som stedfortræder vil være en anderledes formand end Tine Segel?
- Jeg vil videreføre den linje, der allerede er lagt. Den har jeg jo selv været med til at forme og er derfor fuldstændig enig. Men selv-
følgelig vil det præge min tilgang, at jeg kommer fra forsknings- og uddannelsesverdenen. Det område vil jeg gøre sekretariatet 
endnu klogere på, fordi BF traditionelt har lidt større hældning mod folkebibliotekerne. Men alle skal opleve, at jeg repræsenterer 
dem på tværs af ansættelsessteder og uddannelse. Jeg har altid haft fokus på vores faglige fællestræk på tværs af offentlig og 
privat. Jeg kan, som Tine, også godt lide at komme ud og tale med medlemmerne, så jeg kommer heller ikke til at sidde stille bag 
skrivebordet.  
    
Der er valg til bestyrelsen i slutningen af 2018, og en ny hovedbestyrelse skal konstitueres i starten af 2019. Hvad betyder det for 
din rolle som stedfortræder? 
- Jeg er stedfortræder fra 1. december. Men så er der valg til hovedbestyrelsen, derfor skal jeg jo også først genvælges for at være 
en del af den nye hovedbestyrelse fra 1. januar 2019. Reelt kender vi først virkeligheden i december, når valget er afsluttet, og jeg 
tager ikke noget for givet. Men forhåbentlig genvælges jeg, så jeg kan fortsætte som stedfortræder, og så vil mit første fokus 
være at få den nye bestyrelse godt i gang med arbejdet, samt at fortsætte BF’s udviklingsprojekt, hvor vi involverer medlem-
merne i forbindelse med generalforsamlingen, hvilket jeg glæder mig meget til.

? 3 spørgsmål til Jette Fugl 
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Loke Daugbjerg Andersen 
Frederikshavn Bibliotek
Mobil: 27 97 66 06 
Email:
LokeDAndersen@gmail.com
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

at du kan læse generalforsamlingsmate-
rialerne med BF’s regnskab og beretning, 
samt hovedbestyrelens forslag til den 
kommende politiske strategi, budgetter 
og vedtægtsændringer på bf.dk/gf2018

Da BF sendte OK18-resultatet til afstemning, stemte 97 procent af medlemmerne ja til overenskomsten. Og hele 78 procent valgte at 
deltage i afstemningen. Den høje stemmeprocent understreger BF’ernes store engagement i løbet af den lange periode med forhandlinger 
og konfliktvarsler. Dette store sammenhold og engagement blev igen fremhævet, da hovedbestyrelsen evaluerede OK18-forløbet.
   - Der skal lyde en stor ros til BF’s sekretariat. Vores medlemmer fik hurtige og ordentlige svar og var mere velinformerede end kolleger, 
der er organiseret i andre fagforeninger, siger Kristoffer Harboe. 
   Kim Josefsen synes også, at det var positivt at opleve så højt et engagement. 
   - Det var også fint, at vi fik noget på lønsedlen. Men hvis vi ser på vores specielle krav, eksempelvis vagttillæg og arbejdstid, så fik vi 
dem ikke igennem. Her skal vi overveje, om vi skal arbejde på det lokalt, eller om det er noget, vi skal lave et forarbejde til i forhold til OK21.
   Tine Segel mener, at BF og de øvrige organisationer skal være bedre til at koordinere og hjælpe hinanden i forhold til de »særlige krav«. 
   - Vi forhandlede arbejdstid og vagttillæg ved KL’s bord. At vi ikke kom igennem med det denne gang betyder ikke, at vi ikke skal have 
fokus på det ved næste overenskomstforhandlinger. Vi har statistik, der tydeligt viser, at der sker en underhonorering. 
   Hovedbestyrelsen var enig om, at erfaringerne fra OK18 skal bruges aktivt, og at samarbejdet og koordineringen med andre forbund op 
til OK21 er vigtig.

BF’s formand Tine Segel skal på barsel fra ultimo november til starten af august. Jævnfør Formandscirkulæret har for-
manden mulighed for at gå på barsel med fuld løn otte uger før forventet termin, men Tine Segel forventer at fortsætte 
indtil fire uger før forventet termin for at kunne varetage sit hverv som formand på BF’s generalforsamling. I formandens 
barselsperiode vil næstformand Jette Fugl indtræde i rollen som stedfortræder. I perioden vil hun dele sin tid ligeligt mellem 
sit daglige arbejde på Københavns Universitet og sin rolle som stedfortrædende formand. 
   - Det bliver en periode, der er anderledes. Men selvfølgelig skal der være én, der er politisk ansvarlig, og det er min opgave 
som stedfortræder, understreger Jette Fugl.
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Sidste frist for at melde sit kandidatur til BF’s formandspost og hovedbe-
styrelse er på BF’s generalforsamling. Selve valget foregår efterfølgende 
ved elektronisk urafstemning fra den 21. november til den 4. december. 
   BF’s formand Tine Segel genopstiller som formand og genvælges i 
forbindelse med fredsvalg på selve generalforsamlingen.
   Vil du høre mere om opgaven som bestyrelsesmedlem, kan du kontakte 
sekretær for Kandidatudvalget, Bruno Pedersen på bp@bf.dk.

Valg til hovedbestyrelse

OK18 gav sammenhold, men 
ingen forbedring af vagttillæg

BF’s formand skal på barsel
Tekst Anette Lerche
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Forhøjet førtidsfradrag
ved pensionering før
folkepensionsalderen
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der aftalt nye regler for 
tjenestemandspension, som træder i kraft 1. januar 2019, herunder et højere førtids-
fradrag, hvis man er født i 1959 eller derefter.
   Tjenestemandspension kan udbetales fra dit 60. år og er en livsvarig pensions-
ydelse, der udbetales, når du fratræder din tjenestemandsstilling. 

Pensionen beregnes ud fra tre parametre på fratrædelsestidspunktet:

1.  din alder, da der er et førtidsfradrag i pensionen, hvis du fratræder før 
folkepensionsalderen

2. dit højeste løntrin (mindst trin 38 i staten)
3.   dit antal pensionsalderår, hvor du maksimalt kan optjene 37 år

Hvis man som tjenestemand fratræder for at gå på pension, før man når folkepensi-
onsalderen, vil pensionen livsvarigt blive nedsat med et førtidsfradrag, der afhæn-
ger af ens alder på fratrædelsestidspunktet. Størrelsen på dette fradrag er fra 2019 
desuden afhængigt af, om man er født før eller efter 1. januar 2019.

Født 1958 eller før

60 år = 10% nedslag 

61 år =  7% nedslag

62 år = 4% nedslag 

63 år = 3% nedslag 

64 år = 2% nedslag

Født 1959 -1962

60 år = 17% nedslag 

61 år = 14% nedslag

62 år = 6% nedslag

63 år = 5% nedslag 

64 år = 4% nedslag 

65 år = 3% nedslag

66 år = 1% nedslag

På det kommunale område er hovedreglen, at Sampension administrerer tjene-
stemandspensionen. Sampension kan kontaktes på telefon 77 33 18 77. En række 
kommuner administrerer dog selv tjenestemandspensionen, og her skal du kontakte 
lønkontoret i kommunen.
   I staten findes der en selvbetjeningsmulighed på www.tjenestemandspension.dk.
Du kan også altid kontakte forhandlingsafdelingen i BF.

Ulla Thorborg

Hvor kan jeg få flere oplysninger om 
min tjenestemandspension?

Er du fra årgang 1963 eller senere, bereg-
nes fradraget analogt til ovenstående, 
men justeret i forhold til, hvad der er/
bliver gældende folkepensionsalder.  
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Privatgruppens
generalforsamling 2019

”Orlov – ta' det som en mand”

TR-valg på det
kommunale
/regionale
område

Privatgruppen i BF afholder generalforsamling lørdag den 2. februar 2019 
kl. 10-13.
   I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive budt på brunch, og der vil 
være et fagligt oplæg.
   Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være BF i hænde senest 
den 15. november 2018. Du kan finde Privatgruppens vedtægter på http://
bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Ansaettelsesgrupper/Privatgruppen/PG-
vedtaegter.

Nærmere program udsendes til Privatgruppens medlemmer, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 2. februar 2019.

Karin V. Madsen

Regeringen har iværksat en kampagne for at fremme fædres brug af orlov i 
forbindelse med familieforøgelser. Rigtigt mange fædre/medmødre vælger 
at tage orlov og gøre brug af de rettigheder, de har efter de offentlige 
overenskomster. Her er syv uger øremærket til fædre/medmødre og der er 
mulighed for, at forældrene deler orloven imellem sig. Er du på det private 
arbejdsmarkedet så tjek, hvad der står i din ansættelseskontrakt. Har du 
brug for mere viden om barsels- og forældreorlov, så kontakt BF. 

Lone Rosendal

Der er snart valg til tillidsrepræsentant 
og -suppleant på det kommunale/regio-
nale område.
  Som TR får du indsigt og formel 
kompetence til at påvirke forhold på din 
arbejdsplads. Du bliver talerør for dine 
kolleger, og du får indsigt i, hvordan din 
arbejdsplads fungerer organisatorisk på 
lokalt og centralt niveau. Du kommer 
til at sidder i MED-udvalget og indgår i 
netværk med andre tillidsrepræsentan-
ter. Du oparbejder kompetencer i blandt 
andet forhandling, kommunikation, 
strategi, jura og økonomi, og du får ud-
dannelse og kurser arrangeret af BF, så 
du er godt rustet til opgaven. 
  Det er den siddende tillidsrepræsen-
tant, der igangsætter valget, og det 
skal ske i november/december, så en 
eventuel ny TR eller TR-suppleant kan 
træde i funktion fra årsskiftet. 
  Valget skal varsles med tre uger, og 
kandidaterne skal være kendte senest 
en uge før valghandlingen.  
   Overvejer du at stille op som TR, og vil 
du gerne vide mere, så er du velkommen 
til at kontakte BF.

Lone Rosendal

?
Kære BF I Perspektiv, maj 2018, orienterede I om de nye fleksible regler for udbetaling af opsat folkepension, som trådte 
i kraft den 1. juli 2018. Jeg er særligt optaget af det med engangsbeløbet.
Jeg opsatte dog allerede min folkepension et par år tilbage, og arbejder fortsat på fuld tid. Mit spørgsmål er, om de nye 

regler inklusiv engangstillægget også gælder for mig, der har opsat min folkepension før 1. juli 2018?
  
SVAR Tak for din mail. Flere af BF’s medlemmer har spurgt om det samme. Svaret er, at den del af din folkepension, der er optjent/
opsat indtil 01.07.18 sker efter de gamle regler. Det vil sige, at du får en livslang højere folkepension, hvor størrelsen afhænger af, 
hvor lang tid du har opsat/udsat folkepensionen. 

Den del af din opsatte pension, der derimod optjenes efter 01.07.18, sker efter de nye regler. Det er dog først på udbetalingstids-
punktet – altså når du går på pension – at du behøver tage stilling til, hvilken af de nu tre former, du ønsker netop den del af din 
opsatte folkepension udbetalt efter. 
 

Helle Fridberg
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i går ned på stribe. Med stress. Men 
på et tidspunkt rejser vi os igen, og 
skal tilbage til arbejdet på fuld tid. 
Det kræver ikke kun noget af os 
selv, men også af vores arbejdsgiver.   
Hvordan den proces kan forløbe med 

størst mulighed for succes, har erhvervspsykolog 
Rasmus Lund-Nielsen skrevet bogen Tilbage efter 
stress om.
   Ifølge ham er det mest optimale, hvis man i 
forbindelse med stress – og kommen sig oven på 
den – helt kan undgå at blive sygemeldt. En sy-
gemelding bør nemlig kun være allersidste udvej 
for den stressramte – også selvom det kan virke 
fristende at lægge sig under dynen, når det hele 
er ved at brænde sammen i hovedet på én.
   - En sygemelding er ikke altid en god løsning. 
Den kan også være en kilde til stress. Mange 
oplever det at være sygemeldt som stressende i 
sig selv, blandt andet fordi det af mange opleves 
som et personligt nederlag. De føler sig isoleret 
fra fællesskabet, og går for ofte alene med sig 
selv og deres tanker om situationen og fremtiden, 
og disse grublerier kan forværre stressen, siger 

Rasmus Lund-Nielsen, der dog anerkender, at en sygemelding i 
visse tilfælde er den eneste løsning.
   - Når ens ressourcer er helt i bund, og du har udmattelses-
syndrom, hvor du ikke kan løse nogle opgaver, har du brug for 
ro til at komme ud af den tilstand. Når funktionsnedsættelsen 
er så radikal, er en sygemelding det bedste. Men ellers er jeg 
fortaler for, at man i stedet laver nogle ting om og får omfor-
met vilkårene for ens stilling i en periode, siger han og fortæl-
ler, at det for eksempel kan være at stoppe med et projekt eller 
en bestemt opgave.

LANG OPSTART

Men hvad så, hvis man har sygemeldt sig? Hvordan kommer 
man så bedst tilbage? Ved at gøre det samme: Få lavet vilkåre-
ne for ens stilling om – i hvert fald for en periode. Men først og 
fremmest skal man selvfølgelig finde ud af, hvornår man skal 
tilbage. Og her taler Rasmus Lund-Nielsen for, at man forkorter 
sygemeldingsperioden og forlænger opstartsperioden. Ifølge 
ham kan man nemlig ikke gå og vente på, at man føler sig helt 
klar til at begynde på arbejde igen.
    - Der er mange, der har været sygemeldt med stress, som 
efterfølgende fortæller, at de aldrig følte, at de var klar til at 
starte op igen, så hvis det er kriteriet, kan der gå virkelig lang 
tid. Og en fordel ved at forlænge opstartsperioden er, at det 

Giv den 
stressramte 
frihed Hvordan kommer man bedst tilbage 

på arbejdet, når man har været nede 
med stress? Erhvervspsykolog og 
forfatter til bogen Tilbage efter stress, 
Rasmus Lund-Nielsen, taler for at for-
korte sygemeldingen og forlænge op-
startsperioden.

V
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Et råd til lederen: 
Vær opmærksom på medarbejderens signaler, 
sænk forventningerne til den stressramte og 
lav en plan, der kan justeres, hvis det ikke går 
så godt. Sørg for at give medarbejderen til-
ladelse til at sige fra.

Et råd til kollegaen: 
Noget, der virkelig afstresser, er social støtte, 
så tilbyd din hjælp til at aflaste, hvis den tilba-
gevendte skulle opleve stresssymptomer. Mind 
den stressramte om, at I er et team, og at du er 
der, hvis han eller hun har brug for hjælp.

Kilde: Erhvervspsykolog Rasmus Lund-Nielsen.

Når en
stressramt 
vender
tilbage til
arbejdet …
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giver en mulighed for at gøre overgangen så blid 
som mulig, siger han og råder til, at man tager en 
snak med sin chef, om hvordan det kan gøres.
   - Her kan man for eksempel sige, at man vur-
derer at være klar til at starte om fire uger, men 
at man gerne vil starte op om tre, hvis der bliver 
taget nogle hensyn, så omvæltningen bliver min-
dre. På den måde kan det, at man kommer tilbage 
tidligere, være med til at give en nogle udstrakte 
frihedsgrader. For hvad er det, man skal være klar 
til? Hvis det er et fuldtidsjob fra den ene dag til 
den anden, er det meget svært. Hvis det derimod 
er at løse få afgrænsede og selvvalgte opgaver, 
så er man sandsynligvis klar til det, før end man 
tror. Samtidig er det jo en fordel for virksomhe-
den, at medarbejderen kommer hurtigere tilbage, 
da nogle få løste opgaver er bedre end ingen, siger 
Rasmus Lund-Nielsen og fortæller, hvordan et 
opstartsforløb kan tilrettelægges:
   - Det handler om at kigge nøje efter, hvilke 
typer opgaver, man kan overkomme, og som ikke 
vil sætte gang i et tilbagefald, og det skal være 
afgrænsede og overkommelige opgaver. Derud-
over skal man sørge for, at der er få af dem, og så 
måske holde fri nogle dage i løbet af ugen og/eller 
have nogle korte dage. 
   - For nogle kan det også være en hjælp med 
fleksible mødetider – hvis en del af deres stress 
er, at de ikke kan sove, og de ligger og tænker 
på, at de skal sove, fordi de skal være friske til 
at møde på et bestemt tidspunkt, siger Rasmus 
Lund-Nielsen og understreger, at der er mange 
måder at tilrettelægge et opstartsforløb på, men 
at det afgørende for, om man bliver stresset eller 
ej, oftest er arbejdsopgaverne. Derfor er det dem, 
man skal have fokus på.

LYDHØRE LEDERE

Både i forbindelse med vægtningen af opgaver 
i opstartsforløbet, men også af hensyn til ens 
fremtidige arbejdsliv, er det ifølge Rasmus Lund-
Nielsen nødvendigt at få kortlagt, hvad det var, 
som udløste ens stress – også selvom stressen 
kan føles som om en stor uoverskuelig suppedas.
   - Man må finde ud af præcist, hvad der var 
årsagerne til ens stress. Hvad var der af krav, da 
man gik ned? Man er nødt til at vide, hvad der har 
udløst symptomerne, så man ved, hvad man skal 
lave om fremover.
   Måske tror man, at alt stresser, men ved at un-
dersøge det nærmere, finder man måske ud af, at 
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der er nogle typer af opgaver, der ikke stresser. 
Jeg havde for eksempel en klient, der fandt ud 
af, at han ikke kunne klare afrapportering, men 
sagtens kunne håndtere salgsmøder. Så hvilke 
ting, der stresser, handler også om kompeten-
cer og præferencer, siger han, der mener, at 
dialogen mellem den stressramte og lederen 
er afgørende for, at den stressramte kommer 
godt tilbage. 
   - Arbejdsgiveren skal tage nogle gode 
samtaler med medarbejderen om et godt 
opstartsforløb. Det er jo også i arbejdspladsens 
interesse at få medarbejderen tilbage, siger 
han.
   Når man som leder sammen med medarbej-
deren har fået kortlagt, hvad der er behov for, 
handler det ifølge Rasmus Lund-Nielsen om at 
efterkomme behovene så godt som muligt. Og 
han oplever i sit daglige virke stor velvilje fra 
arbejdsgivernes side til at gøre netop dette.
   - Det er min generelle oplevelse, at 

virksomhederne er lydhøre over for at finde måder, hvorpå man 
kan indrette arbejdet, så medarbejderen ikke får stress igen. 
Det er selvfølgelig nogle, der gerne vil afslutte samarbejdet 
med medarbejderen, men oftest er arbejdsgiverne rigtig inte-
resserede i, at få deres medarbejdere tilbage, og de vil gerne 
have råd til, hvad der vil være godt at gøre.
   Det er der flere gode grunde til: 
   - Folk, der går ned med stress, er ofte ret kompetente og 
arbejdsomme medarbejdere – arbejdet søger jo hen til dem, 
der løser opgaverne. Og derfor tænker arbejdsgiveren måske 
også, at de har presset medarbejderen for meget, og der er en 
del ledere, der har dårlig samvittighed. Derfor vil de gerne give 
folk den tid, de skal bruge på at starte op igen. Man skal også 
huske, at det er for en periode, og at man også gør det for, at 
medarbejderen kan komme hurtigere tilbage og aflaste sine 
kolleger, siger han og fortsætter:
   - Der er selvfølgelig en grænse for hvor idealistisk, man 
som arbejdsgiver kan være, for virksomheden skal også være 
profitabel, men jeg vil som psykolog tale for, at man viser de 
stressramte en udstrakt frihed, og at man som virksomhed 
også kigger indad, hvad angår årsagen til stressen. 

”Man er nødt til at vide, 
hvad der har udløst 
symptomerne, så man 
ved, hvad man skal lave 
om fremover”



”Det er uvurderligt at komme til BF’s 
arrangementer, i forhold til at skabe 
netværk og lære folk at kende og få åb-
net nogle nye døre, hvad enten det er til 
Fagligt Landsmøde, en af miniuddannel-
serne eller et gåhjemmøde. Det handler 
om at lære noget nyt og at se verden 
med lidt andre øjne.”

"Records Manager"-miniuddannelsen 
har givet en teoretisk ramme, som 
kan bruges i mit nuværende job, men 
så afgjort fremadrettet i andre jobs. 
Det har sat en masse tanker i gang, 
og jeg ser mange muligheder. Jeg har 
fået gejsten igen. Tak for det.”

Medlem om udbyttet af arrangementer

Medlem om udbyttet af en BF’s mini-uddannelse

Få ny viden og et
større fagligt netværk 
– meld dig til et
af BF’s mange
arrangementer 

Annonce

Se mere på
bf.dk/arrangementer
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Havde læst endnu en fantastisk god og trist bog. 

Vil du med,  
eller hvad? Åh, jeg kommer mig ALDRIG over 

den her bog, livet bliver aldrig 
det samme igen, jeg kan umuligt 
bare fortsætte som før!  
... Så bare lige giv mig  
fem minutter, så er  
jeg klar, okay?
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Generalforsamling
i faggruppen Bibliotekarer
i tværkulturelt arbejde
– BITA
Tid og sted: Torsdag d. 14. marts 2019
kl.16.00 -17.30, Odense Rådhus

Dagsorden

•  Valg af dirigent
•  Beretning 2017- 2018
•  Vedtægtsændringer
•  Fremlæggelse af regnskab for 2017-2019
•  Fremlæggelse af arbejdsprogram for 2019-2021
•  Valg af bestyrelse

Forslag til ændringer af faggruppens vedtægter 
skal fremsendes og være BITA i hænde senest 
den 14. december 2018, øvrige forslag skal være 
fremsendes senest 31. januar 2019.
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
10.-11. november 2018
i Aarhus

Data Science Faggruppens 
Generalforsamling 2019
5. marts 2019 i København

FKKB's
Generalforsamling 2019
12. marts 2019 i København

Kunstfaggruppens
Generalforsamling 2019
13. marts 2019 i København

BITA’s Generalforsamling 
2019 
14. marts 2019 i Odense

Faggrupppen for
Medicinsk Informations 
Generalforsamling 2019
5. april 2019 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2019
11. april 2019 i Odense

Workshop: Politics,
professionalism and the 
Age of Fake News: A Visit
to Library Island
Hvordan definerer vi biblio-
tekarens mission af i dag? 

GENERAL- 
FORSAMLING

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Kom med Matt Finch til 
Library Island for at udforske 
og blive klogere på nogle af 
de helt centrale udfor-dringer 
omkring demokrati, profes-
sionalisme og bibliotekarens 
mission her i 2018. 
29. oktober 2018 i København

Workshop for biblioteks-
ledere: Turn and face the 
strange: leadership and 
collaboration in times of 
change and turbulence
Hvordan udvikles lederskab i 
en turbulent og usikker tid? 
Workshop for alle biblioteks-
ledere, på tværs af biblioteks-
sektorer, hvor Matt Finch 
med afsæt i Library Island 
sætter fokus på de centrale 
udfordringer for bibliote-
kerne.
30. oktober 2018 i København

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit
lederskab
Når du træder ind i lederrol-
len, så ser verden anderle-
des ud. Få mulighed for at 
reflektere, dele erfaringer, 
få input og finde vej i dine 
ledelsesmæssige dilemmaer 
som ny leder.  
7. november 2018 i
København

Gå-hjem-møde: Gør dine 
relationer til dit guld
Hvordan opbygger du dit 
netværk og din troværdighed, 
så dine relationer begynder 
at arbejde for dig? Privat-
gruppen og Statsgruppen 
inviterer til gå-hjem-møde, 
som hjælper dig med at øge 

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som faci-
litator skabe gode proces-
ser og frugtbare dialoger? 
Afprøv faciliteringsteknik-
kerne i praksis. Gratis for 
ledige og studentermed-
lemmer.   
31. oktober 2018
i København 
9. april 2019 i Aarhus

Lynkursus: Kom godt i 
gang med InDesign
Kom godt fra start og få et 
grundlæggende kendskab 
til InDesigns brugergræn-
seflade, menuer og paletter 
og lær lidt om de grundlæg-
gende grafiske principper. 
Gratis for ledige og studen-
termedlemmer.    
15. november 2018 i Kolding
28. november 2018 i
København

Ophavsret for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i 
en tidsalder, hvor digitalise-
ring og internet sætter nye 
ophavsretslige problemstil-
linger på bibliotekernes 
dagsorden. 
15. november 2018 i Vejle

Lynkursus: Kom godt i 
gang med Excel
Kom godt i gang med at 
bruge Excel effektivt. Få en 
god introduktion til regne-
ark og til de mest gængse 

fokuseringen på det, som 
du gerne vil opnå med dine 
relationer.
21. november 2018 i
København

Webinar: Skab en god
50+ karriere
Mange mennesker, som er 
50+, oplever en identitetsfor-
andring både i krop og sind. 
Få inspiration til, hvordan du 
kan skabe en ny identitet som 
50+. 
21. november 2018 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: At 
løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledelses-
mæssigt problem, som tilsy-
neladende virker uløseligt? Bliv 
præsenteret for en enkel og 
innovativ metode til problem-
løsning, baseret på den nyeste 
kognitive forskning.  
28. november 2018 i Aarhus
 
Kunstfaggruppens
medlemsmøde og
rundvisning på BLOX
Rundvisning på BLOX, møde-
stedet for arkitektur, design 
og bykultur, efterfulgt af 
medlemsmøde med debat og 
dialog om, hvordan Kunstfag-
gruppen skal udvikle sig.  
29. november 2018 i
København

Morgenmøde for ledere: 
Mødefacilitering
Hvordan får man møder, der 
er værdiskabende, effektive, 
involverende, muntre, korte 
og fåtallige? Det gør man ved 
at facilitere dem.  
29. november 2018
i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

PFA-kursus: PFA 55+ kursus: 
Du holder snart op med at 
arbejde
1. november 2018 i Hørsholm
19. november 2018 i Aalborg

PFA 55+ kursus: Du
begynder at kunne se
slutningen på arbejdslivet
6. november 2018 i Herning

PFA 55+ kursus: Du er holdt 
op med at arbejde
6. november 2018 i Glostrup

PFA 55+ Webinar: Arv,
testamente og begunstigelse
15. november 2018

PFA 55+ Webinar: Efterløn
27. november 2018

Revolutioner din jobsøgning      
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?       
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

Individuelle karriereråd-
givningssamtaler
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.    
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul D 2018
2-dages kursus med et fagligt 
emne på 1. dagen og work-
shop på 2. dagen.
29.-30. november 2018
i Middelfart

TR-tirsdag om TR’s rolle
 efter fyringer
Organisationer, der har været 
igennem fyringer eller store 
omvæltninger, har ofte travlt 
med at tage sig af dem, der 
er afskediget. Men hvad med 
de kolleger, der er tilbage i 
organisationen? TR-tirsdag 
sætter spot på den problem-
stilling, og hvordan TR kan 
være en aktiv spiller på den 
bane. 
4. december 2018
i København

Scan QR-koden
og meld dig til
et af de mange
spændende
arrangementer
allerede i dag.

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.

og brugte funktioner. Gratis 
for ledige og studentermed-
lemmer.  
22. november 2018
i København 

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at arbejde 
med digitale projekter, og lær 
om værktøjer til og principper 
for udvikling, design og struk-
turering af din organisations 
eller virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage.   
27. februar til 3. april 2019 i 
København
 
Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.    
4. til 29. marts 2019
i København

Informations- og
IT-sikkerhed
(Miniuddannelse)
Lær om de centrale begre-
ber inden for IT-sikkerhed. 
Få bedre forudsætninger for 
at arbejde med strategier, 
politikker og procedurer for 
informationssikkerheden. 
Ny miniuddannelse over fem 
kursusdage.   
30. april til 18. juni 2019
i København

PFA 55+ Webinar: Arv,
testamente og begunstigelse
13. december 2018

PFA 55+ Webinar: Efterløn
27. november 2018

Pension live – spring den 
kedelige læsning over
Vil du gerne blive klogere 
på pension uden at skulle 
læse lange breve og oriente-
ringsmaterialer? Kom og 
få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad en 
pensionsordning indeholder. 
Både for offentligt ansatte og 
privatansatte. 
19. marts 2019 i Aarhus
18. september 2019
i København
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Navn: Maja Ellegaard-Petersen               
Stilling: Faglitterær formidler ved Ballerup 
Bibliotekerne/Borupgaard Gymnasium
fra 1. august 2018.          
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2003        
Tidligere: Gymnasiebibliotekar
ved Roskilde Katedralskole      
Alder: 41 år 

Du er skiftet fra et gymnasiebibliotek til et 
folkebibliotek. Hvordan oplever du det?        
- Det er faktisk ikke så stort et skifte, fordi 
jeg i min nye stilling på Ballerup Bibliotekerne 
har en delt stilling mellem at være på folke-
biblioteket og 15 timer ugentligt på Borup-
gaard Gymnasium, hvor jeg har ansvaret for 
deres studiecenter, bibliotek og undervisning 
i informationskompetencer. Det var netop 
samarbejdet mellem gymnasium og bibliotek, 
der gjorde, at jeg søgte denne stilling. Men 
det er selvfølgelig også en udfordring at skulle 
være to steder og lære to nye arbejdspladser 
at kende samtidig. Bare det at koordinere sin 
kalender mellem to arbejdspladser er en udfor-
dring, og jeg gør meget ud af at eleverne ved, 
hvornår jeg er på gymnasiet, og hvornår de 
kan finde mig på en vagt på folkebiblioteket.   

Hvordan oplevede du den første måned på 
Ballerup Bibliotekerne?      
- Den første måned brugte jeg på at lære 
folkebiblioteksverdenen at kende igen, 
og jeg er allerede med i nogle spændende 
projekter – blandt andet kulturvandringer i 

et boligområde, hvor deltagerne lærer om 
områdets kultur og historie, og hvor vi er to 
bibliotekarer, der fortæller om relevant lit-
teratur undervejs. Jeg har tidligere arbejdet 
på et folkebibliotek, så opgaverne omkring 
formidling af litteratur og arrangementer er 
ikke fremmede for mig. 
       
 Hvordan oplever du at have kolleger med 
samme faglighed som dig selv?       
- Jeg får det bedste af begge verdener. Jeg har 
stadig gymnasielærerkolleger, men nu har jeg 
også bibliotekarkolleger og kan samarbejde 
med begge faggrupper. Eksempelvis har vi i 
Ballerup Bibliotekerne haft et arrangement 
med foredrag af en Shakespeare-forsker og 
skuespil, hvor elever fra skuespilskolen spillede 
nogle af rollerne. Men en af rollerne blev spillet 
af en robot, vi har på biblioteket. Så det var ro-
botteknologi, litteratur og drama i samme ar-
rangement. Derfor kontaktede jeg lærere, der 
underviser i drama, it og engelsk på gymnasiet 
og foreslog, at de kom til arrangementet med 
en klasse. Det var der flere, der gerne ville, 
og det viser, at det giver god mening at være 
begge steder, fordi jeg kan bygge bro mellem 
de to institutioners aktiviteter.    

Tidligere var du fuldtidsansat på et gymna-
sium, hvor du nu har 15 timer. Kan du nå det, 
du gerne vil?     
- Jeg har faktisk lige så meget tid til biblio-
teksvirksomhed og undervisning, som jeg 
havde på Roskilde Katedralskole, fordi jeg dér 

brugte en del tid på gymnasi-
ets bogdepot, hvilket jeg ikke 
gør nu. De har taget godt imod 
mig på gymnasiet, hvor jeg har 
deltaget i idrætsdagen og lige 
nu er involveret i et innovati-
onsforløb for 2.g’erne om FN’s 
verdensmål. Her er det også en 
fordel, at Ballerup Bibliotekerne 
har et makerspace, så de kan 
printe i 3D, skære i træ og printe 
på t-shirts. Det sikrer jeg så, at 
gymnasieeleverne ved, at de 
kan gøre brug af. 

Hvad er den største forskel 
mellem folke- og gymnasie-
biblioteket?       
- Folkebiblioteket kan godt 
lave for eksempel et arrange-
ment, hvor vi rykker hurtigt og 
med kort varsel, men det kan 
man ikke i forhold til lærernes 
årsplaner. De har brug for at vide 
tingene i god tid. Og så skal man 
i gymnasieverdenen kunne tale 
med om læreplaner og didaktik 
og oversætte det, vi laver på 
biblioteket, så det giver mening 
i gymnasiet. Men grundlæg-
gende har vi jo de samme inte-
resser; at give eleverne kultur, 
viden og redskaberne til at finde 
det, de har brug for. 

Det bedste af to verdener
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www.bci.dk

Nogle af vores mest populære bogvogne fås nu i nye træsorter. Vælg imellem den lyse 
birkefiner eller den mørke, eksklusive egefiner.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk/bogvogne.

EFTERÅRSKOLLEKTION - TILBAGE TIL NATUREN

»Man kan hurtigt 
fornemme, når de 
studerende tænker: 
»kom nu ind i
kampen«, hvis
systemerne ikke 
spiller 100 procent«.
Bibliotekar på DTU Bibliotek  
Jeannette Ekstrøm

Interview side 12
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

OKTOBER       2018 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser

09

Data librarian
på DTU

Bibliotek

TEMA




