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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Glædelig jul 
og godt nytår

redia.dk
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og få leveret inden jul. 

Vi ønsker dig en God Jul og et Godt Nytår!

Hvad står på din ønskeliste?

”Biblioteket er det 
bedste sted på jorden. 
Skulle jeg være noget 
andet, var det bibliote-
kar. Tænk at gå rundt 
mellem bøger hele
dagen og snige dem 
med hjem om aften.”
Forfatter og satiretegner Maren Uthaug. 

Læs interviewet side 12 
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DATA STEWARD - UDDANNELSE I OVERBLIK  

Interview med tegner og forfatter 
Maren Uthaug, der mener, at vi 
skal skrue ned for alle reglerne.  

Det vigtigste for et nyt job er ikke, 
hvad du har lavet, men hvad du vil.

DET KLÆDER INGEN AT
VÆRE SELVHØJTIDELIG
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Ny BF publikation
understreger værdien af
uddannelsesbibliotekarer
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»Prioritering af biblioteksressourcer og vejledning varierer ud-
dannelsesinstitutionerne imellem. Især på ungdomsuddannel-
serne er der stor spredning. Nogle steder lægger man stor vægt 
på at styrke elevernes informationskompetencer, på at have en 
bibliotekar på uddannelsesstedet og på en stor samling, mens 
man andre steder slet ikke prioriterer det. Eleverne på sidst-
nævnte uddannelser mangler et vigtigt afsæt for at udvikle 
informationskompetencer på et højt niveau og mangler vejled-
ning i forhold til blandt andet opgaveskrivning«. Sådan skriver 
BF’s formand Tine Segel i forordet til BF’s publikation Fra 
Google til grundighed Vol. 2, der er blevet sendt til alle landets 
ungdomsuddannelser for at give rektorer og bestyrelser viden 
om, hvilken værdi en uddannelsesbibliotekar skaber for elever, 
lærere og selve institutionen. I publikationen er de mange for-
dele ved at have en uddannelsesbibliotekar ansat beskrevet:

GEVINSTER VED EN UDDANNELSESBIBLIOTEKAR 

•    Bibliotekarens faglige viden og kompetencer supplerer og 
understøtter lærernes fagfaglige kompetencer i forhold til 
elevernes læring i de enkelte fag.

•    Bibliotekarens undervisning i informationssøgning og vej-
ledning i opgaveskrivning og kildekritik løfter for eksempel 
eleverne i de skriftlige opgaver.

•    Bibliotekaren har overblik over litteraturen. 
•    Nærheden til bibliotekaren og biblioteket har betydning for 

bogligt svage elever, hvilket øger ligheden på uddannelsen. 
Derudover styrker biblioteket som neutralt fordybelsesrum 
studiemiljøet, og giver eleverne viden om, hvad bøger, data-
baser og et bibliotek kan bruges til.

ERFARINGER FRA FEM UNGDOMSUDDANNELSER

De ungdomsuddannelser, der har en bibliotekar ansat, er 
ikke i tvivl om, at det skaber værdi. Bibliotekarforbundet har 
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Fra 2015-18 er der fyret 43 uddannelsesbiblioteka-
rer, hvilket svarer til, at der er sparet 15-25 procent 
af uddannelsesbibliotekarerne på landsplan. Derfor 
udgiver BF publikationen Fra Google til grundighed 
Vol. 2, og har blandt andet sendt den til alle landets 
ungdomsuddannelser.

indhentet kommentarer fra ledelse, kolleger, elever og bib-
liotekarer fra fem uddannelsessteder til publikationen. 
   Blandt andet siger rektor på Greve Gymnasium Mette 
Trangbæk:
   - Digital dannelse er vigtigere end nogensinde, fordi søge-
muligheder og behovet for at kunne vurdere sine søgninger 
er blevet større. Desuden er der kommet flere unge, der 
ikke er vant til at bruge biblioteket. Det i sig selv er jo svar 
nok på, hvorfor der er brug for en bibliotekar. 
   Det samme budskab kommer fra uddannelseschef på 
Erhvervsakademi Aarhus, Lars Villemoes.
   - Det er en absolut nødvendighed at have en bibliotekar, 
for vores studerende skal kunne lave kildehåndtering, bib-
liografier og opgaver. Vores undervisere tager fuldstændig 
for givet, at der er en bibliotekar, som kan hjælpe. 
   Og værdien for den enkelte elev er tydelig, siger også 
lektor Gitte Damgaard fra Erhvervsakademi Aarhus.
   - Der er ingen tvivl om, at adgangen til en bibliotekar er 
med til at højne de studerendes niveau i forhold til at søge 
information, viden og materialer. 

FOKUS PÅ BETYDNING OG SAMARBEJDE

BF’s ambition med publikationen er at fremhæve vigtig-
heden af at løfte elevernes informationskompetencer og 
digitale dannelse. 
   - Samtidig vil vi gerne inspirere til mere tværfagligt 
samarbejde mellem bibliotekarer og undervisere om den 
opgave, så bibliotekarernes faglige kompetencer bedst un-
derstøtter eleverne og undervisernes faglighed og arbejde i 
de enkelte fag, siger BF’s formand Tine Segel.

Find publikationen Fra Google til grundighed Vol. 2 på
www.bf.dk.
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Forbundet
Kultur og Information
Smag lige på hovedbestyrelsens forslag til et nyt 
navn og tænk over, hvad du som medlem arbejder 
med og for i din dagligdag. Tænk over hvad du 
læser/har læst i studiebøgerne. Tænk over de nye 
kolleger du har fået. Tænk over hvordan dit job 
har udviklet sig, og hvilke arbejdsopgaver der er 
kommet til. Tænk over de faglige netværk du kan 
være en del af. Tænk over, hvad vi som fagfor-
bund viser af veje, når vi taler om karrieremulig-
heder.  

For mig er argumenterne for et navneskifte åben-
lyse - se blot på de analyser vi fremlægger, som 
ligger til grund for navnedebatten. Efter en grun-
dig og medlemsdrevet proces har vi i Hovedbesty-
relsen fremlagt et forslag til et stærkt navn, der 
favner medlemmernes arbejdsområder, uanset 
om man er ansat på et bibliotek, i en styrelse eller 
i det private. 

Når jeg alligevel sidder og kæmper lidt ved 
tasterne, så handler det ikke om, at jeg er i tvivl 
om navnet, tværtimod tror jeg på, at det vil være 
med til at løfte forbundets politiske ambitioner 
og strategier. Det, som gør det svært, er, at ingen 
må være i tvivl om, at jeg som formand har stor 
respekt for det, vi står på skuldrene af, og derfor 
har jeg et brændende ønske og en ambition om at 
bære forbundet videre ind i fremtiden. Et stærkt 
forbund, der har medlemmernes ryg. For mig 
handler det om udvikling i stedet for afvikling. 

Fremtiden er svær at spå om, og selvom vi med 
analysearbejdet har skabt et vidensgrundlag, kan 
vi ikke fremlægge konkrete tal for, hvor mange vi 
kan optage med et nyt navn. Men en ting er sik-
kert, og det er, at hvis vi skal gøre os forhåbninger 
om at hverve studerende og andre, der ikke er 
uddannede bibliotekarer, så skal forbundets navn 
signalere mere og andet end en fagtitel. 

Jeg kan igen kun gentage, som jeg har gjort det 
andre steder. Et nyt navn betyder ikke, at man 

ikke kan kalde sig bibliotekar. Det er en titel, jeg tror på vil 
bestå fremover også, ligesom vi også vil være biblioteka-
rernes forbund fremover. Men hvis ikke vi kan rekruttere 
bredere, er den enkle konklusion, at så findes der i løbet 
af få år ikke et forbund med samme tilbud og services, 
som man som medlem oplever nu. Interessevaretagel-
sen vil der ligeledes blive skruet ned for. Navnet gør det 
ikke alene, og tilbage i min leder i august redegjorde jeg 
for de forandringer, der er foretaget for at imødekomme 
udviklingen med faldende medlemstal - nemlig, at vi har 
sat mere fokus på interessevaretagelsen, samt ændret i 
grundlaget for organisering.

Hovedbestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstra-
ordinær generalforsamling den 25. januar 2020 i Odense, 
fordi det er en vedtægtsændring, der skal til afstemning. 
En stor beslutning der kræver, at vi mødes og taler sam-
men. Der vil være plads til alle holdninger, og når vi mødes 
vil der være tid til at komme omkring både baggrund og 
holdninger til navnet. Ligesom på de medlemsmøder vi 
afholder rundt omkring i landet. Hovedbestyrelsen og jeg 
håber at så mange som muligt vil deltage og være med, og 
at vi i sidste ende vedtager et nyt navn for vores forbund. 

Der er meget at vinde med et nyt navn, og mange slag der 
fortsat skal kæmpes for vores medlemmer. Lad os gøre 
det sammen! 

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

26. november

SEIN – webmagasin og fællesskab for unge i ét 

Unge har brug for ikke at føle sig alene eller forkerte. Det 
er udgangspunktet for webmagasinet SEIN, der skrives af 
unge til unge. På SEINmag.dk bliver der hver dag udgivet 
indlæg – tekster, foto, video eller multimedie - og alle unge 
kan bidrage. For SEIN er sit eget univers for unge lavet af 
unge.

- Der var brug for et medie, hvor unge kunne komme til orde 
og dele og inspirere hinanden. På SEIN må man skrive om alt, 
hvad man føler, tænker eller er sygt nederen over, for andre 
kan helt sikkert genkende det, og unge har brug for ikke at 
føle sig alene eller forkerte, sagde en af de unge fra maga-
sinets redaktionsgruppe på en konference om danskernes 
forståelse af nyheder og aktualitet. Undersøgelsen viste for 
eksempel, at unge har et mere personaliseret mediebrug og 
får deres nyheder gennem sociale platforme. 

Også fysisk fællesskab 
Udover de daglige indlæg fra unge laver SEIN events, fordi 
det fysiske fællesskab er lige så vigtigt. De samler også en 
oversigt over events, som unge kunne være interesserede i.
SEIN er indtil videre blevet støtte af en række fonde såsom 
Trygfonden, Tuborgfondet, Jyllands-Postens Fond med flere, 
men de vil gerne gøre sig uafhængige af fondsmidler, så fra 
december tilbyder de et medlemskab til 29 kroner pr måned. 
Ikke for at læse med – for det er gratis – men for at være 
med i fællesskabet og kunne deltage i events og redaktions-
møder. For eksempel kan alle unge søge om at blive en del af 
de fem redaktionsgrupper. 

Se mere www.seinmag.dk
Mønsted 

22. november 

BØFA i pressen: Skolelærere og børnebibliotekarer
skal bruge hinanden 

BF’s faggruppe for børnebibliotekarer, BØFA, slår et slag for mere 
samarbejde mellem børnebibliotekarer og skolelærere i fagbladet 
Folkeskolen den 21. november 2019.

Politiken bragte den 28. oktober en artikel om læselyst: Skærme gør 
danske skoleelever til dårligere læsere. Den artikel har fået Henriette 
Jensen, der er børnebibliotekar og bestyrelsesmedlem i BF’s faggruppe 
BØFA til at reagere. Med et debatindlæg opfordrer hun til, at vi i stedet 
for at fokusere ensidigt på mediet, fokuserer på indholdet.
   Politikens artikel kom i forlængelse af den seneste ePIRLS undersø-
gelse.

Flere samarbejder
Henriette Jensen ønsker sig helt konkret, at lærerne i højere grad ind-
tænker bibliotekarer i deres arbejde med læsning.
   »Vi er jeres bedste medspillere i forhold til at skabe læseoplevelser, der 
smitter. Så brug os. Lad os få etableret en række samarbejder, der kan 
sikre de gode læseoplevelser. Børnebibliotekarerne på landets folkebib-
lioteker tilbyder allerede aktiviteter, som skal styrke børnenes læselyst 
og bakke op om lærernes arbejde med børnenes læseevne«, skriver hun 
blandt andet.

»Ligesom folkebibliotekerne tilbyder voksne livslang læring, ønsker vi i 
børnebibliotekerne at samarbejde med skoler og forældre om støtte og 
opbakning til børnenes læselyst og sprogstimulering gennem hele barn-
dommen og skoletiden. Lad os gøre det sammen«, opfordrer Henriette 
Jensen.

Læs debatindlægget i Folkeskolens fagblad 2019 nr. 20 
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Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 25. januar 
2020 i Odense, hvor et nyt forbundsnavn skal til afstemning.

BF’s hovedbestyrelse har besluttet at indstille, at forbundet skal skifte 
navn.
   Da forbundsnavnet er en del af vedtægterne, skal et navneskifte beslut-
tes på en generalforsamling med 2/3-dels flertal. Den ekstraordinære 
generalforsamling afholdes den 25. januar 2020.
   Hovedbestyrelsen indstiller forslaget »Forbundet Kultur og Information« 
som nyt forbundsnavn.
   - Det er et navn, jeg støtter fuldt ud. Det er professionelt og fungerer 
godt, sagde HB-medlem Martin Schmidt-Nielsen til bestyrelsesmødet den 
13. november, hvor navneforslaget blev vedtaget. Martin Schmidt-Nielsen 
har været en del af BF’s Navnetænketank, der har diskuteret, hvilke 
kriterier et nyt navn skal leve op til. Blandt andet at navnet skal »samle« 
forbundets arbejdsområder og ikke skal indeholde specifikke titler.
 
Fællesskabet styrker
- Vi har nået en vigtig milepæl med indstillingen af et nyt navn. Og vi har 
gjort et grundigt forarbejde med åben debat i en facebookgruppe, Navne-
tænketank og fokusinterviews, sagde formand for BF Tine Segel.
- Med »Forbundet Kultur og Information« understreger vi, at vi er det 
faglige fællesskab for alle, der arbejder med data, information, viden og 

kultur og skaber en tydelig sammenhæng mellem vores arbejdsområder.
   - Bibliotekar er en titel, der har været brugt længe før Bibliotekarfor-
bundet blev etableret, og titlen holder også i fremtiden. Den er ikke 
afhængig af forbundets navn, ligesom forbundet også i fremtiden 
vil deltage i debatten omkring den værdi, biblioteker og bibliotekarer 
skaber for Danmark. Samtidig skal forbundet blive en stærkere stemme 
i forhold til håndtering af data og information, dataetik, vidensorganise-
ring og mange af de nye områder, vores medlemmer arbejder med, fordi 
vores medlemmer kan noget unikt i forhold til at bygge bro mellem in-
formation og systemer på den ene side og mennesker og brugere på den 
anden side. Det styrker BF, så vi fortsat kan være en stærk fagforening 
for vores medlemmer, sagde Tine Segel.
   Og forbundets faglige bredde kommer alle medlemmer til gavn, mener 
Tine Segel.
   - Vi ser eksempelvis, at der etableres stærke faglige fællesskaber 
på tværs af sektorerne omkring arbejdet med data eller formidling. 
Bredden er også god, fordi den giver bedre tilbud omkring karriereud-
vikling og hvis et medlem mister sit job på grund af besparelser eller 
fusioner, er det en klar fordel at have et forbund, der kender bredden i 
arbejdsmarkedet og tilbyder kurser og miniuddannelser, der kan give nye 
kompetencer.

Lerche 

Hovedbestyrelsen enig om nyt navn til forbundet

18. november
BF's generalforsamling i 2018.Foto: Simon Klein-Knudsen.
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14. november 

BF i pressen: Vi har overladt de unge
til første hit på Google

BF's formand Tine Segel skriver i et debatindlæg i Politiken om behovet 
for bibliotekarer på ungdomsuddannelser. 

Tak til Politiken for at rejse problemstillingen om unges informationsva-
ner. Vi har som samfund svigtet vores børn og unge ved at slippe dem 
løs på internettet uden vejledning eller støtte, så Google, YouTube og 
Facebook bliver deres primære indgange til information og viden.
   Det er ikke ny viden for bibliotekarer, at de unges søgninger på Google 
giver helt anderledes svar, end det gør for mange af os andre, fordi algorit-
merne skaber filterbobler. Og det er heller ikke ny viden for bibliotekarer, 
at eleverne for ofte tager det første hit på listen over søgeresultater og 
bruger det som en pålidelig kilde i deres opgave.
   Vi må ikke tage for givet, at fordi Google har gjort det let at søge, så er 
det også let at finde svar. God og kildekritisk informationssøgning tager 
tid, og det kræver, at man har fået vejledning i, hvordan man skal gribe 
søgeprocessen an.
   For et land, der satser på uddannelse og viden, er det fattigt, at vi ikke 
giver vores børn de nødvendige informationskompetencer.
   Desværre har mange års besparelser på ungdomsuddannelserne 
betydet, at mange af de uddannelsesbibliotekarer, der netop kunne give 
eleverne denne vejledning, er blevet sparet væk.
   I perioden 2015-18 er der på landsplan blevet fyret 43 uddannelsesbiblio-
tekarer, hvilket med et forsigtigt skøn betyder, at mellem 15 og 25 procent 
af uddannelsesbibliotekarerne på landsplan er blevet sparet væk.
   For eleverne betyder det, at de ikke længere har adgang til faglig vejled-
ning og et betjent bibliotek. Det betyder ringere opgaver, og det betyder, 
at de svageste elever stilles endnu dårligere.
   En dansk undersøgelse fra 2016 peger eksempelvis på, at der er en sam-
menhæng mellem biblioteksbrug og karaktergennemsnit på de videregå-
ende uddannelser, ligesom udenlandske studier viser, at biblioteksbrug 
kan være med til at fastholde studerende, der ellers var i fare for at 
droppe ud af studierne.
   For et land, der satser på uddannelse og viden, er det fattigt, at vi ikke 
giver vores børn de nødvendige informationskompetencer, der gør dem i 
stand til at begå sig i en verden med stigende mængder af information – 
og misinformation.

12. november

Ny rapport om biblioteksområdet i Danmark

Brugen af digitale udlån er i kraftig vækst. Der er et stigende 
antal arrangementer, der byder på ny viden og lyst til læsning 
til en bred målgruppe. Og folkebibliotekerne er fortsat en af de 
mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark. Der er masser af 
positive data at hente i rapporten »Folkebiblioteker i tal 2018«, 
som blev offentliggjort 12. november. Rapporten er udgivet af 
Slots- og Kulturstyrelsen og giver et grundigt indblik i biblio-
teksområdet i Danmark.

Stadig størst udlån af fysiske bøger
Rapporten viser også, at rigtig mange af bibliotekernes brugere 
fortsat oftest besøger bibliotekerne for at låne bøger. Det 
fremgår også, at flere har lånt e-bøger og netlydbøger i 2018. 
Stigningen er på hele 26 procent. Dog var det i 2018 stadig den 
fysiske bog, der var lånernes foretrukne medie. Med 24,4 millio-
ner udlån udgjorde de fysiske bøger 87 procent af det samlede 
bogudlån på Danmarks biblioteker. 

Find rapporten på www.slks.dk 
Christensen

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på
www.bf.dk/nyhedsbreve



I henhold til Bibliotekarforbundets vedtægter bekendtgøres det herved, 
at Bibliotekarforbundet afholder ekstraordinær generalforsamling om nyt 
forbundsnavn 

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 11.00 – 16.00 i Odense Koncerthus, 
Claus Bergs Gade 9 i Odense.

Eneste punkt på dagsordenen er hovedbestyrelsens indstilling til ændring 
af forbundsnavn til Forbundet Kultur og Information.

Hvis du har spørgsmål til generalforsamlingens gennemførelse eller
formalia i øvrigt, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef
Torben Jensen på e-mail toj@bf.dk eller telefon 30 29 40 32.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse

BF refunderer deltagernes rejseomkostninger (udgift svarende til billigste offentlige transport).

INDKALDELSE TIL
BIBLIOTEKARFORBUNDETS 
EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
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Du bliver et bedre menneske af at kunne grine af 
dig selv, mener satiretegner og forfatter Maren 
Uthaug, der hader selvhøjtidelighed. Og skulle 
hun være noget andet, så var det bibliotekar.

- Biblioteket er det bedste sted på jorden. Min mand ryster 
på hovedet af mig, men skulle jeg være noget andet, var det 
bibliotekar. Tænk at gå rundt mellem bøger hele dagen og snige 
dem med hjem om aften, siger Maren Uthaug. 
   Vi sidder i en blød, rød sofa lige bag hendes skrivebord med 
udsyn til arbejdet med striben Ting jeg gjorde til de kommende 
dages Politiken. Fødderne lægger hun op på skrivebordsstolen, 
mens hun gaber – den sidste uge har hun kørt landet tyndt for 
at signere sin seneste og tredje roman En lykkelig slutning hos 
landets boghandlere. 
   Da én af dem fire dage tidligere solgte mig romanen, sagde 
han: »Hun burde være en af de forfattere, vi solgte allerflest 

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO FINN FRANDSEN 

Mødte et par youtubere.

Nej, men giv det et
skud alligevel.

Man skal jo ikke sætte sit
lys under en skæppe.

Det klæder
ingen
at være
selvhøjtidelig



14

 IN
T

E
R

V
IE

W

bøger af« og tilføjede: »hun er jo sindssyg – 
altså på den gode måde«. 
   Hun er da også for første gang landet på 
Politikens bestsellerliste. For Maren Uthaug 
har vist, at hun både formår at være satire-
tegner og forfatter med en helt særlig nerve, 
hvor humoren og omsorgen er spundet som 
tynde tråde omkring alvorstunge emner som 
dysfunktionelle familier, incest, omsorgssvigt 
og senest nekrofili.

FORSTÅ DET MØRKE

En lykkelig slutning handler om vores forhold 
til døden fortalt gennem syv generationer af 
bedemænd. En idé der ikke kom ud af det blå. 
Maren Uthaug var til syv begravelser på ét 
år blandt andet sin mors og stedfars og blev 
optaget af begravelsesritualer.
   - Hvorfor kaster vi jord på kisten og sætter 
flaget på halv? Og vi bruger stadig ritualer fra 
1800-tallet uden at vide hvorfor, for eksempel 
bærer vi de døde med fødderne først ud af 
kirken, hvilket oprindeligt var for, at de ikke 
skulle gå igen, siger hun.
   Og alle aspekter af døden er med - også 
nekrofili (lyst til sex med døde).
   - Sex er et vigtig aspekt af menneskelivet, 
så selvfølgelig skulle en af bedemændene 
være nekrofil, ligesom der er en, der kan tale 
med de døde, siger Maren Uthaug. 
   Som læser af hendes romaner over-
raskes man af hendes evne til at skrive 

menneskeligheden frem og skabe om ikke 
sympati så en form for forståelse for det 
mørke i mennesker.
   - Og det er det, litteraturen kan, siger hun. 
   - Du kan få sympati for folk, du ellers ikke 
ville have sympati for, fordi du får deres 
indre liv med og kan forstå, hvor de kommer 
fra. Det kan være så stærkt, at man næsten 
begynder at heppe på dem. Det, synes jeg, 
er spændende at arbejde med. I alt hvad jeg 
stødte på i litteraturen og i min research om 
nekrofile, blev de fremstillet som freaks. Og 
ja de er freaks, og ja det er ulækkert, men de 
er også mennesker. Det interessante for mig 
var at skrive mennesket frem. Det er ikke sex 
med døde, der er i fokus, men hvad det gør ved 
et menneske og dets selvopfattelse at have 
et brist og en drift, der er forbudt og moralsk 
forkasteligt. Det er for mig mere interessant 
end at pege fingre, siger Maren Uthaug.
   Hun mener generelt, at kunst og kultur burde 
fylde mere i folkeskolen, fordi det udvider og 
nuancerer vores verden. 
   - Vi har brug for kultur i vores liv, det giver 
os lyst til at være mennesker og lærer os at 
være ordentlige mennesker, fordi det giver os 
indre billeder og indsigter i os selv og andre. 
Det er spøjst, at kultur ikke bliver taget mere 
seriøst, og er det første, der bliver sparet på. 
Det er som om, at vi lærer børn at analysere et 
billede, men ikke lærer dem om storheden og 
tankerne bag.   

Du sidder konstant med næsen i de
romaner, hvad med om du læste lidt
avis for en gangs skyld?

Giv mig to Prozac, og
jeg skal være der!

FOTO IDA GULDBÆK ARENTSEN

Maren 
Uthaug til 
Bogforum 
16. novmeber 
2019.



Litteratur nedslag               

Der er mange bøger, jeg synes er fantastiske. Fælles for dem er, at de skriver
ud fra en nerve.

Senest har jeg læst Nina Wähä, Testamente. Hold kæft den var god.

Den vildeste jeg har læst er Primo Levi, Vidnesbyrd.

Den mest sindssyge bog, jeg har læst, er Historien om øjet fra 1928 som research, 
den var næsten for voldsom, om to unges vanvittige seksuelle eskapader.     

Du sidder konstant med næsen i de
romaner, hvad med om du læste lidt
avis for en gangs skyld?

Giv mig to Prozac, og
jeg skal være der!

FIND VENNER DER HAR JERES RYG

Det er kendetegnende ved Maren Uthaug, at hun nægter at 
tage noget for gode varer, som hun ikke menede, giver mening. 
Hun afskyr kontrol. Så meget, at hun har sagt til sine tre døtre, 
at de ikke behøver at overholde love og regler – slet ikke de 
uskrevne.
   - Jeg har sagt, at de må gøre, hvad de vil, så længe de tager 
hensyn til andre. Særligt for kvinder er der så mange uskrevne 
regler, som man bare skal skide på. For eksempel at piger sta-
dig kan være billige, mens drenge ikke kan. Fuck jer. Jeg har sagt 
til mine piger, at det eneste de kan gøre, er at nægte at finde 
sig i det. »Knald alle de fyre I vil, hvis I vil«, så må de andre ligge 
tilbage og rode med moralen. Og man skal finde de venner, der 
har ens ryg og ikke går op i tåbelige regler, siger hun.

STORPOLITIK OG MENSTRUATION

Maren Uthaugs alter ego – tændstikdamen i striben Ting 
jeg gjorde – er i den grad også ligeglad med sociale normer – 
uskrevne eller ej. Den tegnede dame kunne ikke drømme om at 
melde sig til at bage boller til klassen eller holde forældrefest, 
hun støvsuger spisebordet for krummer, drikker rødvin mandag 
aften og er ærlig om, at hendes børn er irriterende.  
   Og rigtig mange holder af den tegnede dame og følger hende 
på 6. år i Politiken, for udover at hun er sjov og skaber genken-
delse, så tager hun presset af idéen om den perfekte mor, kone, 
kvinde. Selvom det sådan set ikke er bevidst fra tegnerens side.
   - Jeg betragter verden og tegner det, jeg synes er fjollet, 
åndssvagt eller irriterende om det er om neglelak, børn, sko, 
storpolitik eller menstruation. Intet er for småt eller stort. Men 
det er da meget sjovere at tegne, når mange kan spejle sig i det 
og få følelsen af ikke at være alene, og at der ikke er én rigtig 
måde at være mor på for eksempel.  

”Humor er en 
forløsning for det, der 
er svært. Bare det at 
kunne grine en lille 

bitte smule af noget, 
der gør ondt, gør det 

lettere”

Hvad er det humor og en tegnet dame kan? 
- Humor er en forløsning for det, der er svært. Bare det at 
kunne grine en lille bitte smule af noget, der gør ondt, gør det 
lettere. Det er en ventil. Hvis du har ondt i maven over ikke at 
gøre det godt nok som mor, men bare i ti sekunder kan grine af, 
at du ikke gør det bedre, så tror jeg, at du bliver en bedre mor, 
siger Maren Uthaug. 
   - Jeg har det enorm svært med folk, der tager sig selv alt for 
seriøst, ikke fordi man absolut skal have en ironisk distance til 
sig selv, men det klæder ingen at være selvhøjtidelig. Der er en 
tendens til politisk korrekthed, hvor det hele er blevet meget 
seriøst, og vi ikke må træde ved siden af, men jeg har mere lyst 
til at lytte til folk, der godt ved, at de ikke er perfekte. 
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Var både glad og irriteret over at have opdraget tre feminister.

Vi nægter at gå over, til  
de har lavet en grøn DAME!

Det er også den nerve, hun skriver på i sine 
romaner, hvor tingene mildest talt ikke er 
perfekte. 
   - Jeg ved godt, at mange slår sig på mig, men 
jeg er nødt til at skrive de bøger, jeg selv finder 
interessant, siger Maren Uthaug, der altid har 
»haft romaner i sig«, men først kom ud med 
en i 2013, romanen Sådan blev det. 
   - Jeg har altid vidst, at det var det, jeg skulle, 
og jeg kan da godt ærgre mig over, at jeg ikke 
kom i gang noget før, men jeg har skullet 

samle mod til at have nok på hjerte og tro nok på mig 
selv til at skrive en hel roman og til at tage de lussinger, 
der kan komme, siger hun. 
   - Det har også gjort mig godt at få børn, fordi det har 
givet mig en følsomhed at skrive på. Før var jeg mere 
hård, lukket og firkantet, selv om mange måske vil sige, 
at jeg stadig er det, siger hun med et smil.  
   Men tegnet og skrevet har hun altid gjort – og læst.
   - Biblioteket var mit fristed. Jeg læste mig igennem 
børnebiblioteket i Haderslev to gange og mit første 
crush som 12-årig var på den to år ældre dreng, der hjalp 
til i børnebiblioteket hver torsdag. Jeg slæbte bøger 
hjem, og når vi kørte på ferie til Frankrig, læste jeg hele 
vejen og vidste præcis, hvornår jeg skulle kigge op og ud 
af vinduet for ikke at kaste op. 
   Biblioteker, bibliotekarer og bøger bliver da også jævn-
ligt taget under kærlig behandling i hendes stribe (som 
forsiden af dette magasin).
   - Jeg undskylder hver gang jeg holder foredrag på et 
bibliotek, for jeg var en flittig, men meget dårlig låner. 
Jeg var »på hils« med bibliotekaren, der hentede bøger 
hjemme hos én, hvis man ikke afleverede dem. Først fik 
man hjemkaldelser, så opringninger og så kom bibliote-
karen og han var mange gange hjemme hos mig. 

”Jeg har skullet 
samle mod til at 

have nok på hjerte 
og tro nok på mig 

selv til at skrive en 
hel roman”

M
arens stribe
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FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

BF’s hovedbestyrelse har indkaldt
til ekstraordinær generalforsamling

den 25. januar i Odense med et forslag
om, at forbundet skifter navn til
Forbundet Kultur og Information. 

Navneforslag
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a BF’s hovedbestyrelse i 2008 foreslog, at 
forbundet skulle skifte navn til »Viden og 
Kultur«, blev forslaget ikke vedtaget. Blandt 
andet lød det på generalforsamlingen fra en 
modstander: »Jeg er bibliotekar, og det skal 
der stå på min gravsten, når jeg dør.« 

  Udtalelsen gjorde indtryk. Blandt andet 
meldte et yngre medlem sig ud af forbundet i 

forlængelse af den generalforsamling, fordi han ikke kunne sig 
selv i et forbund, hvor identiteten var »at man var bibliotekar 
fra vugge til grav«, og hvor han oplevede, at fagligheden luk-
kede sig om sig selv. 
   Processen fra 2008 har hovedbestyrelsen lært meget af, 
understreger formand Tine Segel. Hun slår fast, at et nyt navn 
ikke er et opgør med bibliotekartitlen, men et ønske om at 
åbne faget op og favne fagets udvikling, hvilket vil gavne alle 
medlemmer.  
   - Jeg mener ikke, at en titel skal være definerende for forbun-
det, derimod skal navnet signalere, hvad vi som medlemmer 
arbejder med, siger Tine Segel
   Samtidig må hun konstatere, at den udvikling, man forudså 
i 2008 med en nedgang i medlemmer, at den selvstændige 
biblioteksskole ikke længere findes, og at fagligheden er blevet 
meget bredere, nu er en realitet. 
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- Et nyt navn er en del af det, der skal til for at 
sikre fremtiden for vores forbund og et fagligt 
fælleskab for vores medlemmer, så vi stadig 
har en nichefagforening, der specifikt arbejder 
med vores interessefelter, siger hun. 

VIGTIG INTERESSEVARETAGELSE

Netop at styrke interessevaretagelsen er en 
stor del af BF’s udviklingsprojekt og fylder 
også mere i BF’s vedtægter ved generalfor-
samlingen i 2018. 
   - Med navnet Forbundet Kultur og Infor-
mation får vi et bedre udgangspunkt, når vi 
taler med potentielle medlemmer og andre 
interessenter om vores faglighed. Vores med-
lemmer er en del af løsningen på mange store 
samfundsudfordringer som dalende læselyst, 
lavere demokratisk deltagelse, dannelse, orga-
nisering af viden og information, data science, 
dataetik, kultur i lokalsamfundet, integration 
og meget mere. Det skal synliggøres, fordi det 
er vigtigt for vores samfund, og fordi det vil 
skabe nye job og karrieremuligheder for vores 
medlemmer, siger Tine Segel.

Forbundet
Kultur og
Information

Tine Segel lagde ved 
generalforsamlingen i 
2018 op til, at der var brug 
for en proces omkring 
forbundsnavnet.
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Men alle ved jo, hvad en bibliotekar er? Er det ikke et godt
udgangspunkt for et forbundsnavn?
- Alle har et billede af, hvad en bibliotekar er, men ordet bib-
liotekar giver også et ret fastlåst billede for langt de fleste. 
De tænker deres barndoms biblioteker med bøger og skranker, 
når de hører ordet bibliotekar, og det gør det vanskeligt, når 
jeg som formand fortæller om den faglige udvikling, medlem-
merne er i, og hvor relevante vores kompetencer er i mange 
sammenhænge. For år tilbage måtte forbundet eksempelvis 
argumentere imod, at bibliotekarfaget var uddøende, fordi 
Google var kommet, og alle kunne søge selv. Det viser, hvor 
lidt folk ved om bibliotekarernes reelle kernefaglighed om-
kring eksempelvis informationssøgning, formidling, læring og 
organisering af information, data og viden. Det er ikke titlen 
bibliotekar, der giver medlemmerne de nye job i det offentlige 
og det private. Det er deres kompetencer. 

Hvorfor har bestyrelsen valgt navnet Forbundet Kultur og
Information?
- Forbundet Kultur og Information er et godt navn, fordi det 
indfanger de faglige fællesnævnere og fungerer både kommu-
nikativt og visuelt. Jeg hører fra flere tillidsrepræsentanter, at 
Bibliotekarforbundet som navn kan virke ekskluderende for po-
tentielle medlemmer, hvis de ikke har en bibliotekaruddannelse. 

Man føler ikke, at man hører til, selvom man arbejder med data, 
information, viden eller kultur, som jo er vores hovedområder. 
Et nyt navn, der ikke rummer titler, men faglige fællesnævnere 
giver en mere åben samtale om, hvad vi kan som forbund. 

Hvad har hovedbestyrelsen gjort anderledes i forhold til sidst, 
navnet blev debatteret i 2008?
- For det første er der gået mange år siden sidst, og jeg har talt 
med flere, der siger, at de i 2008 var imod en navneændring, 
men at de godt kan forstå, hvorfor det er nødvendigt i dag. Vi 
har allerede på generalforsamlingen i 2018 vedtaget at åbne 
forbundet op og fokusere på arbejdsområder, når vi optager 
nye medlemmer, ligesom vi har udvidet feltet, vi varetager 
interesse inden for. Et navneskifte er en naturlig forlængelse af 
de beslutninger. Vi har også været meget opmærksomme på, 
at vi tydeligt skal kommunikere, hvorfor vi vil en navneændring.   
Derfor har vi nedsat en Navnetænketank, etableret en Face-
bookgruppe til navnedebat og lavet mange fokusinterviews for 
at få så mange input fra medlemmerne undervejs. Og nu er jeg 
til møder for at tale med medlemmerne, og så har vi indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling den 25. januar i Odense. For 
mig er det afgørende, at medlemmerne træffer beslutningen 
om et nyt navn på et oplyst grundlag.

$

”Du skal da fortsat kalde dig bibliotekar. Debatten 
handler ikke om det, men om at forbundet vil 

favne bredere, så dem, der kalder sig noget andet 
end bibliotekar, kan se sig selv som medlemmer 

i forbundet. Et stærkere forbund med flere 
medlemmer vil også stå stærkere i kampen for 

arbejdspladserne.”
Tine Segel til medlem på Facebook
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Da du stillede op til BF’s hovedbestyrelse i 2018, var du imod, at 
Bibliotekarforbundet skulle skifte navn og lagde vægt på den 
holdning. Hvorfor?
- Jeg sagde på generalforsamlingen i 2018, at jeg ikke syn-
tes, vi skulle skifte navn. Navnet Bibliotekarforbundet har en 
stærk værdi som brand og er også stærkt sprogligt. Men jeg 
har skiftet holdning, fordi jeg har fået indsigt i BF’s økonomi, 
medlemstal og hvervning, der er udfordret, blandt andet fordi 
de studerende ikke kan se dem selv i en fagforening, der hed-
der ”Bibliotekarforbundet.” Det er kritisk, da det blandt andet 
er her, vi skal rekruttere medlemmer fra i fremtiden, og jeg er 
valgt ind i bestyrelsen for at træffe de valg, der er bedst for 
fagforeningen, for medlemmerne og for bibliotekssektoren. 
Det er meget vigtigt, at vi har en stærk faglig fagforening, og 
hvis navnet gør, at folk ikke melder sig ind, så er det på høje tid 
at skifte navn. Det handler ikke om, at jeg ikke kan lide navnet 
Bibliotekarforbundet eller titlen bibliotekar. Og vi skal stadig 
kalde os bibliotekarer, selvom fagforeningen skifter navn, det 
er en vigtig pointe. For mig handler det om, hvorvidt man vil 
holde fast i det nuværende navn og lade forbundet dø stille og 
roligt, eller om man vil ride ud mod solnedgangen med trukne 
pistoler og sige; nu prøver vi det her. 
 
Du sagde på hovedbestyrelsesmødet 13. november, at du mener, 
at Forbundet Kultur og Information er et godt navn. Hvorfor?
- Forbundet Kultur og Information er sprogligt stærkt. Jeg er 
også meget tilfreds med, at ordet »forbund« er med. Det er 
et stærkt ord, ligesom ordene kultur og information, og det 
dækker ret godt det, vi laver i bibliotekerne. Selvfølgelig er alle 
medlemmer ikke dækket fuldstændig ind. Man kan ikke gøre 

alle tilfredse med et navn eller ramme alle fag-
grupper eller stillingsbetegnelser. Men alle skal 
gerne have en mavefornemmelse af, at navnet 
repræsenterer deres faglighed, og det mener 
jeg, at navnet Forbundet Kultur og Information 
gør. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds. Og så er 
det vigtigt at understrege, at navneskiftet 
ikke er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi 
sikrer, at forbundet fortsat eksisterer, fordi 
det er essentielt for vores faglighed og biblio-
tekssektoren, at vi har en fagfaglig forening. 
Skal vi helt op på det høje klinge, handler det 
om at sikre gode biblioteker til borgerne også i 
fremtiden. 

Hvordan har du personligt oplevet forløbet?
- Der har været spændende diskussioner i 
bestyrelsen og spændende at læse referater 
fra Navnetænketanken og høre input fra den 
kommunikationsekspert, der har hjulpet os 
undervejs. For mig har det været en rejse, der 
har været følelsesmæssig, stærk, tung og vild. 
Da jeg mødte op til første hovedbestyrelses-
møde i januar 2019, var min mavefornemmel-
se, at vi ikke skulle skifte navn, mens andre 
bestyrelsesmedlemmer var meget længere i 
processen. For mig er det en styrke at få viden 
og informationer, der ændrer holdninger. Og 
jeg håber, at mit holdningsskifte kan hjælpe de 
medlemmer, der stadig er i tvivl. 

Fra modstander
til tilhænger
af nyt navn

Jacob Holm Krogsøe,
hovedbestyrelsesmedlem

 

Interview: 
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”Det kan kun gå for langsomt med 
at skifte navn. Jeg kan se som 

tillidsrepræsentant, at det er helt forkert 
at sige Bibliotekarforbundet, for så står 

nyansatte af med det samme, selvom de 
sagtens kunne være hos os, fordi de sidder 
og håndterer og behandler metadata. Jeg 

er selv glad for at være bibliotekar og siger 
det også – der knytter sig noget godt til det 

– men min identitet er ikke bygget op på, 
hvad min fagforening hedder.”

Tillidsrepræsentant i det private, 
deltager i fokusgruppeinterview

Hvad betyder
de valgte ord?

Forbundet
•  Sammenslutning af 

personer, organisationer, 
virksomheder el.lign. hvis 
formål er at beskytte eller 
fremme fælles interesser

Kultur 
•  (Resultat af) menneskers 

forsøg på at skabe åndelige 
oplevelser for sig selv og 
hinanden fx kunst, litteratur, 
musik og videnskab

•  Levevis og 
forestillingsverden der 
kendetegner en bestemt 
befolkningsgruppe i en 
bestemt periode, dvs. 
alle de materielle og 
ikkematerielle resultater af 
menneskelig aktivitet, der 
føres videre fra generation 
til generation

•  Befolkningsgruppe der 
har fælles levevis og 
forestillingsverden

Information
•  Viden der gives videre i en 

bestemt sammenhæng,
•  Formidling af viden i en 

bestemt sammenhæng
•  Kodede oplysninger, som 

automater, organismer 
og lignende systemer 
indeholder eller behandler

Kilde: Den danske ordbog

Jacob Holm Krogsøe på 
generalforsamlingen i 2018. 
Ny viden har gjort ham til 
fortaler for navnet Forbundet 
Kultur og Information
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Susann 
Ann Stabel, 
Marselisborg 
Gymnasium
- Jeg kan ikke rigtig 
se begrundelsen for et 
navneskifte. Jeg er bibliotekar, 
og jeg føler mig hjemme 
i forbundet. Jeg har hørt 
argumenterne om, at andre 
faggrupper skal føle sig 
hjemme. Det kan jeg godt 
forstå. Men jeg synes ikke, 
navneforslaget er mundret.  
Jeg synes, BF er en fed 
fagforening, og der er andre 
ting, der er vigtigere end et 
navneskifte. For eksempel om 
bibliotekerne er ved at dø? 
Der skal mit forbund mere på 
banen. Et nyt navn er spild af 
tid og penge. 

Anne Gry
Bodin,
Brøndby-
Bibliotekerne
- Jeg efterlyser en skarpere 
profil omkring læsning og 
litteratur. Med et navn som 
Forbundet Kultur og Information 
bliver det virkelig udvandet, og 
jeg kan ikke identificere mig med 
det navneforslag. 
Mener du, at litteratur skal 
fremgå af navnet?
- Ja, jeg har lige været ude på en 
skole, der har fokus på læsning 
og læselyst. Gid det var mere 
udbredt, at skolerne havde det, 
men som det er i dag, bliver vi jo 
virkelig glade, når vi møder det. 
Så det er dejligt, når der kommer 
nye udspil fra regeringen med 
netop fokus på samarbejder 
mellem skoler og biblioteker. 
Hovedbestyrelsen mener, at 
kultur også omfatter litteratur og 
altså er dækket af det nye navn. 
Er du enig?
  - For mig er litteratur og 
læsning ikke indbefattet i kultur. 
Jeg synes, at et navn som 
Fagforbundet litteraturformidling 
og information er bedre. 

Anne Mejlhede, 
Kerteminde 
Bibliotekerne
- Forbundet Kultur og Information 
er et mærkeligt navn og beskriver 
ikke, hvem vi er. Jeg ved godt, at vi 
er et forbund med mange forskellige 
medlemmer, men man kan godt føle 
sig tabt som bibliotekar. Jeg kunne 
godt have tænkt et mere mundret 
navneforslag – som for eksempel 
Informationsforbundet. Eller at man 
lavede navneforslaget om til en 
undertitel. I virkeligheden synes jeg, 
at BF fungerer godt som navn. Det 
kunne man også bare kalde sig. 
Kan du følge hovedbestyrelsens 
argumenter om, at et navneskift er 
nødvendigt?
- Ja, det kan jeg. Vi bliver mange 
flere forskellige faggrupper, 
der arbejder med biblioteker, 
information og meget mere. 
Mange biblioteker ansætter 
også andre end bibliotekarer – 
eksempelvis folk, der har læst 
litteraturvidenskab, og jeg kan godt 
forstå, at BF gerne vil have dem 
som medlemmer. Men som klassisk 
bibliotekar føler jeg mig trådt på. 
Hvis man vil de nye medlemmer, 
skal man sælge forbundet godt. 
Så er et navneskifte ikke nok – 
hvad med eksempelvis at tilbyde 
biblioteksfaglige kurser til de nye 
fagligheder på bibliotekerne. 

NYT NAVN
gav debat på 

Facebook. 
Perspektiv har 

talt med tre 
kritikere af et

nyt navn:

”Bibliotekar er et stærkt 
brand. Men jeg kan godt se 
behovet for navneskiftet.”

Folkebibliotekar, deltager i 
fokusgruppeinterview 

Sådan er BF’s vedtægter
Forslag til ændringer af forbundets vedtægter kræver, at 2/3 
af de ved generalforsamlingen afgive stemmer er for forslaget.
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af 
generalforsamlingens tilstedeværende stemmeberettigede 
forlange, at forslaget sendes til urafstemning.
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Hovedbestyrelsen om nyt navn
På bestyrelsesmødet den 13. november vedtog hovedbestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 
den 25. januar i Odense med en navneændring på dagsordenen. Her kommentarer fra bestyrelsens debat:
 
Rikke Blaabjerg, studenterrepræsentant: Det nye navn rummer de to søjler i studiet. Det er positivt.
Jette Fugl, næstformand: Jeg arbejder med både kultur og information. Jeg ser de to ord samlet. Nu er det vigtigt 
at få fortalt, at vi foreslår et nyt navn for at skabe sammenhæng og for at fokusere på det tværgående fællesskab.
Martin Schmidt-Nielsen: Forbundet Kultur og Information lyder godt. Det er rummeligt, men alligevel afgrænset 
inden for vores væsentlige fagområder.
Gitte Andersen: Jeg kan godt lide navnet. Det vil jeg gerne stå på mål for. Det er vigtigt, at vi med dette navn kan 
vise, at vi er et fællesskab.
Jacob Holm Krogsøe: Forbundet Kultur og Information er sprogligt stærkt, og det dækker ret godt det, vi laver på 
bibliotekerne.
Tine Segel, formand: Det er stærkt, at vi peger på et navn, der rummer de ord, vi er fælles om. Vores styrke er i 
bredden, samspillet og i vores tværfaglighed.
Sarah Hvidberg: Med dette navn bibeholder vi de to søjler i faget. Jeg ville ønske, at der var et enkelt ord, der 
forenede dem.

BF’s hovedbestyrelse pålagde i sin 
beretning, at der i perioden 2019-2021 skulle 
arbejdes med et muligt navneskifte. Det 
arbejde munder nu ud i en ekstraordinær 
generalforsamling. 
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TEKST PROFESSOR CHARLOTTE WIEN OG CHEFKONSULENT ASGER VÆRING LARSEN ILLUSTRATION DORTHE MØLLER

Som sendt
fra helvede
En ph.d.-studerendes oplevelse med svindeltids-
skrifter fik professor Charlotte Wien og chefkon-
sulent Asger Væring Larsen til at teste de såkaldte 
rov- eller svindeltidsskrifter og deres forretnings-
metoder. Læs om deres erfaringer her. 

I
almindelig mangelfuld. Hun undrede sig og spurgte derfor en 
kollega til råds. Det var her, at den studerende for første gang 
hørte om rovtidsskrifterne. 

ROVTIDSSKRIFTER LADER FORSKERNE BETALE

Et rov- eller svindeltidsskrift er et tidsskrift, der hævder at 
være videnskabeligt, men som udøver ingen eller kun meget 
lemfældig fagfællebedømmelse. Rovtidsskrifterne er opstået 
i Open Acces-bevægelsens let plumrede kølvand, hvor det i 
stigende omfang er os forskere, der betaler forlagene for at få 
udgivet vores artikler, sådan at vores arbejder kan være frit og 
gratis tilgængelige for offentligheden. For det er jo alt andet 
lige en fordel for os, at så mange som muligt – og ikke kun 
de, der har råd til at betale – har adgang til den forskning, vi 
producerer. Open Access er desuden et af de vigtigste våben i 
kampen mod de velbeslåede videnskabelige forlag, der hvert år 
suger mange millioner skattekroner op af lommerne på univer-
siteterne for stadigt stigende abonnementer. 
   Hvor snedig denne forretningsmodel er, har især nogle indiske 

I kontordøren stod en grædefærdig 
ph.d.-studerende. Hun var blevet ud-
sat for et tyveri af den rigtig dumme 
slags, hvor hun i ren og skær naiv 
godtroenhed selv havde givet tyven 
et af hendes dyreste ejer: En viden-

skabelig artikel.
   Den ph.d.-studerende havde sammen med 
en medstuderende skrevet en ny artikel, og 
hverken hun eller hendes vejleder havde en 
klar plan for, hvor den skulle sendes hen. Så 
da en »venlig e-mail« med en opfordring til at 
indsende videnskabelige arbejder til et »kva-
litetstidsskrift« inden for området landede i 
hendes indbakke, synes den næsten sendt fra 
himmelen. Det var den bare ikke. Tværtimod. 
   Det gik op for hende, at noget var galt, da 
hun modtog den såkaldte fagfællebedøm-
melse af hendes artikel. For den var mere end 
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forretningsmænd fået øje på. For det er jo 
grundlæggende smart at få råvareleverandø-
rerne, som også er de fremtidige kunder, til at 
levere og forarbejde råvarerne gratis og deref-
ter sælge det færdige produkt tilbage til dem. 
Især hvis man har formået at etablere et slags 
fagligt monopol, der gør, at vi ikke har anden 
mulighed end at spørge »hvor meget?«, når 
forlagene siger »betal!«. Når situationen end-
videre er den, at forskerne er under pres for at 
afsætte deres artikler hurtigst muligt og at 
den kvalitetskontrol, som forlagene hævder at 
udøve, er obskur, så er det i sagens natur fri-
stende. På grund af den gensidige anonymitet 
i den dobbeltblinde peer review proces er det 
så nemt som ingenting at snyde, for når ingen 
reelt ved, hvad der foregår i reviewprocessen, 
hvorfor så ikke bare gøre det hele meget nem-
mere og droppe eller fake den og udgive revl 
og krat? Sådan arbejder rovtidsskrifterne.  
   Sammen med fagfællebedømmelsen fulgte 
en faktura på 400 dollars, som skulle indbe-
tales før artiklen kunne offentliggøres. Den 
ph.d.-studerende undlod naturligvis at betale 
og skrev omgående til redaktøren, at hun 
ønskede at trække sin artikel tilbage. Hun fik 
intet svar, men regnede med at den hellige 
grav var velforvaret og indsendte derfor sin ar-
tikel til et kvalitetstidsskrift, som omgående 
videresendte den til peer review. Ved et til-
fælde blev den studerende opmærksom på, at 
rovtidsskriftet alligevel havde offentliggjort 
hendes artikel. Hun skrev til redaktøren og bad 
om at få artiklen fjernet omgående, da den 
ikke ville kunne udgives i et kvalitetstidsskrift, 
hvis den allerede var udkommet et andet sted. 
Det svar, hun fik, var, at kun såfremt hun be-
talte en »retraction fee« på 400 dollars, ville 
redaktøren fjerne artiklen fra hjemmesiden.
   Den historie var så tilpas interessant, synes 
vi, at vi fik lyst til at teste, om vi kunne få et 
svindeltidsskrift til at udgive en svindelartikel 
– altså indsende en artikel og siden kræve den 
trukket tilbage
   Derfor genererede vi en artikel på SciGen. Vi 
kaldte den The Transformative Hermeneutics 
of Quantum Gravity Applied on Altmetrics and 

Traditional Bibliometric Measures. Hvis man har interesseret sig 
for forskningskommunikation, så er referencen til den såkaldte 
»Sokal-affære« ikke til at tage fejl af. Den vil vi af pladshen-
syn ikke gå i dybden med, men kort fortalt skrev den berømte 
matematikprofessor Alan David Sokal en »videnskabelig« 
fake artikel med titlen Transgressing the Boundaries: Towards 
a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity og fik den 
publiceret i et højt rangeret lingvistiktidsskrift, hvorefter 
han afslørede, at det han havde skrevet, var rent vrøvl. Man 
skulle tro, at det ville få alarmklokkerne ville ringe hos enhver 
redaktør. Vi ændrede problemformuleringen til »Formålet 
med denne artikel er at undersøge om vi kan få et tidsskrift, 
der kalder sig selv videnskabeligt, til at acceptere et paper 

”På grund af den
gensidige anonymitet i 
den dobbeltblinde peer 
review proces er det 
så nemt som ingen-
ting at snyde, for når 
ingen reelt ved, hvad 
der foregår i review-

processen, hvorfor så 
ikke bare gøre det hele 

meget nemmere og 
droppe eller fake den 

og udgive revl og krat? 
Sådan arbejder rov-

tidsskrifterne.”  
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som dette?«. Så ændrede vi alle referencer til forskningens 
storsvindlere som Milena Penkowa og Jan-Hendrik Schön og 
en stribe forskere, som er blevet knaldet for videnskabelig ure-
delighed. Endelig forsynede vi artiklen med et metodeafsnit, 
der nøje beskrev, hvordan den var blevet til og sluttede det af 
med ordene »Denne tekst er komplet meningsløs. Hvis nogen 
fagfæller bliver bedt om at reviewe dette, bør de omgående 
afvise artiklen og undlade at læse mere«. Så skulle der ikke 
være mere at tage fejl af.

TILLIDEN TIL FORSKNINGEN ER I FARE

Der gik mindre end 24 timer fra, at vi havde indsendt den første 
gang, til den var antaget. Gennem et par måneder sendte vi 
artiklen til alle de tidsskrifter, der sendte os videnskabelige 
»Nigeria-breve«, med opfordringer til at udgive vores forskning 
hos netop dem. Særligt var vi overraskede, da vi modtog kom-
mentarer fra en »reviewer«, der kaldte vores artikel »excellent« 
og gav den topkarakter for originalitet, beskrev den som »et 
markant bidrag til forskningsområdet«, roste den for dens 
klarhed og for den dybe indsigt i forskningsfeltet. Ved en an-
den lejlighed modtog vi en fagfællebedømmelse, der var ligeså 
fuldgyldig sort snak, som vores artikel. Det fik os til at speku-
lere på, om firmaerne bag rovtidsskrifterne måske har udviklet 
en fagfællebedømmelsesgenerator a la SciGen?
   Spøg til side, for dette er faktisk et alvorligt problem, der i høj 
grad truer med at underminere tilliden til forskningen. Sagen 
er nemlig den, at rovtidsskrifter ikke altid er lette at skelne fra 
kvalitetstidsskrifter, fordi de ikke lader sig opdele let og enty-
digt i rov- og ikke-rovtidsskrifter. Det er lidt af en jungle. Ofte 
har disse tidsskrifter titler, der lyder meget tilforladelige eller 
ligner titlen på et anerkendt kvalitetstidsskrift til forveksling.   
Nogle af rovtidsskrifterne har tilsyneladende fremtrædende 
forskere i deres redaktion – oftest uden disses vidende. Det 
sker også, at et tidsskrift bliver solgt fra et kvalitetsforlag og 
opkøbt af et svindelforlag og dermed skifter status, så det, der 
var »god latin«, pludselig ikke længere er det. Endelig er græn-
serne flydende. For når det af definitionen af et rovtidsskrift 
fremgår, at de foretager ingen eller kun en meget lemfældig 
fagfællebedømmelse, hvad menes så helt præcist? Hvornår er 
en fagfællebedømmelse så lemfældig, at advarselslamperne 
begynder at blinke? Og hvornår bliver forfatteren blot lettet 
over at være sluppet igennem relativt let? Endelig kan et kva-
litetstidsskrift jo godt have været uheldig med fagfællerne et 
par gange, så også de rent faktisk nu og da udfører en »meget 
lemfældig fagfællebedømmelse«. Det er med andre ord i dette 
som i så meget andet, der vedrører bedømmelsen af kvalitet, 
et sumpet gråzoneland. 

”Når vi rådgiver
forskere, plejer vi at 
gøre dem opmærk-
somme på, at det er 
meget sjældent, at 
redaktører for høj-

kvalitetstidsskrifter 
henvender sig direkte 

og uopfordret. Den 
slags henvendelser 

skal man derfor som 
regel ignorere.”

   Når vi rådgiver forskere, plejer vi at gøre dem opmærk-
somme på, at det er meget sjældent, at redaktører for 
højkvalitetstidsskrifter henvender sig direkte og uopfor-
dret. Den slags henvendelser skal man derfor som regel 
ignorere. Er man alligevel fristet, er det en god ide at 
tjekke tidsskriftets hjemmeside: ser den professionel ud, 
hvem er i redaktionen og er beskrivelsen af de redaktio-
nelle processer realistiske? Hvordan foregår submission: 
Pr. mail til en editor med et asiatisk klingende navn? Skal 
man lidt mere i dybden, anbefaler vi, at man slår op på 
Cabell’s Blackliste (som dog kræver abonnement), eller 
på ministeriets autoritetsliste (BFI-listen) eller alter-
nativt på directory of open access journals hjemmeside 
(DOAJ.org) eller følg de anvisninger, der gives på sitet 
Think Check Submit (thinkchecksubmit.org). 
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»Datafeltet« er eksploderet. Der er fra 
virksomheder til universiteter brug for 
at holde styr på data, udnytte data og 
frembringe nye data. En Data Steward 
kan være svaret, hvis en ny uddannelse 
bliver en realitet.      

D er er behov for en ny rolle i 
arbejdet med data i både virk-
somheder, på universiteter og i 
offentlige organisationer. En di-
gital tovholder med overblik over 
krav til databehandlingen lige fra 

etik og lovgivning til den rette registrering og 
dokumentation af data, siger specialkonsulent 
på Københavns Universitetsbibliotek Michael 
Svendsen og Data Management-specialist 
Lorna Wildgaard, der begge er en del af en 
arbejdsgruppe, der skal komme med anbefa-
linger til en eventuel kommende uddannelse 
som Data Steward. 

Hvad skal en Data Steward?
- Vi har set en stor stigning i antallet af 
kandidater inden for data science, der har eks-
pertise i programmering og datamodellering, 
men der er også brug for kandidater, der sikrer 
et bredere overblik og at håndtering og udstil-
ling af data går efter reglerne. Det kan blandt 

andet være at sikre, at de medarbejdere, der 
arbejder med data, har de redskaber og den viden, 
de skal bruge. Det langsigtede mål i Danmark er 
en strategi for »FAIR data« (findable, accessible, 
interoperable og reusable), så man (maskiner og 
mennesker) kan genfinde data og bygge ovenpå. 
I dag bruger for eksempel forskere meget lang tid 
på at finde data, og det er ikke for alvor muligt at 
genbruge dem, fordi de ikke er dokumenterede, 
siger Michael Svendsen.

Hvad er en Data Steward?
- En Data Steward arbejder med planlægning, 
implementering og styring af identifikation, (gen)
brug og vedligeholdelse af data i en organisation. 
Data Stewards har ansvar for andres data – og 
det kræver tillid fra kollegerne til deres kompe-
tencer og viden. Data Stewards gør det muligt for 
en organisation at tage kontrol over alle typer af 
data og deres tilknyttede systemer. Så en Data 
Steward kan have flere roller - for eksempel en 
analytisk rolle, hvor de er med til at udvikle nye 
måder at bruge data på eller en administrativ 
rolle, hvor de rådgiver om politikker for brug af 
data, siger Lorna Wildgaard.
   
Hvorfor kan de opgaver ikke rummes i stillinger, 
der allerede arbejder med data?
- De nuværende roller er mere »isolerede« såsom 
datamanager, data quality manager eller DPO 

TEKST SABRINE MØNSTED 
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(data protection officer), som arbejder med ét 
specifikt område omkring data. En Data Steward 
har en unik rolle med at binde trådene sam-
men på tværs af fagligheder og organisatoriske 
strukturer. Derfor er deres personlige egenskaber 
afgørende. De skal være gode til at netværke, 
samarbejde og være udadvendte, siger Lorna 
Wildgaard.

Hvem er uddannelsen rettet til?
 - I udgangspunktet er den tænkt som en ét-årig 
uddannelse, der bygger ovenpå en bachelor og 
rettet ud mod arbejdsmarkedet. Det var en idé, 
som Tommy Ahlers fik som uddannelses- og 
forskningsminister. Der er en pulje, man kan søge 
til at lave prækvalificeringen af den slags uddan-
nelser, og det er det, Data Stewarden er tænkt ind 
i, så den kan bygge ovenpå stort set alle uddan-
nelser. Det kunne også være ovenpå en profes-
sionsuddannelse for eksempel som laborant eller 
bachelor som bibliotekar, siger Michael Svendsen. 

Er ét år ikke kort tid at lære det på? 
- Det er også den største udfordring, som vi ser 
det, siger Lorna Wildgaard, der i arbejdet med at 
komme med anbefalinger til en ny uddannelse har 
afdækket, hvilke arbejdsområder der er inden for 
datafeltet, og hvordan opgaverne løses nu og af 
hvem. Og resultatet er ret brancheafhængigt. 
I industrien ser vi i dag, at rollen som Data 
Steward er et »entry level«, hvorfra du videreud-
dannes og de kommer især fra business schools. 
Så giver en etårig uddannelse jo mening. Men på 
universiteterne er det som regel en ph.d.-stude-
rende eller post. doc., der påtager sig opgaverne i 
forskningsprojekter. Vi ser et stort behov, der ikke 
bliver dækket i dag hos for eksempel medicinal-
virksomheder og mange offentlige styrelser. 
Så ideelt kunne man forestille sig to spor i ud-
dannelsen. Et retter sig mod industrien og et 
andet mod den akademiske verden. Muligvis med 
studerende med forskellige profiler og erfaringer. 
Det er umuligt for én person at specialisere sig 
i hele feltet, men der er alligevel nøglekompe-
tencer, som en Data Steward skal have. Såsom 

FAIR-principperne, der handler om at skabe konsistente meta-
data og ens formater, så data let kan genfindes, genbruges og 
høstes og for eksempel bruges til text- og datamining. 

Vil en Data Steward uddannelse være oplagt for studerende
på Informationsstudier? 
- Ja, der er helt sikkert bibliotekariske kompetencer i spil her, 
og vores sektor bør gribe mange af de nye roller omkring data. 
I Data Steward rollen ligger også, at man kan være med til at 
forme politiker og strategier omkring databehandling, privacy 
og kvalitetssikring, fordi man arbejder på tværs og har overblik. 
Og en vigtig kompetence er, at man skal kunne undervise og ud-
danne andre og være forandringsagent, siger Michael Svendsen. 

Hvem sidder i den gruppe, der kommer med anbefalinger
til uddannelsen?
- Ud over os fra Københavns Universitetsbibliotek er Rigsarkivet, 
Syddansk Universitetsbibliotek, universitetsbibliotekerne i Aar-
hus og Aalborg samt CBS repræsenterede, ligesom vi har budt 
Københavns Professionshøjskole inden for i projektet for at sikre 
bredde udover universiteterne.

Hvad er næste skridt? 
- Det er at lade vores anbefalinger gå videre til uddannelsesinsti-
tutionerne, da det er dem, der kan søge puljen til at udforme den 
endelige uddannelse.

Hvad er jeres anbefalinger? 
- Vi har haft meget fokus på aftagernes behov. Vores anbefalin-
ger er, at uddannelsen skal være et samarbejde med mange part-
nere fra industrien, universiteter og professionsskoler og at både 
de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag skal inddrages, 
så det ikke kun er databehandling ud fra et datalogisk perspektiv. 
   Uddannelsen skal være konkret og casebaseret, og formidlings-
aspektet og de menneskelige aspekter er vigtige. For selvom 
Data Stewardens vigtigste opgave er at sikre, at dataudvekslin-
gen mellem maskiner bliver optimal, så kræver det stadig stærke 
menneskelige kompetencer at sikre, at det er de rigtige data, der 
kommer ind i maskinerne. 

Arbejdsgruppen afleverer deres anbefalinger i midten
af januar 2020. 

Du kan læse mere om projektet på www.deic.dk

”Der er helt sikkert bibliotekariske kompetencer i spil her, og 
vores sektor bør gribe mange af de nye roller omkring data”

Specialkonsulent på Københavns Universitetsbibliotek Michael Svendsen
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Ledernetværk:

relationer på tværs
På BF’s andet ledernetværksmøde var emnet ledelse og
indflydelse. For Andrew Cranfield, leder af Tønders biblioteker
og kulturinstitutioner, gav det ny inspiration. Han håber, netværket 
vil tiltrække flere, der arbejder med ledelse i bred forstand og leder-
aspiranter, så der kan skabes relationer på tværs.

O
- Oplæggene gav anledningen til gode snakke om, hvordan indflydelse 
i relation til ledelse manifesterer sig i praksis, og foredragsholderne 
satte det i relation til deres egen hverdag, siger Andrew Cranfield.
   - Vi fik ikke en drejebog i forhold til, hvordan man opnår indflydelse, 
men en vigtig pointe var, at man skal være meget opmærksom på at se 
ud over ens egen organisations snævre rammer. En anden god pointe 
var, at vi kan godt have en biblioteksdagsorden, som vi gerne vil sætte 
på en kommunal kultur- og fritidsdagsorden, men vi skal også have den 
ind i et bredere perspektiv i kommunale strategier, siger han og peger 
blandt andet på forslaget om en national læsestrategi.

PLADS TIL LEDERE I BRED FORSTAND

Andrew Cranfield ser mange perspektiver i det nye ledernetværk og 
glæder sig til at flere, der arbejder med eller interesserer sig for ledelse, 
vil blive opmærksomme på netværket.
   - Ledernetværket er ikke tænkt kun for topledere, men som et forum, 
hvor mellemledere, projektledere og lederaspiranter alle er velkomne. 
Det handler om at skabe netværk på tværs af alder, uddannelsesbag-
grund og så videre, siger han og fortsætter:
   - For mig, der har lang tids ledelseserfaring, er det også inspirerende 
at møde lederaspiranter eller folk med blot et enkelt eller to års erfa-
ring. Så jeg håber, at flere vil få øjnene op for de mange muligheder, 
ledernetværket giver, slutter han.

verskriften for BF’s andet 
ledermøde den 21. oktober var 
koblingen mellem ledelse og ind-
flydelse. For Andrew Cranfield, 
der er leder af Tønders biblio-
teker og kulturinstitutioner og 

har medvirket til at planlægge programmet, 
resulterede mødet i en god blanding af teori, 
erfaringer og refleksioner fra praksis.
   - Den teoretiske del var mere generisk ud fra 
ledelsesteorier med en kobling mellem ældre 
ledelsesteorier og nyere, hvor personlige og 
sociale egenskaber er kommet langt mere i 
fokus, siger han.

GIVER ANLEDNING TIL GODE SNAKKE

De tre oplægsholdere var henholdsvis Chri-
stian Tang Lystbæk, Institut for Forretnings-
udvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet, 
Johan Otte, leder af Biblioteker og Borgerser-
vice ved Slagelse Bibliotekerne og Thomas 
Kaarsted, souschef ved Syddansk Universi-
tetsbibliotek.

Bliv en del af BF's ledernetværk
Formålet med netværket er at få sparring og inspirationen fra andre BF’ere 
med en ledende rolle på deres arbejdsplads samt et bredt netværk.
   I lederkollegiet kan der både optages biblioteksledere, afdelingsledere, 
teamledere, projektledere med videre, ligesom der kan være tale om faglig 
ledelse både med og uden personaleansvar.
   For mere info eller ønske om optagelse i kollegiet kontakt sekretariats-
chef Torben Jensen på mail toj@bf.dk
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Bøger
og viden
kender
ingen 
grænser 

I 2020 fejrer Danmark 100-året for genforeningen med 
Sønderjylland. Perspektiv er taget til Flensburg for at besøge 
Den Slesvigske Samling, der dokumenterer og formidler 
grænselandets mangfoldige kultur og omskiftelige historie. 

F
Det kan man forvisse sig om, når man stiger ud af toget på 
banegården i Flensburg. 
   På landkortet har den hyggelige havneby ligget i Tyskland 
siden det danske nederlag ved Dybbøl i 1864. Men i byens lange 
gågade hilser man med et »mojn« i butikker og restauranter, 
og farer man vild i de tyske gloser, er der mange, der forstår 
dansk. Byens puls banker med en blanding af tyske og danske 
hjerteslag, og Flensburg virker på mange måder som helt sin 
egen. 

BUMP PÅ VEJEN 

Når Danmark fejrer jubilæet for genforeningen, handler det 
ikke kun om at hylde resultatet af den afstemning i 1920, der 
gav os Sønderjylland tilbage. Det handler også om at fejre det 
gode forhold mellem danskere og tyskere i grænselandet, der 

lade marker, læhegn og elmaster. 
Fra togvinduet er det ikke til at 
afgøre, hvor Danmark ender, og 
Tyskland begynder. Det er heller 
ikke til at skimte det meget omtalte 
vildsvinehegn, der er under opfø-

relse langs grænsen.
   - De har glemt at tænke på, at vildsvin både 
kan hoppe, grave og svømme. Der er lige en 
grisemor og en stor flok unger, der er svøm-
met over fjorden til Kollund, lyder det på klin-
gende sønderjysk fra den gemytlige kvindelige 
togfører. 
   Vildsvin kender åbenbart ingen grænser. Det 
gør sprog, kultur og traditioner heller ikke. 
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heldigvis eksisterer i dag. 
   For når man begiver sig ind i grænselandets historie, 
kan man godt miste pusten. Konflikter og krige har 
kastet lange skygger ind over landskabet, og særligt 
første og anden verdenskrig har påvirket grænselandets 
befolkning. 
   Under Første Verdenskrig blev mange tusinde dansk-
sindede sønderjyder indkaldt til at kæmpe på tysk side i 
den uhyggelige skyttegravskrig, fordi de boede syd for 
grænsen, der mellem 1864 og 1920 gik helt oppe ved 
Kongeåen. 
   Og op til og under Anden Verdenskrig skabte nazifi-
ceringen af det tyske mindretal nord for grænsen store 
spændinger i grænselandet. Spændinger, som naturlig-
vis ikke døde ud med det samme, da krigen sluttede i 
1945. 
   I dag bliver det dansk-tyske grænseområde fremhævet 
som et mønstereksempel på samarbejde og respekt for 
mindretal.
   Men rejsen hen mod denne status har været fuld af 
bump. Grænselandets historie er mangfoldig og fuld af 
nuancer, og det er netop denne historie, der er i fokus 
hos Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig. 

Afstemningen i 1920 

Efter Første Verdenskrigs afslutning 
blev det besluttet, at der skulle afhol-
des folkeafstemninger i grænseegnene 
om, hvor den dansk-tyske grænse 
fremover skulle gå. Slesvig blev i den 
forbindelse opdelt i to afstemningszo-
ner, Nordslesvig (1. zone) og Mellem-
slesvig (2. zone). 

I 1. zone blev der flertal for en genfor-
ening med Danmark, mens resultatet i 
2. zone gav flertal for et tysk tilhørs-
forhold.  

Lokalt var der dog stor forskel på valg-
resultaterne, og i Tønder og Aabenraa 
var der eksempelvis tysk flertal. 

Om jubilæumsfejringen  

Programmet begynder officielt med et åb-
ningsarrangement 10. januar 2020 i Køben-
havn, og markeringen når sit højdepunkt i de 
historiske mærkedage 10.-12. juli i Sønderjyl-
land.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig marke-
rer blandt andet genforeningen med afhol-
delsen af en stor konference om europæiske 
mindretalsforhold efter Første Verdenskrigs 
nye grænsedragninger. Minorities and Self-
determination - 100th Anniversary of the 
Post-World War I Plebiscites finder sted i 
Flensburg 18.-19. juni 2020. 
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EN UNIK SAMLING 

Biblioteket ligger i den nordlige ende af Flens-
burgs hovedstrøg. Lige overfor fører den hyg-
gelige gyde Oluf-Samson-Gang, der tidligere 
var tilholdssted for byens »glædespiger«, ned 
mod havnen.
   Det store bibliotek minder på mange måder 
om et moderne dansk folkebibliotek med læ-
sekroge, finurlige møbler og lyse rum. Men på 
anden sal ligger Den Slesvigske Samling, der er 
noget ganske særligt. 
   For det første har samlingen fokus på et hi-
storisk område, der ikke optræder på moderne 

landkort. For i dag er det tidligere hertugdømme Slesvig delt 
af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Alligevel er området 
mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd stadig bundet sam-
men af historie, kultur og traditioner. 
   - Område har en helt særlig historie, som også betyder noget 
i dag. Derfor giver det rigtig god mening at have en samling 
som vores, som jeg godt tør kalde ret unik, siger Klaus Tolstrup 
Petersen, der er leder af Den Slesvigske Samling. 
   Den omfattende bog- og materialesamling er i dag på mere 
end 55.000 enheder. Der er materialer på alle grænselandets 
fem sprog og dialekter – dansk, tysk, plattysk, sønderjysk og 
frisisk – og der er både faglitteratur, skønlitteratur, tidsskrifter, 
kort, film med mere. Fællesnævneren er tilknytningen til det 
historiske område Slesvig. 

ÅBEN OG DIGITAL 

Da grundstenen til samlingen blev lagt i 1890’erne, var det 
danske sprog under pres i området. 
   - Alle fag i skolen var på tysk undtagen religionstimerne, og 
eleverne måtte ikke tale dansk i frikvartererne. Her bliver bog-
samlingen en mulighed for mindretallet for at holde fast i det 
danske, fortæller Klaus Tolstrup Petersen. 
   Samlingen starter derfor sit liv som en udelukkende dansk 
bogsamling hjemme hos rigsdagsmanden Gustav Johannsen.  
Siden flytter samlingen til Flensborghus, som i dag er det 
danske mindretals forenings- og kulturhus, og i 1959 flytter 
biblioteket til sin nuværende adresse.
   De første mange år er Den Slesvigske Samling udelukkende 
en magasinsamling på centralbiblioteket, men i 2010 åbnes 
samlingen for offentligheden.
   - Vi vil give folk lejlighed til at gå i krig med alt det spænden-
de stof, vi har, siger Klaus Tolstrup Petersen og peger ud i det 

”Hvis det ikke havde 
været for bogsamlin-
gerne og siden hen 

bibliotekerne, så er mit 
kvalificerede bud, at 

mindretallene ville være 
betydeligt mindre og 

svagere i dag.”

Klaus Tolstrup Petersen 
er cand.mag. i historie og 
samfundsfag og leder af 
Den Slesvigske Samling på 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig i Flensburg. 
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lyse lokale med reol efter reol med Slesvig på hylderne. 
   Selvom alle er velkomne i samlingen, er lånerne dog for-
trinsvis fagfolk, studerende og folk med en særlig interesse i 
Slesvig, som for eksempel slægtsforskere. De kommer også 
til samlingens slægtsforskerdag hvert andet år, der nemt kan 
trække 300-400 besøgende. 
   - Vi er de  senere år begyndt at lave flere udgivelser og flere 
arrangementer, og vi kunne godt tænke os at få digitaliseret 
endnu mere af samlingen, fortæller Klaus Tolstrup Petersen. 
   Siden 2014 har det været muligt at finde Den Slesvigske 
Samlings ældste litteratur fra perioden 1591-1880 digitalt og 
OCR-scannet på samlingens hjemmeside. Det betyder, at man 
kan taste et søgeord ind, som systemet kan oversætte til 
gotisk skrift og derved finde de relevante sider frem. 

KULTUREL HUKOMMELSE 

Op til genforeningsjubilæet har Den Slesvigske Samling også 
oplevet øget interesse fra både offentligheden og sågar Dron-
ningen. 
   - Dronningen ville gerne se nogle af vores ældste bøger, siger 
Klaus Tolstrup Petersen, mens han ifører sig hvide handsker og 
låser op for de fugt- og temperaturregulerede skabe i et hjørne 
af samlingen. 
   Det er her, guldet gemmer sig. Omkring 600 værker fra 
perioden op til 1880. Samlingens ældste bog er fra 1591 og er 
en landskabslov fra Eiderstedt – en halvø på den slesvigske 
vestkyst. 
   Kun få år yngre er førsteudgaven af Jyske Lovbog på plattysk 
fra 1593. 
   - Jyske Lov blev faktisk brugt i Slesvig frem til omkring år 
1900, selvom området jo blev tysk i 1864. Men på flere retsom-
råder havde man ikke nogen tysk lov at erstatte med. Det er 
bare ét eksempel på, hvordan tingene har fungeret på sin helt 
egen særlige måde i Slesvig, fortæller Klaus Tolstrup Petersen. 
   Og det er netop her, Den Slesvigske Samling har sin kerneop-
gave.
   - Vi skal formidle slesvigsk særpræg og være en kulturel hu-
kommelse for Slesvig. Hvis man glemmer sin særlige historie, 
glemmer man også, hvem man er, hvorfor mindretallene er 
her, og hvorfor det rent faktisk er endt med at være så godt et 
grænseområde, vi har i dag, siger Klaus Tolstrup Petersen. 

Slesvig eller Sønderjylland?   

Tidligere brugte man navnene Sønderjylland og Slesvig 
i flæng om hele området mellem Kongeåen og Ejderen. 
Ved grænsedragningen i 1920 blev området delt i to. 
Den nordlige del kalder man i Danmark for Sønderjyl-
land, mens tyskerne siger Nordschleswig. Den sydlige 
del hedder på dansk Sydslesvig og på tysk Südschle-
swig, men mange tyskere siger i stedet Landesteil 
Schleswig. 

På den gamle kirkegård på bakken over Flensburgs centrum 
troner Istedløven. Det omdiskuterede monument til minde 
om slaget ved Isted i 1850 blev opfattet som en provokation 
i tysksindede kredse. Efter det danske nederlag i krigen i 1864 
blev løven transporteret til Berlin som et trofæ, men efter 
Anden Verdenskrigs afslutning blev løven hentet til København. 
I 2011 blev monumentet genopstillet på sin oprindelige plads i 
Flensburg som et symbol på nutidens dansk-tyske venskab. 
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Mindretalsbiblioteker   

•   Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) driver 
bibliotek for det danske mindretal i Sydslesvig. 

•   Biblioteket drives i videst mulig overensstemmelse 
med bibliotekslovgivningen i Danmark og har fokus 
på at formidle dansk og nordisk sprog og kultur samt 
at fremme kendskabet til Sydslesvig. 

•   Der er udlån i Flensburg, Schleswig og Husum for-
uden bogbusser, kursusaktiviteter, forskningsafde-
ling, arkiv og Den Slesvigske Samling. 

•   Nord for grænsen står Verband Deutscher Büchere-
ien Nordschleswig for biblioteksbetjeningen af det 
tyske mindretal med centralbibliotek i Aabenraa og 
filialer i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Tinglev. 
Her er også bogbusser og udlån til skolebiblioteker. 

•   Bibliotekerne indgår i diverse samarbejder både 
lokalt og på tværs af landegrænsen.

BIBLIOTEKER BEVARER SPROGET 

I dag kan de nationale mindretal både nord og 
syd for grænsen frit dyrke deres henholdsvis 
tyske og danske sprog og kultur i mange for-
skellige kulturtilbud.
   Men Klaus Tolstrup Petersen er ikke i tvivl 
om, at netop mindretallenes biblioteker spiller 
en særlig rolle:
   - Hvis det ikke havde været for bogsamlin-
gerne og siden hen bibliotekerne, så er mit 
kvalificerede bud, at mindretallene ville være 
betydeligt mindre og svagere i dag. Bibliote-
kerne er helt afgørende for bevarelsen af spro-
get - både i forhold til litteraturen, men også i 
forhold til arrangementer og sprogkurser.
   Der er naturligvis også flere arrangementer 
på programmet i forbindelse med genfor-
eningsjubilæet, som man blandt danskere syd 
for grænsen iagttager med lidt andre briller 
end resten af Danmark.
   - Hernede er 1920 jo faktisk ikke en genfor-
ening, men derimod en form for adskillelse. 
Det er her, Slesvig bliver delt i en dansk og en 
tysk del. Så for os som institution handler det 

om at markere de rigtig gode forhold, vi har for mindretallene 
både nord og syd for grænsen i dag. Og så vil vi selvfølgelig 
gerne være med til at formidle historien om, hvordan vi er nået 
hertil, siger Klaus Tolstrup Petersen. 
   For ser man overordnet på de nye grænsedragninger, der 
kom i Europa efter Første Verdenskrig, skiller den dansk-tyske 
grænse sig ud. 
   - Det er mig bekendt det eneste af de steder, hvor grænsen 
blev trukket efter en folkeafstemning i 1920-21, at grænsen 
ikke siden er blevet ændret. Sammenlignet med afstemnings-
områderne i andre dele af Europa forløb folkeafstemningerne 
relativt roligt i Slesvig, hvor det aldrig endte i udpræget vold 
eller decideret borgerkrig, siger Klaus Tolstrup Petersen. 
   Konflikter har der selvfølgelig været, og der er heller ikke 
sparet på propagandaen i de valgplakater fra 1920, som Den 
Slesvigske Samling udstiller i forbindelse med genforeningsju-
bilæet. 
   Men i dag kan man glæde sig over, at sprog, kultur og viden 
flyder frit over grænsen mellem Danmark og Tyskland.  Vild-
svinehegnet kan ikke hindre viden i at passere, men alligevel 
generer det mange i grænselandet. 
   - Mit indtryk er, at mange i det danske mindretal ikke bryder 
sig om hegnet, fordi det både konkret og symbolsk skaber 
afstand til Danmark, siger Klaus Tolstrup Petersen. 

På det danske 
centralbibliotek 
i Flensburg er 
der indrettet 
et hyggeligt 
læsehjørne med 
skønlitterære 
værker, hvor 
enten forfatter 
eller indhold - 
eller begge dele 
- har tilknytning 
til Slesvig. 
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Nyt på Del Din Viden

10 års jubilæum:

Del Din Viden er et forum for videndeling.
Scan QR-koden og læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Del Din Viden fylder ti år. Den første artikel »Jobbytte: Fra 
dem og os til vi« blev uploadet på sitet den 28. oktober 2009. 
Artiklen handlede om, hvordan jobbytte gav bibliotekarer fra 
tre sammenlagte kommuner – Farum, Værløse og Hareskov – 
et stærkere fællesskab i det samlede Furesø Bibliotekerne. 

»Jeg er selv typen, der godt kan lide trygheden. Men nogle 
gange har man brug for at få et spark bagi for at blive rystet 
ud af rutiner, man er kørt fast i eller for at få nye udfordringer 
og ny inspiration eller bare se tingene fra et nyt perspektiv,« 
sagde en mandlig bibliotekar i jobbytte for eksempel i artiklen.

Del Din Viden er gennem årene vokset med en håndfuld nye ar-
tikler hver måned, skrevet af fagfæller til fagfæller, og lysten 
til at dele viden er noget helt særligt. For det kræver fagligt 
mod at dele viden, fejltrin og erfaringer. Og det faglige mod 
adskiller bibliotekarer fra mange andre faggrupper, der enten 
holder på deres viden, fordi de frygter konkurrencen eller som 
tøver med at udstille mellemregninger og tvivl, fordi det gør 
dem usikre på deres egen faglighed. Blandt BF’s medlemmer 
deler man gerne erfaringer, fordi det gør os klogere sammen. 
Gevinsten ved BF’ernes faglige mod er, at det nu er blevet 
til 536 artikler på de sidste ti år. Et stort arkiv af viden, hvor 
kolleger kan hente inspiration og få nye perspektiver på deres 
fag. Det hylder vi med Del Din Viden-prisen, der uddeles ved 
BF’s generalforsamling. Sidst gik prisen i 2018 til artiklen »Do 
It For Fun – biblioteksintroduktion til nye studerende«, hvor 

Del Din Viden viser 
BF’ernes styrke

den nytænkning, der lå bag artiklen, var med til at sikre de fire 
skribenter prisen. 

»Del Din Viden prisen går til en artikel, der viser, hvordan 
nytænkning kan børste støvet af en gammel traver som den 
klassiske biblioteksintroduktion til nye studerende og give dem 
et helt nyt syn på biblioteket. Samtidig er det en artikel, der 
viser, at hvis man tør lege, slippe kontrollen lidt og bruge tra-
ditionelle metoder, så opnår man en helt anden genklang hos 
sine brugere, her studerende, som igen har betydning for hele 
studiemiljøet,« sagde BF’s næstformand Jette Fugl i sin tale til 
de fire prisvindere. 

Så med ønsket om, at Del Din Viden fortsat vil nyde godt af 
BF’ernes nysgerrighed og professionelle mod i form af flere 
artikler fra alle fagets hjørner, siger vi på redaktionen tak for ti 
års bidrag og videndeling og ønsker jer tillykke med jeres site 
Del Din Viden. 

Venlig hilsen
Anette Lerche,

Redaktør

”Det kræver fagligt mod at dele 
viden, fejltrin og erfaringer”
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Årets vindere i
lønundersøgelserne

                Tidsplan,
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
kvm@bf.dk 

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@bf.dk
 

Tak til alle jer, der har besvaret årets lønundersøgelser på det offentlige og det 
private område. Blandt besvarelser er udtrukket følgende vindere, der alle har 
modtaget et gavekort på 1000 kr.:

•   Kasper Lauge Just, Copydan Tekst&Node
•   Karin Christensen, Menighedsfakultetet
•   Linus Bergø Karlsson, Hjørring Bibliotek
•   Britta Riis Langdahl, Dokk1
•   Anay Voel Hansen, Social- og Sundhedsskolen FYN
•   Tanja Laursen, Kultur- og Fritidsforvaltningen 

Københavns kommune, Valby Bibliotek
•   Cæcilie Heising, Greve Gymnasium
•   Tine Daugberg Jespersen, Køge Bibliotekerne

Karin V. Madsen / Helle Fridberg

BF inviterer alle medlemmer og klubber til at indsende forslag til overenskomstkrav på 
det offentlige område til forbundet i perioden 1.2.-27.3.2020. Herefter vil forslagene blive 
drøftet i en af HB-nedsat TR-OK-arbejdsgruppe inden hovedbestyrelsen endeligt på mødet 
den 24. juni træffer beslutning om, hvilke konkrete krav BF vil rejse ved de kommende 
forhandlinger.

BF afholder i forbindelse med kravsudtagelsen et TR-OK-landsmøde for alle tillidsrepræ-
sentanter den 9. marts 2020 i Middelfart.

En TR-OK-arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle BF’s TR-kollegier vil også denne gang 
blive nedsat i forbindelse med BF’s arbejde omkring udtagelsen af forslag til krav. Nærmere 
information vil blive sendt til TR’erne.

BF går sammen med AC til OK21-forhandlingerne med en ambition om, at vi kan findes 
fælles, fremadrettede løsninger og udvikle rammerne for fremtidens arbejdspladser, der gør 
det offentlige arbejdsmarked attraktivt for nye såvel som erfarne medarbejdere og ledere.

Ny overenskomst skal være færdigforhandlet således, at den kan træde i kraft 1. april 2021.

Bruno Pedersen
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Der er flere forskellige former for begunstigelse, og derfor er det 
vigtigt, at du overvejer dine muligheder og tager stilling. Det kan 
have store økonomiske konsekvenser for dine efterladte, hvis du 
for eksempel med navns nævnelse har begunstiget en tidligere 
partner, eller slet ikke har taget stilling, selvom du har et konkret 
ønske. 
   Har du ikke taget stilling begunstiges nærmeste pårørende først, 
og hvem er det egentlig?
   Der er lidt forskel på, hvem dine »nærmeste pårørende« er, og 
det afhænger af, om din pensionsordning er fra før eller efter 1. 
januar 2008. Alle offentligt ansatte medlemmer, der fik overført 
deres pensionsordning fra Sampension i 2012 og som derefter er 
blevet kunder i PFA, er oprettede efter de nye regler, hvor samle-
ver er »indskudt« som pårørende, se nedenfor.

»Nærmeste pårørende« for ordninger oprettet EFTER
1. januar 2008 (nye regler) i prioriteret rækkefølge:

•   Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner: Samlever 
i ægteskabslignende forhold hvor et af følgende gælder: 

     a. Ved dødsfaldet har I boet sammen i to år. 
     b. Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter 

barn sammen. 
•   Hvis du hverken efterlader ægtefælle/registreret partner eller 

samlever: Livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og så videre.
•   Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger: Arvinger ifølge 

testamente. 
•   Hvis du heller ikke har oprettet testamente: Øvrige arvinger 

efter arveloven (forældre, bedsteforældre og så videre). 
•   Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet. 

»Nærmeste pårørende« for ordninger oprettet FØR 1. januar 
2008 (gamle regler) i prioriteret rækkefølge:

•   Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner: Livsarvin-
ger, det vil sige børn, børnebørn og så videre. 

•   Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger: Arvinger ifølge testa-
mente. 

Hvem skal have dine pensionspenge?
Om begunstigelse

•   Hvis du heller ikke har oprettet testamente: Øvrige arvinger efter 
arveloven (forældre, bedsteforældre og så videre). 

•   Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet.
 
Du behøver således ikke foretage dig noget, hvis du ønsker, at disse 
personer i prioriteret rækkefølge får udbetalt pengene fra dine livs-
forsikringsdækninger. 

Hvem kan begunstiges i begunstigelseserklæringen
til pensionsselskabet/banken:

Når du skal vælge begunstigelse, har det betydning, om der er 
fradragsret for indbetalingen til din forsikring. 

På fradragsberettigede forsikringer så som ratepension og livsvarig 
pension kan du indsætte:

•   Ægtefælle/registreret partner 
•   Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner 
•   Børn og deres efterkommere (livsarvinger) 
•   Stedbørn og deres efterkommere 
•   Samlever (én person, som du har fælles bopæl med ved indsæt-

telsen) 
•   Samlevers børn og deres efterkommere 
•   Begrebet »nærmeste pårørende«
•   Ingen begunstigelse, det vil sige udbetalingen sker til boet.
•   Ægtefælle/registreret partners egne børn (også efter eventuel 

separation og skilsmisse). 

På ikke fradragsberettigede ordninger så som aldersopsparing 
(den gamle kapitalpension) kan du frit vælge, hvem du vil indsætte 
som begunstiget, for eksempel dine forældre eller en velgørende 
forening. 

Bestemmelse om båndlæggelse
Hvis du mener, at det er bedst, at den begunstigede først får rådig-
hed over udbetalingerne fra en bestemt alder, kan du bestemme, at 
udbetalingerne skal båndlægges. På den måde bliver udbetalingerne 
samtidig særeje for den begunstigede. 

Helle Fridberg

Lønforbedringer pr. 1. januar 2020 på det 
kommunale og regionale område
Den generelle lønregulering for kommunalt ansatte er aftalt til 1,60 % pr. 1. januar 2020, mens der er aftalt lønregulering på 
1,70 % på det regionale område. Næste lønregulering bliver pr. 1. april 2020. 

Der er ingen generel regulering for statsansatte pr. 1. januar 2020. Disse reguleres først igen den 1. april 2020.

Ulla Thorborg
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Fem myter om 
jobsøgning der 
ikke passer
Vores arbejdsliv er præget af myter, der er med til at 
holde os fast i job, som vi ikke er glade for, og som 
afholder os fra at søge et nyt job, vi kunne blive glade 
for. Det mener psykolog og konsulent Lars Lundmann, 
der her fortæller, hvorfor du skal droppe tanken om 
den »rette hylde« og lade være med at se arbejds-
løshed som en katastrofe.

Mange af os går rundt og tror, at der findes et job til os, hvor 
alt føles rigtigt, hvor vi hører hjemme, og som vi kan have i 
mange, mange år. Altså, at vi kan lande på den rette hylde og 
blive liggende. Men sådan fungerer det ikke, mener erhvervs-
psykolog Lars Lundmann.
   - For det første forandrer folk sig over tid. Det vil sige, at vi 
ændrer interesser og holdninger, så det, der kan være den rette 
hylde for dig nu, ikke nødvendigvis er den rette hylde om et par 
måneder eller år. Og virksomheder ændrer sig også, og det kan 
godt være, at det føles fint at være et sted i en periode, men 
du kan ikke sige, at det så vil føles sådan resten af livet, siger 
han. 

Myten om den rette hylde1.
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Han mener, at hvis man går rundt med forestillingen om at 
være landet på rette hylde, er der risiko for, at man bliver i job-
bet, selvom man måske ikke længere har det godt, simpelthen 
fordi man er låst fast i sin forestilling om jobbet som værende 
det helt rigtige.

Et andet problem ved myten er, at den kan afholde én fra at 
søge jobs, som man egentlig kunne blive rigtig glad for.
   - Det er lidt ligesom med folk, der leder efter en kæreste: Der 
er nogle, som har en idé om, at de skal have sus i maven og 
være stormende forelskede. Men de ender med aldrig at finde 
nogen, fordi idealerne er for høje. Sådan er det også med et ar-
bejde: Det perfekte findes ikke. Der findes ikke én rette hylde, 
derimod findes der mange »rette« hylder. Derfor kan man med 
fordel være mere åben i sin tilgang til de job, man søger, siger 
han og påpeger, at det også er begrænset, hvad man faktisk 
kan vurdere om jobbet ud fra en jobannonce og en jobsamtale.
   - Der er så mange ting, du ikke aner. Du ved for eksempel ikke, 
hvordan det vil være at samarbejde med kollegerne. Og noget 
af det, der er mest afgørende for, at man trives i sit job, er gode 
kollegiale forhold, så der kan være tusind jobs, du kan blive 
glad for. Derfor er mit råd, når du leder efter job, at du finder 
de steder, hvor du med sikkerhed ved, at du ikke vil arbejde, og 
så søger alle de andre job. Du ved nemlig aldrig om, det kunne 
blive godt.

Når vi læser jobannoncer, har en del af os det med hurtigt at se, 
om vores cv passer til de forventninger og krav, arbejdsgiveren 
har. Og hvis vi ikke lige synes, at cv’et lever op til dem, så drop-
per vi at søge jobbet. Men det er en fejl, mener Lars Lundmann.
   - Et cv siger ikke særlig meget om ens jobperformance og ens 
potentialer, og det er det, det handler om. Det kan godt være, 
at du har haft erfaring inden for et bestemt felt fra et tidligere 
job, men når du kommer over på en anden arbejdsplads, hvor 
der er en anden kultur, påvirker det din performance, og derfor 
er det også ret begrænset, hvad du kan overføre fra dit cv - du 
aner ikke, hvordan du vil lykkedes i det nye job, siger han og 
fortsætter:
   - Hvis du er nyansat bibliotekar, er du måske ansat til at lave 
en bestemt opgave, men så går der et stykke tid, og du bliver 
sat til at lave noget andet, som du ikke har lavet før, og det 
lærer du jo, også selvom du ikke havde kunnet skrive det på dit 
cv før. Derfor er cv’et ikke særlig relevant for det, du kan.

Men hvad gør man så, når arbejdsgiveren efterspørger det?
- Man burde lade være med at skrive det, men det kan man jo 

ikke, hvis arbejdsgiveren tror, at det er vigtigt. 
Men når man skriver sit cv, skal man bare huske, 
at det, arbejdsgiveren har brug for, ikke er erfa-
ring, men kompetencer, så man skal lade være 
med at tillægge sin erfaring så meget betydning 
og i stedet søge at formulere ens kompetencer. 
Hvis det er vigtigt, at du kan bruge Excel, så er 
det vigtigste, at du kan lære det på to dage. Og 
det kan godt være, at der står i opslaget, at de vil 
have en med ledelseserfaring, men hvad ligger 
der i det? Måske vil det sige, at de vil have en, 
der er god til at håndtere konflikter, og det kan 
man jo godt være, selvom man ikke har ledel-
seserfaring, og så skriver man det ind, siger Lars 
Lundman, der også råder til, at man kontakter 
arbejdsgiveren, inden man søger jobbet, for at få 
uddybet, hvilke kompetencer de efterspørger.

For mange mennesker opleves det at blive ar-
bejdsløs som en katastrofe. Men sådan behøver 
det, ifølge Lars Lundmann, ikke at være - med 
mindre det selvfølgelig betyder, at man ikke 
kan betale sine regninger, men er man ikke i den 
situation, kan der ligefrem være noget godt at 
hente i en periode med arbejdsløshed.
   - Mange føler sig flove eller skammer sig, når de 
bliver arbejdsløse, men reelt er det jo sådan, at 
hvis folk bliver fyret fra et job i september og får 
et nyt job i oktober med start i januar, så vil de 
fleste tænkte: »Fedt så har jeg nogle måneder, 
hvor jeg kan gøre, hvad jeg vil«. Det vil sige, at det 
ikke er selve arbejdsløsheden, der stresser. Det er 
omgivelsernes holdning og følelsen af, at der ikke 
er en ende på den. I virkeligheden burde vi se pe-
rioder med arbejdsløshed som en tid, hvor vi kan 
tænke større tanker og beskæftige os med noget, 
vi synes er meningsfuldt, siger Lars Lundmann, 
der erkender, at det kræver en vis økonomi.
   - Selvfølgelig skal der være penge til at opret-
holde ens eksistensgrundlag, men hvis man kan 
det, er mit råd, at man skal lade være med at 
være så bange for arbejdsløsheden, se den som 
an anledning til at slappe af, få lavet carporten, 
gå på museer, hjælpe naboen, eller hvad der nu 
opleves som meningsfuldt. 

Myten om cv’et som
altafgørende

Myten om at
arbejdsløshed er dårligt

2.
3.
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Lars Lundmann er psykolog, har skrevet ph.d. om rekruttering, og har konsulenthuset Lundmann, der tager sig af blandt 
andet rekrutteringsprocesser og organisationsudvikling. Han er foredragsholder og forfatter til bogen Du skal ikke være 
dig selv – erhvervspsykologens guide til at få det job, du gerne vil have, udkommet på Mental Press.

Om Lars Lundmann

Undervejs mod et nyt job oplever flere, at de bliver bedt om 
at tage en personlighedstest, men dem har Lars Lundmann 
ikke meget til overs for. Af flere årsager. 
   - Blandt andet bygger testene på, at personerne, der tager 
dem, er gode til at vurdere sig selv. Men de forskellige tests 
undersøger ikke selvindsigt. Og undersøgelser har vist, at 
folks selvindsigt er begrænset: Der er ikke særlig god sam-
menhæng mellem, hvordan vi vurderer os selv, og hvordan 
andre mennesker vurderer os. Og andres vurderinger af os er 
jo det, der afgør, om vi bliver succesfulde eller ej. 
   Derudover skal man svare på en masse spørgsmål, som 
egentlig ikke siger noget om os. For eksempel kan man 
komme ud for at erklære sig mere eller mindre enig i udsagn 
som: »Jeg kan godt lide at holde ferie i Las Vegas«, men der 
kan jo være utallige grunde til, at man svarer »enig« til det. 
For eksempel kan enigheden skyldes, at man godt kan lide 
varmen i Las Vegas. En anden kan være enig, fordi man kan 
lide at gamble. En tredje er træt af at holde ferie på Lolland 
og vil gerne et andet sted hen, mens en fjerde er enig, fordi 
vedkommende generelt godt kan lide USA og så videre. Det 
vil sige, vi kan ikke bruge svaret til noget, fordi vi svarer af 
vidt forskellige årsager. Derfor er det også ærgerligt, at så 
mange arbejdsgivere efterhånden bruger personligheds-
tests, siger han og kommer med et råd til, hvordan man 
griber det an, når man bliver bedt om at tage en.
   - Du skal tage testen med det perspektiv, at du gerne vil 
have jobbet. Så lad være med at tage testen for seriøst, men 
gå til den med den dagsorden, at du skal tilbydes jobbet. En 
måde at tage testen på kan være, at du forinden har tænkt 
over en person, der sidder i et lignende job, og som er god til 
det, og så »tager du dennes persona på dig« og svarer, som 
du tror, hun/han ville gøre. Og selvfølgelig skal du også for-
berede nogle konkrete eksempler til opfølgningssamtalen, 
som kan illustrere, at du også er sådan.

Vi søger et job, vi får det ikke, vi bliver kede af det. Tanken 
er nærliggende: »Kunne de ikke lide mig? Var jeg for dårlig?«. 
Men sådan kan det slet ikke betale sig at tænke, siger Lars 
Lundmann, for jobsøgning er et irrationelt spil, du ikke skal 
tage personligt. For dem, du sad overfor til samtalen, har 
ikke en chance for at vurdere, hvem du er. Og du har ikke en 
chance for at vise dem, hvem du er.
   - Der er mange versioner af dig. Du er forskellig i forskellige 
sammenhænge. Nogle gange er du tilbageholdende, andre 
gange er du udadvendt. Nogle gange er du samvittigheds-
fuld, andre gange kynisk og så videre. Der er ikke noget 
kerneselv. Og selv, hvis der var, kan hverken du selv eller 
andre vurdere den kerne korrekt. Du kan for eksempel sidde 
til en jobsamtale og sige, at du har besteget Kilimanjaro, 
fordi du gerne vil signalere, at du er åben overfor nye ting, 
men jobintervieweren hører det måske som pral. Det aner du 
ikke. Derfor skal du heller ikke tage et afslag så personligt, 
siger Lars Lundmann og råder til, at du fremhæver de sider 
af dig selv, som intervieweren efterspørger.
   - Når du kan være så mange forskellige ting, så tag den 
rolle på dig, der passer til jobbet. Efterspørger de en, der er 
udadvendt, så beskriv dig som en, der er udadvendt. Om du 
er det, er ikke kun dit ansvar, hvis du får jobbet. Det afhæn-
ger også af om din kommende leder af god til at motivere 
dig i den retning.

Myten om at personligheds-
tests har nogen værdi

Myten om at du
skal være sig selv

4.

5.
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Bibliotekspressen
nr. 22, december 
1999

Loven om de små 
biblioteker  Forslag til Lov 
om biblioteksvirksomhed 
var til første behandling i 
Folketinget, hvilket redaktør 
Per Nyeng skrev leder om:
»Der blev med Dansk 
Folkeparti som eneste 
undtagelse udtrykt stor 
glæde grænsende til 
begejstring i alle politiske 
lejre, da forslaget til Lov om 
biblioteksvirksomhed var til 
1. behandling«, skrev han.
Kristeligt Folkeparti mente 
dog, at der i forbindelse 
med materialevalget skal 
ske moralske hensyn. »Der bør ikke indgå materiale 
af pornografisk eller voldsforherligende karakter i 
bibliotekernes materialer«, sagde partiets kulturpolitiske 
ordfører. Ligesom »Bibliotekerne bør pålægges at udelukke 
porno fra at være et af de tilbud, som internettet giver 
adgang til«, sagde han.     
  
I øvrigt: 

Reportage fra BF’s Faglige Landsmøde med fokus på 
bibliotekarenes fremtidige rolle. 

»Bibliotekarenes fremtidige roller afhænger af, hvilke varer de er 
leveringsdygtige i. Hvis varen er den rigtige, løsningsorienterede 
viden på rette tid og sted, så er det de åbne døre og høje 
lønninger, der venter forude,« sagde direktør ved Teknologisk 
Institut Niels Christian Nielsen til de 400 deltagere. 

Friis var fast bagsidetegner på 
Bibliotekspressen indtil relanceringen af 
fagmagasinet Perspektiv i 2011. 
Her hans tegning om Del Din Viden, der kom 
til verden i 2009 (se artikel side 37) 

Bibliotekspressen
nr. 20, december
2009

Sådan kan du udleve dine 
lederdrømme
Tema om at blive leder med 
otte trin mod lederjobbet og 
bud på hvad medarbejderne 
ønsker af deres leder: 
Menneskeforståelse, evnen 
til at sparre, evnen til at 
konfrontere et problem, at 
man kan uddelegere ansvar 
og er rodfæstet under pres. 

I øvrigt: 

Ordskælv på Nørrebro
Projekt hvor unge fra Nørrebro får hjælp til at skrive en bog (siden har 
Ordskælv lavet mange andre projekter med bibliotekar og iværksætter 
Karen Siercke i spidsen og har netop haft ti års jubilæum) 

Genopdag de forsvundne biblioteker   
Artikel om biblioteker der er forsvundet gennem historien. Fra 411 f. kr. hvor 
Pythagoras’ bøger bliver brændt, fordi han ikke mener, at man kan bevise 
Guds eksistens over år 1728, hvor universitetsbiblioteket i København 
brænder til 2003, hvor irakiske biblioteker bliver ødelagt i forbindelse med 
den amerikanske invasion.  

Perspektivs redaktion er dykket i arkivet for at se, hvad der fyldte 
siderne i Perspektiv for ti og tyve år siden. Dengang hed vi for

eksempel Bibliotekspressen og udkom hver 14. dag.                                                                                                                    

Hvad skrev vi om i …
1 9 9 9
2 0 0 9
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Perspektiv ønsker
alle en glædelig jul

Tak fordi I 
læste med 
i 2019.

Venlig hilsen Redaktionen

KøgeBibliotekerne 
søger ...
- gode kræfter, som kan styrke lokal- 
biblioteket som dynamisk ramme for  
viden, kultur og fælleskaber. 

Stilling 1:  
Skarp børnekulturformidler der skaber 
fællesskaber.

Stilling 2:  
Kulturformidler med blik for lokal- 
området og fællesskaber.

Stilling 3:  
Bibliotekaren med blik for lokalområdet 
og borgernes potentiale.

Se stillingsopslagene på
koege.dk/job
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Vi er en veldrevet privatskole med både grund-
skole og gymnasium. Vi søger en serviceminded 
bibliotekar, der trives i en til tider hektisk 
hverdag. 
Vi søger en dygtig og engageret person, der 
sammen med os i grundskolen vil:

• skabe læringsoplevelser på biblioteket og tør 
sætte sig selv i spil i mødet med vores brugere 
og hjælpe dem videre med viden og inspiration

• bidrage til det gode kollegaskab og være med 
til at udvikle biblioteket som arbejdsplads både 
fagligt og socialt for eleverne

Om jobbet:
• Du kommer især til at arbejde med at udvikle, 

planlægge og gennemføre vores tilbud om 
biblioteksundervisning for bh. kl.- 5. årgang 

• Du kommer til at arbejde med den daglige 
biblioteksbetjening

• Indtænke hvorledes udskolingselever kan 
benytte bibliotekets faciliteter i faglige og 
sociale sammenhænge

• Du kommer til at styre bogindlevering og 
udlevering i afslutningen og opstarten af 
et skoleår – dette både i grundskole- og 
gymnasieafdelingen

• Du kommer til at være den, der har overblikket 
og styre årets bookinger af klassesæt og 
taskebøger

• Du vil være en stor del af indskolingens og 
mellemtrinnets læsebånd ift. at klargøre læse-
kasser til klasserne

• Du kommer til at have en vejledende rolle 
over for elever og lærere ift. betjening af 
multimediaværktøjer og andre digitale 
platforme

• Du kommer til at stå for bogindkøb til 
biblioteket i grundskolen

Din profil:
• Du er uddannet bibliotekar
• Du har lyst og potentiale til at kunne inspirere 

og vejlede brugere på imødekommende vis
• Du er skarp til informationssøgning i både 

digitale og fysiske materialesamlinger
• Du har erfaring i at bruge 

multimediaværktøjer og kan formidle dette 
til brugerne – og er af natur nysgerrig på, 
hvad der rører sig af muligheder på forskellige 
digitale platforme

• Du har god sans for overblik og struktur
• Du har erfaring med brug af 

bibliotekssystemet Cicero
• Du er nysgerrig, engageret og 

samarbejdsorienteret 

Vi tilbyder:
• Ansættelse på en spændende, dynamisk 

arbejdsplads med fokus på udvikling
• Samarbejde med gode kollegaer, hvor godt 

humør, fælles ansvarlighed og gensidig 
respekt og professionalisme vægtes højt

Engageret medarbejder med lyst til at 
drive og udvikle vores skolebibliotek 
søges til fuldtidsstilling pr. 1. marts 2020.

 

 

    

Engageret medarbejder med lyst til at drive og udvikle vores 
skolebibliotek søges til fuldtidsstilling pr. 1. marts 2020.  
 

Vi er en veldrevet privatskole med både grundskole og gymnasium. Vi søger en serviceminded bibliotekar, der trives i 
en til tider hektisk hverdag. 

Vi søger en dygtig og engageret person, der sammen med os i grundskolen vil: 

 skabe læringsoplevelser på biblioteket og tør sætte sig selv i spil i mødet med vores brugere og hjælpe dem 
videre med viden og inspiration 

 bidrage til det gode kollegaskab og være med til at udvikle biblioteket som arbejdsplads både fagligt og socialt 
for eleverne 
 
Om jobbet: 
 

 Du kommer især til at arbejde med at udvikle, planlægge og gennemføre vores tilbud om 
biblioteksundervisning for bh. kl.- 5. årgang  

 Du kommer til at arbejde med den daglige biblioteksbetjening 
 Indtænke hvorledes udskolingselever kan benytte bibliotekets faciliteter i faglige og sociale sammenhænge 
 Du kommer til at styre bogindlevering og udlevering i afslutningen og opstarten af et skoleår – dette både i 

grundskole- og gymnasieafdelingen 
 Du kommer til at være den, der har overblikket og styre årets bookinger af klassesæt og taskebøger 
 Du vil være en stor del af indskolingens og mellemtrinnets læsebånd ift. at klargøre læse-kasser til klasserne 
 Du kommer til at have en vejledende rolle over for elever og lærere ift. betjening af multimediaværktøjer og 

andre digitale platforme 
 Du kommer til at stå for bogindkøb til biblioteket i grundskolen 

 
 
Din profil: 
 

 Du er uddannet bibliotekar 
 Du har lyst og potentiale til at kunne inspirere og vejlede brugere på imødekommende vis 
 Du er skarp til informationssøgning i både digitale og fysiske materialesamlinger 
 Du har erfaring i at bruge multimediaværktøjer og kan formidle dette til brugerne – og er af natur nysgerrig på, 

hvad der rører sig af muligheder på forskellige digitale platforme 
 Du har god sans for overblik og struktur 
 Du har erfaring med brug af bibliotekssystemet Cicero 
 Du er nysgerrig, engageret og samarbejdsorienteret 

Vi tilbyder: 

 Ansættelse på en spændende, dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling 
 Samarbejde med gode kollegaer, hvor godt humør, fælles ansvarlighed og gensidig respekt og 

professionalisme vægtes højt 

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt referencer sendes til job@mks.dk senest torsdag d. 19. december kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt i uge 2. 

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for fagområdet. 

Søges til fuldtidsstilling pr. 1. marts 2020. 

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt referencer sendes til job@mks.dk  
senest torsdag d. 19. december kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 2.
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for fagområdet.
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Vi søger en kollega, som:
• Er udadvendt og god til at indgå i relationer  
 med såvel kolleger som samarbejdspartnere
• Kan arbejde selvstændigt
• Er parat til at være deltagende ift. nye indsat- 
 ser og samarbejdsrelationer i lokalsamfundet
• Har lyst til at undervise børn og unge i alle  
 aldersgrupper

Vi forventer desuden, at du har
viden og erfaringer med:
• Børn og unge
• Læring / undervisning
• Litteraturformidling, læsning og læselyst
• Informationssøgning og kildekritik

Derudover vil det være en fordel, hvis
du har viden og erfaringer indenfor
fl ere af nedenstående områder:
• Sprogstimulering
• Digital dannelse
• Samarbejde med skoler og/eller 
  daginstitutioner

Vi tilbyder:
•  Arbejde på et bibliotek, der ligger i top   
 ift. brugernes vurdering
•  Varierende arbejdsopgaver, med    
 mulighed for selv at præge opgavernes   
 retning og udførelse
•  Et velfungerende arbejdsklima med   
  dygtige, kollegiale og fagligt    
 stimulerende kolleger. Du vil indgå i
 Team Børn og Unge
• En arbejdsplads, der prioriterer 
  medarbejdernes ind� ydelse på – og ansvar  
 for – eget arbejde.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller 
hurtigst muligt herefter
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til over-
enskomst med relevant organisation samt prin-
cipperne for NY Løn. 
Ansøgningsfrist: fredag d.20.12.2019
Samtaler forventes afholdt i uge 2, 2020
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Teamleder Jonas Theis Petersen, tlf. 2960 7808,
e-mail: onet@vordingborg.dk
Eller Biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen, 
tlf. 24 66 77 98 e-mail: ertj@vordingborg.dk

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE VORDINGBORG 
BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL BØRN OG UNGE?
Vordingborg Bibliotekerne vil i de kommende år i samarbejde med skoler, fritidstilbud,
daginstitutioner m.� . fokusere meget på børns læsning.
Vi søger derfor en ny kollega, der kan bidrage med faglig udvikling og gennemførelse af vores 
indsatser ift. litteraturformidling, læsning og læselyst – primært rettet mod børn og unge.

Du er bibliotekar, Cand. Scient. Bibl., læringskonsulent eller andet indenfor læringsområdet

Stillingen, som er på fuld tid, dækker primært børne- og ungeområdet, men du skal også indgå
i den daglige drift af bibliotekerne, herunder almindelige udlånsvagter, materialepleje, udstil-
linger, arrangementer og i indsatser ift. voksne. Det daglige arbejde vil primært være på hhv. 
Vordingborg og Præstø Bibliotek. 
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Stiftende generalforsamling 
i Faggruppen for Formidling
Vær med til at danne BF's nye 
faggruppe, hvor du kan dyrke 
og opkvalificere formidling 
som en kernekompetence. 
Før generalforsamlingen er 
der fagligt oplæg om formid-
lingens rolle i forhold til at 
udvide refleksionsrummet for 
litteratur.
7. januar 2020 i København

Bibliotekarforbundets
ekstraordinære general-
forsamling 2020
Der er brug for et nyt navn til 
forbundet. Derfor indkalder 
BF til ekstraordinær general-
forsamling.
25. januar 2020 i Odense

FKKB's
Generalforsamling 2020
Ordinær generalforsamling 
for medlemmer af Forenin-
gen Københavns Kommunes 
Bibliotekarer (FKKB).
10. marts 2020 i København

GENERALFORSAMLING

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

Gå-hjem-møde: Citizen 
Science – nye måder at ind-
drage borgere i forskningen
Bliv introduceret til Citizen 
Science, en samlebetegnel-
se for nye former for sam-
arbejde mellem forskere og 
borgere, hvor bibliotekerne 
mange steder bliver sam-
lingssted for projekterne. 
22. januar 2020 i Aarhus
28. januar 2020 i
København

Morgenmøde for ledere: 
Feedbackkultur
Hvad er feedback? Hvor-
dan giver og modtager du 
feedback? Og hvordan kan 
du som leder være med til 
at skabe en god feedback-
kultur?   
29. januar 2020 i København

Webinar: 16 grafiske tips
til den fede plakat
(og andre grafiske opgaver)
Lær nogle af de vigtigste 
grundregler, som får det 
grafiske udtryk til at se pro-
fessionelt ud. Få 16 tips og 
grafiske regler, der gør det 
nemmere at designe flotte 
plakater og andre visuelle 
emner, der skal fange øjet.
5. februar 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Gå-hjem-møde: GDPR – din 
rolle i den praktiske hånd-
tering af persondata
Der er behov for en kontinu-
erlig indsats for at bevare 

overblikket over virksomhe-
dens behandling af person-
oplysninger. Hør tre aktuelle 
oplæg om, hvordan driften 
fungerer i dagligdagen, når 
man som informationsspe-
cialist har ansvaret for at 
håndtere GDPR. 
18. februar 2020 i
København

Webinar: Kom godt i gang 
med mobilvideo
Med din smartphone kan du 
producere videoer i høj kva-
litet til brug på blandt andet  
sociale medier. Lær nogle af 
teknikkerne og værktøjerne 
at kende, så du med enkle 
midler kan komme i gang.  
3. marts 2020 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Konference:
Den digitale humanist
Den digitale humanist er ikke 
en jobbeskrivelse eller en 
bestemt uddannelsesprofil 
– det er en kompetence og 
en indstilling. Det er jer, der 
kan sikre det gode samspil 
mellem teknologi og men-
nesker og samtidig navigere 
i de etiske problemstillinger. 
Alle medlemmer inviteres til 
konference, hvor vi giver dig 
ny viden, idéer og inspiration.
6. marts 2020 i København

BØFA studietur til London
London er et mekka for 
bogorme, børnebibliotekarer 
og mange andre. Kom med på 
studieturen, hvor vi besøger 
The London Book Fair, Harry 
Potter Studios, Discover - 
Children’s Story Center og 
British Library. 
10. til 13. marts 2020 i London

Webinar: At undervise 
online - udfordringer og 
muligheder
Hvordan kan du som un-
derviser anvende online 
mødeværktøjer, webinar-
værktøjer eller software 
til online undervisning, 
så deltagerne får et godt 
udbytte af din undervis-
ning?
19. marts 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Forhandling
Bliv mere bevidst om 
dine forhandlinger, så 
du får taget de mest 
konstruktive skridt til 
at påvirke de forskellige 
forløb til din fordel.
24. marts 2020 i Aarhus

Webinar: SEO –
søgemaskineoptimering 
i praksis
Lær om søgemaskine-
optimering i praksis. Fra 
udvælgelse af søgeord 
over implementering i 
dit websites tekster og 
videre til linkbuilding og 
videre optimering.
14. maj 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Webinar: Introduktion 
til Photoshop
Få overblik over mulig-
hederne og de vigtigste 
funktioner i Photoshop, 
når du skal i gang med 
at arbejde med billed-
behandling. 
26. august 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone
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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

Revolutioner din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?
18. og 25. marts 2020
 i København

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.
4. februar 2020 i København

TiRsdag: Stress og skam: 
Nye veje til at styrke
arbejdsfællesskabet
Nutidens arbejdsmarked gør 
det vanskeligere for os at 
opnå den anerkendelse, som 
vi søger i vores arbejde. Det 
kan føre til en farlig følelse 
af skam, som kan med-
virke til stress. Hør om nye 
fælles løsninger på stres-
sproblematikken, hvor både 
ledere og medarbejdere får 
et ansvar.
14. januar 2020 i København
21. januar 2020 i Aarhus

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
Er du BF-arbejdsmiljørepræ-
sentant, kan du deltage i 
vores netværk på tværs af 
sektorer og arbejdspladser, 
hvor vi deler erfaring og vi-
den omkring aktuelle emner 
om arbejdsmiljø på arbejds-
pladserne.
3. februar 2020 i Kolding
6. februar 2020 i Ballerup

TR-uddannelse
Modul A 2020
2. til 4. marts 2020
i Middelfart

TR-uddannelse
Modul B 2020
21.april 2020 i København
23. april 2020 i Horsens

TR-uddannelse
Modul C 2020
26. til 28. maj 2020
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Records Manager – 
videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig 
som arbejder med records-/
document management.
20. februar 2020 i København

Lynkursus: Facilitering i 
praksis – flere redskaber til 
værktøjskassen
Lynkursus hvor vi fylder din 
værktøjskasse op med endnu 
flere tips, tricks og gode 
øvelser til din næste facilite-
ring og afprøver værktøjerne i 
praksis med det samme.   
25. februar 2020 i København
27. februar 2020 i Aalborg

Lynkursus: Grafisk
Facilitering - introduktion til 
dig, der vil styrke din visuelle 
kommunikation
Introduktionskursus hvor du 
får et grundlæggende kend-
skab til teknikkerne i grafisk 
facilitering, hvor du får mas-
ser af mulighed for at prøve 
det selv med tusch i hånd.
16. april 2020 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.  
11. maj til 8. juni 2020
i København

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.

Gå-hjem-møde:
PFA Pension Live 2019
- spring den kedelige
læsning over! 
Bliv klogere på pension uden 
at skulle læse lange breve 
og orienteringsmaterialer. 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
3. marts 2020 i Aarhus
23. september 2020
i København

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne. 
28. september til 27. oktober 
2020 i København
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Navn: Rubina Afzal                   
Stilling: Biblioteksleder på
Professionshøjskolen Absalon      
Uddannelse: Cand.scient.bibl. samt en
diplomuddannelse i ledelse
Karriere: Vicebiblioteksleder ved Halsnæs 
Bibliotekerne, leder af Vesterbro og Sydhav-
nens Bibliotek, leder af Vollsmose Bibliotek & 
Læringscenter, projektleder og faglig kon-
sulent ved Bibliotekscenter for Integration, 
bibliotekskonsulent i Biblioteksstyrelsen, 
uddannelsesbibliotekar ved Ergo- og fysiote-
rapeutskolen            
Alder: 52 år  

Hvorfor søgte du stillingen som biblioteks-
leder?              
- Jeg har haft ti spændende år på Halsnæs 
Bibliotekerne, men jeg er af natur ret nysger-
rig og har lyst til at udforske min faglighed og 
min ledelsesfaglighed, og derfor appellerede 
stillingsopslaget til mig. De søgte en innovativ 
og strategisk leder. Det gav et klart man-
dat til at lave tingene om og tænke nyt. Til 
ansættelsessamtalen var det tydeligt, at man 
gerne vil en ny struktur og retning og ønsker, 
at biblioteket løfter sig op og taler ind i den 
store organisation, hvor uddannelsen er det 
centrale.  
 
Dit første job var også på et uddannelses-
bibliotek. Hvordan er det at vende tilbage?           
– Med en ledelsesfaglig baggrund kan man 
søge på tværs af sektorer, men ja samtidigt 

bandt det karrieremæssigt en sløjfe til mit 
allerførste job på et uddannelsesbibliotek.    
Så selvom der er gået 25 år og meget har 
forandret sig, så ved jeg grundlæggende, 
hvad det vil sige at være uddannelsesbiblio-
tekar, og hvad opgaverne indebærer.  
  
Hvordan har dine første uger som biblio-
teksleder været?                    
- Min læringskurve har været stejl. Vi er 
16 ansatte fordelt på forskellige adresser, 
så jeg har skullet overveje, hvordan man 
bedriver ledelse på afstand med nærhed og 
god kommunikation og gode beslutnings-
processer. Som det første har jeg besøgt de 
forskellige adresser for at lære medarbej-
derne og organisationen at kende. Næste 
skridt bliver et personaleseminar, hvor jeg 
kan fortælle om mine refleksioner, og høre 
hvad medarbejderne tænker, så vi kan få en 
samtale i gang om, hvor vi skal hen. Jeg vil 
gerne være tydelig omkring, hvad jeg synes 
er vigtigt, og hvad der skal ske. Et andet 
spor i mit job handler om samarbejdet på 
tværs i organisationen med forsknings- og 
uddannelsescheferne, samt lederne på de 
enkelte afdelinger. Og et tredje spor handler 
om bibliotekssamarbejdet på tværs med 
andre professionshøjskoler, uddannelses- 
og forskningsbiblioteker. Det er et slaraf-
fenland for et nysgerrigt menneske. 
    
Ud over det ledelsesfaglige har du også 
været engageret i biblioteksudvikling som 

konsulent i Biblioteksstyrelsen 
(nu Slots- og Kulturstyrelsen, red). 
Hvad har det betydet?        
- I 1998 fik jeg blandt andet ansvar 
for integrationsområdet, og via det 
job blev jeg opfordret til at søge 
en stilling som leder på Vollsmose 
Bibliotek. Det var en fantastisk 
mulighed, fordi det både gav mig 
min første ledererfaring og i høj 
grad handlede om det, jeg brændte 
for – nemlig biblioteksbetjening 
af etniske minoriteter. Det var en 
spændende ledelsesopgave at 
arbejde med, hvordan man som 
bibliotek tager afsæt i lokalsamfun-
det og dets behov i et område med 
89 forskellige minoriteter. Og jeg 
oplevede, at jeg som kvindelig leder 
blev en rollemodel. Blandt andet 
kom der en dag en pige på bibliote-
ket og spurgte, om hun kunne tale 
med lederen. Og jeg svarede, at det 
var mig, og så lyste hun helt op. 
»Er du lederen for det her sted? Be-
stemmer du så også over Mogens 
og Peter?«, spurgte hun. Og jeg 
kunne jo kun svare ja, da Mogens 
og Peter var de to bibliotekarer på 
biblioteket. Jeg grinede lidt af det 
først, men det var også fantastisk, 
hvordan jeg kunne blive en rollemo-
del for en lille pige. 

Nyt job er slaraffenland for 
et nysgerrigt menneske
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”Biblioteket er det 
bedste sted på jorden. 
Skulle jeg være noget 
andet, var det bibliote-
kar. Tænk at gå rundt 
mellem bøger hele
dagen og snige dem 
med hjem om aften.”
Forfatter og satiretegner Maren Uthaug. 
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