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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Biblioteker i krigszoner  /  Stigende aktivisme på bibliotekerne

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser

For få 
mænd
bruger 

kulturen 

Tema:



”De lande, der 
har oplevet krig 
og katastrofer, 
er dem, der har 
mest brug for 
biblioteker.”
Amira Jamal Muhammad Ayyash
Bibliotekar ved Women’s Program Center Library, Gaza

Læs side 22 www.bci.dk

VIND
EN HABICAVE

HabiCave er en sansemodulerende hule, der med sine akustikdæmpende egenskaber 
giver plads til ro og fordybelse. Med HabiCave skaber du let et rum i rummet.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21.-22. april i Aalborg Kongres & Kultur Center 
kan du møde os på stand nr. 11-14. Her kan du se og afprøve HabiCave, og få en snak 
med os om, hvordan vi kan hjælpe med biblioteksindretningen. 

Deltag også i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om en HabiCave.

MØD OS PÅ DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
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04 Aktuelt interview: Der er værdi i at turde 
 Vi ser stigende tendens til mere aktivistiske 
 biblioteker, ifølge videnskabelig assistent på 
 informationsstudier på KU. 
 

20 Teenageoprør mod forbudte bøger
 I Pennsylvania i USA har en gruppe teenagere lavet
 en læseklub, hvor de læser »forbudte bøger«.

28 ”Vi har valgt at fritage dig for tjeneste 
 med øjeblikkelig virkning” 
 Alle involverede parter skal sikres en fair
 behandling i sager om krænkende adfærd.  

34 »Undervognen« er afgørende for 
 god records management
 Mange virksomheder underprioriterer værdien 
 af god records management og informations- 
 sikkerhed. 

50 Nyt job: Medarbejdernes brede kompetencer 
 imponerer     
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DET TREDJE STED I GAZA

42

Mænd bruger kulturen for lidt.  

Hvordan skaber man et trygt og frit biblioteksrum 
i et krigshærget samfund?  

Vi er ikke glade for dem, men 
vi kan heller ikke undgå dem. 
Erhvervspsykolog Timo Klindt
Bohni kommer med råd til at blive 
bedre til at håndtere konflikter. 

KULTURFORBRUG:
DE FRAVÆRENDE MÆND

KONFLIKTER ER EN
UUNDGÅELIG DEL AF
(ARBEJDS)LIVET

22

12
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Man kan se, at bibliotekerne griber formidlingen om krigen i 
Ukraine meget forskelligt an, hvorfor?  
- Grundlæggende ser vi i dag en stigende tendens til mere aktivi-
stiske biblioteker, hvor man vælger at gribe formidlingen an på en 
ny måde og kobler sig på en mere aktivistisk praksis. For eksempel 
når Vejle Bibliotek laver et ukrainsk flag med blå og gule bøger 
på hylder over hinanden og på Instagram bruger hashtags som 
#StandWithUkraine og #Ukraine og et blåt og gult hjerte under 
fotoet, så vælger de side i konflikten. 
   Hvor en klassisk (neutral) biblioteksformidling eksempelvis 
havde været at opstille en række bøger om Rusland og en om 
Ukraine for at vise, at de har set, hvad der rører sig i samfundet, 
men uden at tage stilling. I stedet vælger de at tage (tilfældige) 
bøger med en bestemt farve – og dermed klart vise deres støtte.     
Det er ikke kontroversielt at støtte Ukraine - det er de fleste enige 
i, er det rigtige - men det er stadig interessant i en biblioteks-
sammenhæng. Det er en tendens, som jeg tror, vi vil se mere af 
fremadrettet, hvor »formidlingen tager stilling«, for eksempel ved 
at koble sig på hashtags eller andre aktivistiske symboler. Det så vi 
ikke for bare fem eller ti år siden. 
  Det kan også være i forbindelse med »Black Lives Matter«, hvor 
der igen er forskel på, om man formidler materialer om sortes hi-
storie eller kobler sig på et hashtag og dermed er mere aktivistisk 
og tager stilling. Eller i formidlingen om alternative familietyper, 

Krigen i Ukraine har fået flere biblioteker til at markere deres støtte til 
landet direkte på deres hjemmeside eller sociale medier, mens andre har 
valgt en mere neutral formidling, for eksempel af bøger om de to lande, 
mens andre igen vælger slet ikke at lade situationen spille ind på formid-
lingen. Perspektiv har spurgt Anne-Sofie Elbrønd Bollerup, videnskabelig 
assistent på informationsstudier på Københavns Universitet, hvorfor vi 
ser den forskel, og hvad den betyder?  

4

Der er værdi 
i at turde  

hvor der er forskel på at have bøgerne i samlin-
gen eller for eksempel lave en særlig hylde og 
»koble sig på regnbueflaget«. 
  Udviklingen, som jeg ser den, er langsomt 
på vej fra mere end blot »formidling« eller »at 
stille til rådighed« og »oplysningspligt« til en 
del mere stillingtagen og aktivisme. 

Hvorfor sker den udvikling?   
- Det er der flere grunde til. Der har generelt 
været en udvikling fra en klassisk biblioteks-
tanke til, at vi godt må sortere og sige, at 
noget er bedre end andet. Det er jo også det, 
bibliotekarer gør, når de kuraterer og udvælger 
materialer. Der er også emner, der med tiden 
er blevet en almen dagsorden og derfor har 
fået en mere naturlig plads på bibliotekerne, 
for eksempel verdensmålene. Men det er også 
stillingtagen og valg af nogle værdier frem for 
andre.
   En anden vigtig grund er legitimitet. Det at 
vise en holdning er et udtryk for bibliotekets 
rolle og ansvar i dag. Det er en nøgle til at gøre 
opmærksom på sig selv og gøre sig relevant 
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- Bibliotekerne tør 
meget mere i dag end 
for 5-10 år siden, siger 
Anne-Sofie Elbrønd 
Bollerup, der mener, at 
det er en interessant og 
spændende tendens.

I Vejle Bibliotek bliver brugerne mødt af et ukrainsk flag lavet af bøger. 
For bibliotekschef Mette Høxbro er det naturligt, at biblioteket spiller ind i den aktuelle dagsorden, og at brugerne »møder« verden i 
biblioteksrummet. 
- Selvfølgelig skal vi markere den aktuelle situation, som vi har valgt at gøre med bogflaget, men brugerne kan selv tage stilling og vælge, om 
de vil dykke videre ned i emnet. Vi forsøger at komme hele vejen rundt i vores formidling; udover blikfanget med flaget har vi fundet bøger frem 
fra samlingen om Rusland, den kolde krig, Ukraine, NATO og så videre, og vi inviterer til informationsmøder i marts om krigen med en forsker 
fra Aarhus Universitet.   
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i en tid, hvor folk ellers selv kan søge 
alle informationer og underholdning på 
nettet. Men vi har brug for nogle, der 
kan sortere for os, invitere til debat og 
oplyse os, og hvor vi ved, at det, der er 
på hylderne, er kvalitet og udvalgt af 
nogle med stor troværdighed. For vi er 
i en tid med mange informationer og 
en større bevidsthed om »fake news«. 
   Det er selvfølgelig også den trovær-
dighed, nogle biblioteksfolk er bange 
for at sætte over styr ved netop at 
tage stilling, siger Anne-Sofie Elbrønd 
Bollerup, og hun kalder det også en 
balancegang.  
   På Facebook skriver en bibliotekar i 
en kommentar til Perspektivs nyhed 
om, hvordan blandt andet Silkeborg 
Bibliotek inviterer til en debat med 
overskriften: Hvordan stopper vi 
Rusland? »... er det ikke et problem 
med ladede overskrifter, fx om at 
stoppe Rusland? Bør vi ikke forholde 
os helt neutralt og overlade resten til 
brugerne?«

Hvordan takler man uenigheden
internt i bibliotekerne?   
- Det er naturligt, at nogle vil føle, at 
det er deres troværdighed, der er på 
spil. Faget hviler på en historie og er 
rundet af idealet om objektivitet og 
neutralitet, og der er stor forskel på, 
hvad biblioteksfolk mener internt i 
bibliotekerne. Det vigtigste er, at man 
bliver ved med at tale om det. Der er 
jo spændvidden fra dem, der mener, 
det er det mest naturligt i verden med 
»regnbuehylder«, til dem, der mener, 
det er helt forkert. Hvor står man selv? 
Hvilket signal vil man gerne sende?

Hvad gør man så?    
Man skal snakke sammen om, hvad 
det er for et rum, man vil have og 
tilbyde sine brugere. Hvordan vil vi 
bidrage til debatten, hvilken stemme 
vil vi have og i hvilken grad, og hvis 
vi vil noget med lokalsamfundet og 
være et sted, borgerne kommer, hvad 
vil vi så give dem? Det er en balance 
at navigere i, men man skal ikke være 
bange for, at nogle bliver sure, men 
turde være modig. 

Et eksempel på et dansk bibliotek, der var blandt de første til at 
invitere til debat om krigen i Ukraine, er Silkeborg Bibliotekerne 
under overskriften: Hvordan kan vi stoppe Rusland? Hvad kan 
vi i Vesten gøre for at bremse Ruslands uprovokerede og rå 
aggression? Hvilke rædsler venter det ukrainske folk?

Silkeborg Bibliotekerne havde samtidig overvejelser om 
bibliotekets rolle.

- Vi er ikke et nyhedsmedie, men vi ville godt have en mening 
om det, der skete, og formidle den i en klumme. Vi ville tydeligt 
bakke op om Ukraine, og vi ville give borgerne information og 
modvirke misinformation, siger souschef Heidi Aistrup Holt og 
skriver i en kommentar på Facebook: 

»Jeg mener helt klart, at biblioteket gerne må have både 
holdning og mening i vores formidling. Vi står på et fundament 
af demokrati, oplysning og fællesskab og har dermed også 
en rolle at spille, når det handler om vigtige samfundsfaglige 
dagsordner/emner.«

Og formidler og del af webredaktionen på Silkeborg 
Bibliotekerne skriver i sammen tråd på Facebook om deres 
debatarrangement:

»Bag overskriften “Hvordan kan vi stoppe Rusland?” gemmer sig 
et arrangement med ruslandsanalytiker Jens Worning Sørensen. 
Arrangementet har fået overskriften efter aftale med ham. Hvis 
vi havde et arrangement om klimaforandringer, kunne vi også 
finde på at kalde det “Hvordan stopper vi klimaforandringer?” 
[…] I forhold til, om biblioteket som sådan har en holdning eller 
SKAL være neutrale, så tænker jeg, at vi som folkebibliotek i 
et demokrati gerne må lade medarbejdere (i dette tilfælde min 
kollega Peter, som har forsket i Ukraine/Rusland) ytre deres 
holdning og komme med en analyse i en artikel som “Putin 
forsøger at omskrive historien”. Samtidig synes jeg personligt, 
at bibliotekerne - særligt i denne tid - skal passe på med at blive 
for tandløse.« 

Silkeborg Bibliotek 
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Vi skal bryde mentale mure 
og drømme stort på trods af 
krigens rædsler
I 2019 holdt daværende tyske kansler Angela 
Merkel en tale for studerende på Harvard Uni-
versity. Med baggrund i sin opvækst og ungdom 
i Østtyskland og med henvisning til den fysiske 
mur slog hun et slag for at nedbryde de mentale 
mure, vi alle kan møde i vores liv. Herudover var et 
af budskaberne, at demokrati ikke er noget, vi kan 
tage for givet, og hun fortsatte nærmest forud-
sigende; at det samme gælder fred og velstand. 
Det er vi desværre på tragisk vis blevet vidner til 
efter Ruslands invasion af Ukraine. En invasion, 
som vi i Forbundet Kultur og Information tager 
skarpt afstand fra – det har vi gjort sammen med 
vores kollegaer i bibliotekssektoren og sammen 
med vores samarbejdspartnere i Akademikerne 
(AC). 
   Krigen bliver vi hver især og som samfund 
påvirket af, og det kræver, at vi som individer 
tager ansvar for at vurdere de informationer, vi 
modtager, inden vi deler videre. Et stærkt demo-
krati kræver oplysning, dannelse og er baseret på 
retten til at ytre sig. Stærke værdier, som vi skal 
værne om, og som vi skal sikre vedbliver. Det skal 
trænes gennem dialog og debat og baseres på 
fakta og viden.
   Krigen i Ukraine fylder - med rette - meget i 
mediebilledet, men derfor skal vi fortsat sikre 
dialog og debat og sikre plads til helheder samt 
lade markeringer få plads. Den årlige markering 
af 8. marts - kvindernes internationale kampdag 
- er en af disse vigtige markeringer. Kontrasten 
til, at kamp for kvinder kan udspille sig på mange 

måder, var i år ekstra stærk. For nogen er det med livet 
som indsats, for andre er det at sikre sig i livet - når det 
gælder balance i familielivet, karriere og løn. Alle områ-
der, hvor der fortsat er et godt stykke vej til ligestilling 
mellem kønnene. 
   Noget er der dog rykket på, og det er indenfor sex-
isme. For i dagene op til 8. marts blev der enighed om 
en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal under-
støtte en kulturforandring på arbejdspladsen. Efter en 
#MeToo-debat, der kom i flere bølger - og med stærkest 
afsæt siden 2020 - er der nu nået en vigtig milepæl i 
kampen mod seksuel chikane. Nemlig en aftale, der i 
ligestillingens tegn ikke begrænser sig til køn, men til 
de faktorer, der spiller ind på arbejdspladser, og ikke 
mindst til den nødvendige kulturforandring, der skal 
finde sted. Det, som regeringen og arbejdsmarkedets 
parter er blevet enige om, er blandt andet at tydeliggøre 
regler, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender 
deres ansvar og pligter, samtidig med, at det får større 
konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine 
forpligtigelser. Det er et markant nybrud, at seksuel 
chikane ikke længere er den enkeltes problem, men 
et problem, som arbejdsmarkedet håndterer. Aftalen 
sætter både ind i forhold til lovgivning, godtgørelse og 
de redskaber og rammer, vi kender i det etablerede af-
talesystem i forhold til arbejdsmiljølovgivning. Så både 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
skal tænkes ind i forankringen af aftalen. 
   Alt er ikke løst med denne aftale, men den er et 
vigtigt skridt i den rigtige retning. Andre store sager 
kræver handling. Klimaet står øverst på denne liste, 
uanset at krigen i Ukraine nu fylder – oven på to år med 
en pandemi. Jeg har tillid til og tror på, at de bevægelser, 
som er sat i gang, nok skal drive det langt, og så må 
vi fortsat sikre opmærksomheden fra verdens ledere.   
Indtil da må vi hver især sikre, at vi fortsat arbejder for 
og drømmer om en bedre verden. Det er her, det hele 
starter, eller som Angela Merkel sagde i sin tale til de 
studerende i 2019: »Anything that seems to be set in 
stone or inalterable can, indeed, change. In matters both 
large and small, it holds true that every change begins 
in the mind«. Forandringen sker hos os selv. Og lad os 
bruge den kommende tid på at sikre en bedre verden for 
kommende generationer. 
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

I 2017 donerede det russiske kulturministerium og den russiske forfatterforening via ambassaden i København en buste af digteren Aleksandr Pusjkin til 
Det Kgl. Bibliotek. Busten blev opstillet på Søndre Campusbiblioteket. Nu er den i protest mod den russiske invasion blevet tildækket af et lagen. 

Busten af den russiske digter Aleksandr Pusjkin på Søndre Campusbiblioteket er blevet genstand for 
en protest mod den russiske invasion af Ukraine. Busten er blevet tildækket med et lagen ledsaget af 
en tekst om, at biblioteket bør returnere den til den russiske ambassade.    

Protest over Ruslands invasion 

»No one has to accept invasive, conditioned gifts from anyone. Not from violent ex-friends, nor from Russian state, 
embassy or organizations. Especially not when they are given on preconditions like the donors being invited to yearly 
celebrations and praise on the premises. Gifts can be handed back to the donor at any time. The donation is not to be 
vandalized, covered in red paint, or thrown into the canal. It is to be returned to the Russian Embassy. At their cost, of 
course. Immediately. Unceremoniously.«
  Det er bibliotekets beslutning at lade Pusjkin blive stående tildækket indtil videre. 
  - Hvis vi fjernede klædet, ville det være en ytring, som kunne blive opfattet som støtte til Ruslands invasion af Ukraine. 
At lade installationen være er også en ytring. Vi agter ikke at fjerne busten, sådan som det foreslås i teksten. Et sådant 
spor ville være uden ende, siger fakultetsbibliotekar på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus, Hans Kristian 
Mikkelsen. 
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Akademikerne (AC) har udarbejdet en 
Strategi for Akademikernes interesse-
varetagelse på det private arbejdsmarked 
frem mod 2025 med fem strategiske 
pejlemærker: 

Forbundet Kultur og Information har i en ny undersøgelse 
kortlagt 17 brancher, der har ansat informationsspecialister.

•  Fremtidens fleksible arbejdsliv

•  Gode rammer for et godt socialt og 
organisatorisk arbejdsmiljø

•  Kompetenceudvikling af privatansatte 
akademikere

•  Opdatering af funktionærloven

•  EU-direktiv- og aftaleimplementering

Forbundet har flest medlemmer ansat inden for branchen 
Bibliotekssystemer. Her arbejder 21 procent.

Medicinalbranchen – hvor medlemmer har job i virksomheder 
som Novo Nordisk og Ferring A/S. Her arbejder 16 procent.

Den tredje største branche for forbundets privatansatte 
medlemmer er inden for it, data, software og digitalisering. 
Her arbejder 10 procent.

Grøn omstilling
Er du optaget af den grønne omstilling, er branchen Energi- 
og forsyningsvirksomhed en mulighed. Privatansatte med-
lemmer arbejder i virksomheder som Ørsted og Vestas. I den 
branche arbejder 5 procent.

Læs mere om på kulturoginformation.dk 

Akademikernes
privatstrategi
2025

De 3 største
brancher i det private

Aarhus Universitet tilbyder en international master i 
kuratering. En deltidsuddannelse med fokus på for-
holdet mellem praksis og teori. Uddannelsen starter 
nyt hold i september med ansøgningsfrist 2. maj. 

Hvad indebærer en master i kuratering? 
- Kuratering beskæftiger sig kort fortalt med at 
sammensætte, producere og formidle noget til en 
offentlighed. Uddannelsen er en refleksiv overbyg-
ning på deltagernes praksiserfaring, som vi bygger 
videre på, udfordrer, skærper og teoretiserer over, 
siger Trine Friis Sørensen postdoc ved Institut for 
Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.   

Master i kuratering 
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Forbundet har via den euro-
pæiske biblioteksorganisation 
EBLIDA og Akademikerne givet 
sin støtte til det ukrainske folk.

- Der er et kæmpe behov for troværdig information om krigen 
i Ukraine, og ikke mindst for baggrunden for den tragiske 
invasion, som berører os alle dybt. Nyhedsmedierne opdate-
rer næsten minut for minut med nyheder om krigen, og for at 
kunne forstå og fordøje alle de nyheder har man brug for også 
at kunne finde informationer om baggrunden for krigen og 
de to landes historiske forhold. Den viden kan de bibliotek-
sansatte formidle, og det er afgørende, at vi som fag bidrager 
til at modvirke misinformation på dette område, siger Tine 
Segel, formand i Forbundet Kultur og Information. 

Forbundet i støtteerklæringer 
for Ukraine
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Går du glip 
af dine ekstra 

fordele?
Din pension indeholder en masse 
ekstra fordele, der kan give både 

dig og din familie værdi.

Gå til mitpfa.dk/fokus, og giv 
os lov til at kontakte dig
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- scan koden!
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Det er fortsat kvinderne, der
står for størstedelen af bibli-
oteksbruget herhjemme, lyder 
det i ny rapport, ligesom de langt 
oftere sætter sig med en god 
roman. Ser man på det samlede 
kulturforbrug, er kvinderne top-
scorer på næsten alle områder. 
Forklaringen på skellet mellem 
mænd og kvinder skal findes i et 
miks af kønsroller, fritidsbrug
og tidligt definerede læsevaner.

�

Går du i teatret, i biografen eller en tur ned på dit lokale 
bibliotek, vil du formentligt støde ind i flest kvinder. Sådan, 
med al statistisk sandsynlighed. For de danske kvinder 
står for eksempel for 70 procent af bibliotekernes samlede 
udlån, fortæller sidste års rapport fra Bogpanelet, der hvert 
år tager temperaturen på danskernes bogvaner. Dermed er 
kønsskævheden blandt de danske biblioteksbrugere fortsat 
markant.
   Ifølge Steen Baagøe Nielsen, lektor ved Institut for Men-
nesker og Teknologi på RUC, skal man ikke se den fravæ-
rende mand som et isoleret biblioteksfænomen. Det skal 
betragtes som en del af det generelle kønsskel i kulturbrug, 
forklarer han.
   - Jeg husker, jeg holdt et oplæg hos Aftenskolerne, hvor bil-
ledet er helt det samme med en fordeling på 80-20 procent 
eller 85-15 procent i kvindernes favør. Det er et ret spøjst 
fænomen, der også gør sig gældende i det bredere fritids-
brug. Vi ser samme overvægt af kvinder i frivillige sammen-
hænge og sociale aktiviteter.
   En væsentlig del af forklaringen skal ifølge Steen Baagøe 
Nielsen findes i den klassiske rollefordeling, der stadig 
hersker i familien. Tendensen er ikke lige så udbredt som for 
40 år siden, understreger han, men er stadig definerende. Er 
det ting, der angår børnene, er det oftest mor, der varetager 
rollen. 
    På Hillerød Biblioteker foretog man for to år siden en spør-
geskemaundersøgelse, der skulle kortlægge biblioteksbru-
get på tværs af aldersgrupper. Den viste ikke overraskende, 
at både mænd og kvinder i 30’erne, der traditionelt set 
udgør småbørnsfamilierne, var hyppige biblioteksbrugere.   
Interessant er det at se, at i aldersgrupperne over biblioteks-
brugere, hvis børn gennemsnitligt set er blevet store, er det 
i Hillerød mange af kvinderne, der bliver ved med at komme, 
mens de fleste mænd er forsvundet.

De fraværende

mænd

April 2022 · Perspektiv ·

Preben (tv), Niels og Erik 
(th) meldte sig til Hillerød 
Bibliotekernes læsekredse, kun 
for mænd. I det fællesskab var 
der plads til de gode snakke om 
litteratur og livet. Mød de tre 
kulturforbrugere på side 16-19.
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Steen Baagøe Nielsen tror heller ikke, at klassiske 
familieroller rummer hele forklaringen. 
  I eksempelvis kønsfordelingen blandt tilskuerne 
til Bogforum eller studerende på kunstneriske 
uddannelser som litteratur- og kunstvidenskab 
ser han eksempler på en generelt større kulturel 
nysgerrighed og interesse hos kvinder.  
   - Kulturelt er der bare en større gruppe kvinder, 
der er mere med på beatet. De er mere optaget 
af, hvad der rører sig, er mere deltagende og har 
større behov for kulturel stimuli. I de her år ser 
vi, at kvinder vender sig mere mod verden, mens 
mænd står mere stille. Kvinder er mere nysgerrige 
kulturbrugere, mens mænd er mere traditionelle, 
mener han.
   Det er svært at isolere konkrete konsekvenser 
af dette skel, men Steen Baagøe Nielsen peger 
på, at manglende kulturbrug hæmmer individets 
refleksivitet. Har man ikke omgang med aktiv 
kultur, er det svært at følge med i en verden, hvor 
tingene er i fremgang og bevægelse. Dog under-
streger han, at kulturbrug er utroligt klasse- og 
uddannelsesbaseret, og det derfor er vigtigt ikke 
blot at betragte problemstillingen som kønnet.   
For det gælder ikke alle mænd. Kigger man på kul-
tureliten, anfører han, er langt de fleste mænd.   
Han indskyder dog selv, at man også i forbindelse 
med uddannelsesaspektet kan drage en køns-
mæssig pointe, da der i dag er langt flere kvinder 
end mænd, der gennemfører lange uddannelser. 

MANDE- OG LÆSEFÆLLESSKABER

Thorbjørn Zeuthen Tirsted er litteraturformidler 
hos Hillerød Bibliotekerne, hvor han blandt andet 
er involveret i bibliotekets læsekredse for mænd. 
Adspurgt om fællestræk ved de mænd, der delta-
ger, har han svært ved at tegne dem. Andet end, 
at de er mænd i overgangen mellem arbejdsliv 
og pensionisttilværelse og selv reagerede på et 
behov for socialt samvær og sunde fællesskaber. 
Deltagerne har været alt fra håndværkere, med-
arbejdere fra finanssektoren, læger, en gartner, 
en coach og en it-mand. For at nævne få. Gennem 
metoden Guidet fælleslæsning præsenteres grup-
pen for uvant litteratur de otte gange, de mødes. 
Også lyrik og poesi, som de færreste har erfaring 
med. Undervejs i oplæsningen er der indlagte pau-
ser, hvor læseguiden styrer en samtale om vær-
ket. Om dets temaer eller karakterer eksempelvis. 
Selvom fællesskabet er det centrale, rykker de sig 
enormt som læsere, fortæller han.
   - De oplever, at de bliver stærkere læsere. Det 
at bruge to timer på en novelle giver stor indsigt 
i litteraturens lag. Men det vigtigste er, at de 

oplever, at læsningen er noget andet, end de troede. At det ikke 
er faktastyret, og at alle perspektiver er lige gyldige.
   Thorbjørn Zeuthen Tirsted fortæller, at mændene gennem 
samtalerne om litteraturen får en følelse af, at deres perspek-
tiv er værdifuldt i den samlede mening. I forlængelse heraf er-
farer de også begrænsningerne i deres eget verdenssyn og det 
gavnlige i at få adgang til andres. Det vigtigste er dog, at de 
deltager i en meningsskabende aktivitet i et fællesskab, hvilket 
han erfarede, var betydningsfyldt for flere. Blandt andet en 
tidligere murermester på 79 år. Han havde aldrig læst en bog 
før og sad helt stille under det meste af forløbet. Alligevel trak 
han en dag Thorbjørn Zeuthen Tirsted til side og fortalte, hvor 
meget han fik ud af at være en del det intime rum, litteraturen 
skabte. 
   Skal Thorbjørn Zeuthen Tirsted fremhæve en erfaring fra 
læsekredsen, er det, at mænd gerne vil inviteres indenfor. 
Derfor skal man ikke være bange for at tænke sine tilbud mere 
kønsspecifikt, mener han.
   - Det kan afskrække nogle mænd at deltage i læsegrup-
per med kvinder. Fordi kvinder ofte er stærkere læsere og 
har nemmere ved at tale om psykologiske lag i litteraturen. 
Jeg har tidligere haft læsegrupper med begge køn, og der var 
bare langt flere kvinder, og de snakkede mere. Så jeg tror, at 
tilbud skræddersyet til mænd ville kunne få de tilbageholdende 
mænd til at deltage.

PIGER LÆSER SKØNLITTERATUR,

DRENGE FAGLITTERATUR

I Bogpanelets årlige rapport kan man også aflæse en væsentlig 
forskel på mænd og kvinders læsevaner. Andelen af kvinder, 
der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, har siden 
2017 ligget nogenlunde stabilt på omkring de 45 procent.   
Blandt mænd er det omkring 50 procent, der læser månedligt 
eller sjældnere, mens 25 procent aldrig læser skønlitteratur. 
Blandt kvinderne er samme andel omtrent 10 procent.
   Forskellen på kønnenes forhold til den skønlitterære læsning 
etableres ganske tidligt, forklarer Jan Mejding. Han er lektor 
emeritus ved DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse) og mangeårig observatør af danske børn og unges 
læsning. Hos grundskolens ældre elever ses det, hvordan piger 
primært læser skønlitteratur, mens det hos drengene i højere 
grad er faglitteraturen, der trækker.
   Jan Mejding understreger, at det ikke er det samme som, at 
drenge eller mænd generelt er dårligere læsere. I de små klasser 
er drengenes læsefærdighed gennemsnitligt en del dårligere 
end de jævnaldrende pigers, men det kommer de efter.
   - I de år ser man en generel niveauforskel, hvilket skyldes en 
ret stor forskel i modenhed. Men de forskelle har udlignet sig 
omkring 7.-8. klasse. Det er heller ikke sådan, at vi ser ud-
prægede forskelle, når vi kigger på voksnes læsefærdigheder 
herhjemme, fortæller han.
   Fælles for alle børn og unge er, at tiden, der bruges på fri-
tidslæsning, er faldende. Som den har været i mange år. Det 
er ikke så mærkeligt, mener Jan Mejding, med tanke på tidens 
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uanede muligheder for underholdning. Han understreger dog 
vigtigheden af træning for at nå det ret høje niveau af læ-
sefærdighed, der er nødvendigt i samfundet i dag. Nærmest 
ligegyldigt, hvilken uddannelse man vælger. Er man forælder 
til et barn uden naturlig interesse for skønlitterære værker, 
er det dog ikke vejen frem at forsøge at presse den læsning 
ind, forklarer han.
   - Der findes eksempelvis også masser af god læsning om 
fodbold, hvis det nu er dér, ens interesse ligger. Og det giver 
lige så meget for læsefærdigheden.

INTERESSER SOM LOKKEMAD

På Randers Bibliotek var det netop brugen af andre interes-
ser som indgangsvinkel til læsningen, der var omdrejnings-
punkt for projektet »Lyst til faglitteratur«. Lene Graugaard-
Jensen, chef for litteratur og læring, fortæller, at idéen kom 
af et ønske om at udnytte de mange specifikke interesser og 
hobbyer, børn ofte kommer ind i børnebiblioteket med. De 
tænkte, det kunne være en god vej ind.
    - Jeg tror, man misser et potentiale ved den grove skelnen 
mellem skøn- og faglitteratur, vi voksne ofte tyer til. For 
børn er formatet ikke så vigtigt. I projektet kunne vi se, at 
børnene efterfølgende oplevede, at læsning kunne være en 
dejlig ting, og gerne ville læse mere, siger hun.
   Lene Graugaard-Jensen ser tilbage på et succesfuldt pro-
jekt, men hun er ikke sikker på, at projektet nødvendigvis 
havde større effekt hos drengene. Alligevel bruger Randers 
Bibliotek en lignende filosofi i forsøget på at tiltrække 
kommunens voksne mænd. I bibliotekets bogcaféer og 
læsekredse forsøger de at bruge specifikke interesser som 
omdrejningspunkt. 
   - Vi har en mandeklub, der mødes om emner som kroppens 
historie, sport eller vine, men altid med litteraturen koblet 
på. Vi oplever det som en virkningsfuld vej ind. Både til bø-
gerne og også bare til det fysiske bibliotek, hvor de bliver klar 
over stedets muligheder, forklarer Lene Graugaard-Jensen.

Kvinderne i front i brug af 
scenekunst, skønlitteratur, 
biblioteker og biografer

De største forskelle på kvinders og mænds 

kulturaktiviteter er, ifølge Danmarks Statistiks 

kulturvaneundersøgelse i 4. kvartal 2018, inden 

for områderne scenekunst, læsning eller lytning 

af skønlitterære værker, besøg på biblioteket 

og brug af bibliotekets digitale tjenester. 71 

procent af kvinderne har læst eller lyttet til 

skønlitteratur. Blandt mændene har halvdelen 

læst eller lyttet til skønlitteratur. Blandt 

kvinderne har 51 procent været på biblioteket, 

og 36 procent har benyttet sig af bibliotekets 

onlinetjenester. Godt hver tredje kvinde har 

overværet scenekunst live mod 22 procent 

af mændene. Desuden har flere kvinder end 

mænd set film på det store lærred inden for de 

seneste tre måneder. I fjerde kvartal 2018 var 

der 32 procent af kvinderne og 23 procent af 

mændene, der lagde vejen forbi biografen.

Kilde Danmarks Statistik 

 

Fraværende

i kulturlivet
mænd

Preben læser 
litteratur og 
maler. Han 
er en af de 
mænd, der 
flittigt bruger 
kulturens 
tilbud.
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De er ikke svære at finde. Preben, 71 år, Niels, 92 år, og Erik, 77 år, som de sidder dér på 
en bænk langs væggen ved Hillerød Bibliotekernes indgang og venter på Perspektiv en 
torsdag formiddag i februar.  

De tre herrer udstråler en ro og et fællesskab, mens de sidder og småsnakker, selvom 
de ikke har deltaget i den samme læsekreds. De har alle et langt arbejdsliv bag sig, og 
de hilser hjerteligt på Perspektiv og går hjemmevant igennem biblioteket for at finde et 
sted, hvor de kan fortælle om sig selv, læsekredsen og spise den kringle, Perspektiv har 
medbragt. Læsekredsens normale møderum er optaget, så vi sætter os nær en læsesal, 
selvom en kvinde straks advarer om, at »man skal være stille her«. Ja, ja, nikker de tre 
herrer og sætter sig til rette og hæver hurtigt stemmerne – lidt for højt til en stillezone. 
Så endnu en gang flytter mændene sig, til en plads bagerst i udlånet, hvor der er højere 
til loftet og plads til de mange anekdoter og bramfrie bemærkninger. »Du skal da have 
et stykke kringle, du er alt for tynd«, lyder det blandt andet til Perspektivs journalist fra 
Niels. Det er tydeligt, at de tre herrer igennem alle årene har bevaret en nysgerrighed på 
andre mennesker og alt, hvad livet kan byde på. Om det så er en læsekreds på det lokale 
bibliotek eller et formiddagsmøde med Perspektiv. 

Hvem er de

der bruger kulturen?
mænd,

Mød en gartner, en slagter og en tømrer, der 
alle har været en del af Hillerød Bibliotekernes 

læsekredse kun for mænd.
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- Jeg har altid læst meget. Walden - Livet i skovene af Henry 
David Thoreau var en bibel for mig. Og jeg kan også nævne 
Slavernes Ø af Thorkild Hansen, eller Jan Guillous Brobyggerne, 
siger han.
- Mens jeg arbejdede, kom jeg ikke meget på biblioteket. Alene 
det at få tid til at læse var noget, man måtte stjæle sig til. Men 
jeg har altid fulgt med i politik, siger han. 

Om mænd, kultur og læsekredsen:
- Det er kvinder, der bruger kultur. Mænd er jo ikke kultiverede. 
Og det er synd. Men jeg fik en god ven i læsekredsen. Han var 
tidligere skoleinspektør. Han var pragtfuldt selskab.

   - Men bogvalget var under al kritik. Bøgerne var ikke poli-
tiske nok. I virkeligheden er politik og religion det eneste, der 
er værd at tale om. Jeg har en stor social indignation, og jeg 
er altid blevet mishandlet på arbejdsmarkedet. Arbejdsplad-
ser ødelægger én.
   Her bryder både Preben og Erik ind. De er ikke enige og pe-
ger på den store frihed, de har haft som selvstændige. Men 
de spørger begge nysgerrigt til, hvorfor Niels har oplevet det 
sådan.
   I dag er Niels ikke længere medlem af en læsekreds. Men 
han synger to gange om ugen.

mænd,
Om Niels: Dårligt gående, men hurtigt snakkende. Han er forhenværende 
slagter, både som egen mester og på Rigshospitalet. Han har også været 
slotsbetjent på Christiansborg og har rørt i de store kedler på en tobaks-
fabrik. Er i dag enkemand.

Niels 
på 92 år 
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- Jeg har også altid læst meget. Filosoffer som Nietzsche. Da 
jeg blev gartner, blev det mindre, men inden jeg meldte mig til 
læsegruppen, var jeg tilmeldt et skrivekursus på biblioteket. Jeg 
har en sød kæreste, og før jeg fik hende, var jeg nok mere en 
enspænder. Jeg havde jo været ungkarl i mange år. Min kæreste 
gik i en læsegruppe, og det inspirerede mig. Men jeg ville også 
gerne finde et fællesskab med mænd, så derfor var læsekred-
sen for mænd en god mulighed. 

Om mænd, kultur og læsekredsen:
- Det er jo mest kvinder, der kommer ud og bruger kulturen. 

Men jeg ville også gerne tale med mænd. Når mænd bliver æl-
dre, er de mere til at tale om følelser. De er ikke så konkurrence-
betonede, som da de var yngre. Jeg har mødt mange gode folk 
i læsekredsen, hvor vi fortæller, hvad vi føler og oplever ved at 
læse. Der var mange højtuddannede med i gruppen. 
  - Jeg har det ikke som Niels. For mig er alt ikke politisk, og 
jeg har altid som selvstændig elsket friheden og den tillid, jeg 
oplevede fra kunderne. 
   - Udover at læse og male har jeg min kolonihave og går til 
mange foredrag. Og jeg elsker musik.

Uddannet socialrådgiver, men skiftede hurtigt faget ud med et liv som 
autodidakt gartner med eget firma. Han bor i dag i en lille lejlighed 
i Hillerød, har egen kolonihave, var single i en del år, men har nu en 
kæreste på 12. år, der blandt andet har introduceret ham til at male.

Preben 
på 71 år 
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- Uanset hvor træt jeg var, så sneg jeg mig altid til at læse. Jeg 
kom meget på biblioteket med børnene. 

Om mænd, kultur og læsekredsen:
- Det, der blev talt om i læsekredsen, blev i rummet. Man kunne 
sige, hvad man havde lyst til. Det var min kone, der havde set, 
at der var en læsekreds for mænd over 65 år, og hun spurgte, 
om det ikke var noget for mig. Så jeg mødtes med Thorbjørn 
(bibliotekaren, red.) og sagde, at jeg gerne ville deltage, men at 
jeg jo ikke kunne se. Det gør ikke noget, svarede han. Så hører 

du bare efter. For Thorbjørn læste altid de sider, 
vi skulle drøfte, op. Men det er klart, at jeg skulle 
koncentrere mig mere for at kunne tale med om bø-
gerne, fordi jeg jo ikke kunne se teksten foran mig. 
Jeg skulle huske det hele.
   - Jeg har også gået til madlavning, og fordi jeg ikke 
kunne se opskriften, forberedte jeg mig hjemmefra. 
Jeg er også med i Hemingway-klubben, hvor vi går til 
foredrag.

Forhenværende selvstændig tømrer og bygningskonstruktør. Erik har 
fået øjensygdommen AMD og ser derfor alt i lys og skygger. Han forlod 
arbejdsmarkedet som 57-årig og har altid spillet musik (blandt andet
for Dronning Ingrid en enkelt gang ved Slotssøen i Hillerød). Han har
otte børnebørn (to af dem er bonusbørnebørn) og to oldebørn.

Erik 
på 77 år 
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The Banned Book Club er en gruppe amerikan-
ske teenageres modsvar på, at en voksende 
liste af materialer/litteratur, der især omhand-
ler race eller LGBTQ, bliver fjernet fra biblio-
teker på tværs af USA, blandt andet i Texas, 
Utah, Virginia, Wyoming and Pennsylvania. 
   De unge mødes hver 14. dag for at læse og 
diskutere litteratur, som enten er fjernet nogle 
steder, eller som konservative kræfter arbej-
der på at forbyde på skolebiblioteker. Avisen 
The Guardian har været med til et møde i klub-
ben, hvor medlemmerne er mellem 13 og 16 år. 
   »Jeg elsker at læse, så det er frustrerende at 
se forbud mod bøger, især fordi det er voksne, 
der forbyder dem uden at spørge om vores 
mening om bøgerne,« siger 14- årig Joselyn 
Diffenbaugh, der er stifter af The Banned 
Book Club. 
   »Det er skræmmende, at nogle måske har 
brug for de her bøger, fordi de er ved at lære 
om, hvem de selv er,« siger hun.
   »Især for børn og unge, som er queer eller 
farvede, er det vigtigt at se sig selv repræ-
senteret i bøger, det kan være skadeligt, hvis 
de ikke har adgang til det«, siger en anden 
teenager i klubben. 
   I 2021 blev børnebilledbogen Heather Has 
Two Mommies for eksempel fjernet fra skole-
biblioteker i skoledistriktet knap 50 kilometer 

Teenageoprør
mod forbudte bøger  

I den lille amerikanske by Kutztown i Central Pennsylvania 
har en gruppe teenagere indledt et oprør mod den

stigende konservatisme i USA, hvor et stort antal bøger 
ikke må stå på skolebiblioteket.  

TEKST SABRINE MØNSTED  FOTO UNSPLASH
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I read banned books Den amerikanske biblioteks-organsation The American Library Association 
(ALA) arbejder mod censur og har skabt Banned Books Week, en årlig begivenhed, der skal gøre 
opmærksom på problemet. På deres side kan man finde produkter som T-shirts og kopper med 
ordlyden »I read banned books«. 

21

fra Kutztown. Og de unge oplever generelt, at censuren kom-
mer tættere på. 
   I 2021 besluttede Pennsylvanias Central York skoles bestyrel-
se at forbyde en lang liste af bøger, der stort set udelukkende 
omfattede titler af eller om farvede personer. Forbudslisten 
blev dog droppet efter protester fra eleverne.
   Et andet eksempel er bogen Gender Queer af Maia Kobabe, 
der handler om at springe ud og opdage sin kønsidentitet.   
Siden den blev udgivet i 2019 har grupper i mindst 11 stater 
arbejdet for at få den væk fra bibliotekshylderne blandt andet i 
Texas, Florida og Pennsylvania. Det gør bogen til en af de mest 
»banned books«.
  Og forfatter Toni Morrisons bog The Bluest Eye, der adresserer 
race og kønsundertrykkelse, er blevet fjernet fra skolebiblio-
teker i Florida og Missouri. Ligesom bogen Out of Darkness af 
Ashley Hope Perez, der beskriver en kærlighedsaffære mellem 

Online underviser
Læs mere og tilmeld dig 
på kulturoginformation.dk/kalender

Mandag den 12. september til tirsdag den 11. oktober 2022

Ny webbaseret  
miniuddannelse over  

3 kursusdage med indi-
viduelle opgaver før og 

mellem modulerne.  
Vi klæder dig på til at 

blive tryg og stærk  
som online underviser. 

Lær teori, metoder og 
særlige teknikker.  
Fokus er på den prak- 
tiske del, hvor vi træner, 
coacher og giver feed-
back på din undervis-
ningsplan og måden, 
du afholder online 
undervisning. 

en mexicansk pige og en sort dreng i Texas i 1930’erne, de sid-
ste år er blevet forbudt i flere stater. 
  Den næste bog på klubbens læseliste er The Hate U Give af 
forfatteren Angie Thomas, en ung prisvindende forfatter, der 
skriver om skyderiet af en ung, ubevæbnet sort mand af en 
hvid politimand. Bogen er også allerede fjernet fra adskillige 
skolebiblioteker.
  Et 16-årigt medlem af klubben understreger, at der allerede 
er stor mangel på repræsentation af minoriteter i litteraturen 
samt emner, der er aktuelle i politiske diskussioner.  
   »Jeg tror, det fører til, at mange børn bliver mere snæversy-
nede.«

Læs hele reportagen i The Guardian Ádults are banning
books, but they’re not asking our opinions’: meet the
teens of the Banned Book Club
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Det tredje sted i

Gaza

Introduktion: Ved kysten i det sydøstlige hjørne af 
Middelhavet ligger Gaza. En smal stribe land, som kun 
er lidt større end Langeland, men huser to millioner 
mennesker. Gaza er præget af stor fattigdom, arbejds-
løshed og hyppige luftangreb, og befolkningens basale 
frihedsrettigheder er stærkt begrænsede. De seneste 
15 år har enklaven været ramt af krig tre gange – se-
nest i maj 2021, hvor der udbrød krig mellem Israel og 
Hamas, der har magten i Gaza. (Hamas er den palæsti-
nensiske underafdeling af Det Muslimske Broderskab og 
den største og mest indflydelsesrige militante gruppe i 
Palæstina, red.).

Midt i denne virkelighed, mellem flygtningelejre, bolig-
blokke og ruiner, arbejder palæstinensiske bibliotekarer 
hver dag for at skabe et frirum, hvor børn og voksne 
kan mødes, læse og være kreative med pensler, farve-
blyanter, saks og papir. Hvis der er nogen, der har brug 
for biblioteker, så er det befolkningen i Gaza.

Her kan du møde fire bibliotekarer og få et indblik i 
deres arbejde med bogindkøb og traumebearbejdning 
i et af Mellemøstens mest skrøbelige samfund. 
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En Hamas-demonstration 
markerer afslutningen på en 
11 dage lang konflikt mellem 
Israel og Hamas i 2021. 256 
palæstinensere blev dræbt, 
heriblandt 66 børn. I Israel 
mistede 13 personer livet, 
heriblandt 2 børn. Foto Peter 
Van Agtmael/Magnum 
Photos/Ritzau Scanpix
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Alder: 41 år.
Bibliotekar ved Women’s Program Center Library, der ligger i 
en flygtningelejr i Deir al-Balah i det centrale Gaza.

Hvem bruger biblioteket?
- Biblioteket bliver brugt af børn, unge, voksne og forældre. 
Vores bibliotek er et mødested for lokalområdets familier, 
da det er det eneste sted i lejren, som tilbyder aktiviteter for 
både børn og voksne af begge køn.

Hvilken rolle spiller biblioteket i lokalsamfundet?
- Der er et stærkt tillidsforhold mellem biblioteket og det 
omgivende samfund. Forældre sender deres børn hen til bib-
lioteket, som anses for at være et af de mest trygge og sikre 
steder i området. Der er ikke mange steder her, hvor børn kan 
læse, skrive eller lege i sikkerhed.

Først var det et traditionelt bibliotek, hvor man kun kunne 
låne bøger. Senere begyndte vi aktivt at arbejde for at 
tiltrække både børn og forældre ved at bruge biblioteket til 
kreative aktiviteter såsom billedkunst og historiefortælling.

Hvordan kommer det til udtryk, at biblioteket ligger i et 
område, som er præget af militære konflikter og andre store 
problemer?
- Biblioteket imødekommer de sociale behov, som opstår i 
perioder med krig og anden modgang. Under coronaepide-
mien og i de perioder, hvor skoler og andre institutioner har 
været lukket, har vi spillet en vigtig rolle ved at uddele bøger 
til børn i lokalområdet, så de har kunnet læse derhjemme.

Hvorfor er det vigtigt at læse i Gaza?
- Indbyggerne i Gaza lever i en kompleks virkelighed, og 
læsning kan hjælpe børn og voksne til at overkomme en del 
af den modgang, de møder. 

Osama 
Fayyad
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Alder: 35 år.
Bibliotekar ved Women’s Program Center Library 
i Rafah i det sydlige Gaza.

Hvem bruger biblioteket?
- I begyndelsen var det primært kvinder, men i 
dag er det mennesker i alle aldre, børn og unge, 
mænd og kvinder. 

Hvilken rolle spiller biblioteket?
- Børn og forældre er begyndt at opfatte biblio-
teket som det tredje sted – stedet, man går hen, 
når man hverken er i skole eller derhjemme. Bibli-
oteket er et frirum. Børn kommer for at sludre, og 
voksne kommer for at lufte deres frustrationer. 
Jeg tror, biblioteket har udviklet sig til at være et 
sted, hvor børn og deres forældre kan tale frit om 
deres følelser. 

Hvad kan man lave på biblioteket – udover at 
snakke sammen?
- Vi arrangerer kreative workhops, som giver børn 
mulighed for at bearbejde psykiske traumer, og 
som generelt giver psykologisk støtte til børnene 
og deres forældre. Derudover har vi fokus på 
børns intellektuelle udvikling gennem læsning, 
historiefortælling, film, sang og billedkunst. 

Tror du, at du og dine kolleger gør en forskel i 
lokalsamfundet?
- Vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden 
– også selvom vi har meget forskellige interes-
ser og kompetencer. Jeg er uddannet inden for 
biblioteksvidenskab, mens nogle af mine kolleger 
er uddannet inden for psykologi. Det er dem, 
der følger op på 
vores psykosociale 
projekter, og som 
tager sig af de 
børn og voksne, 
der har brug 
for psykologisk 
støtte. Det er min 
overbevisning, at 
vi som et samlet 
team gør en stor 
forskel.

Suhair Abdelkader 
Deeb Abu Alwan

Al-Maghazi Library: Biblioteket 
er det sted, hvor børn og forældre 
frit kan udtrykke deres følelser og 
kreativitet.

Khan Yunis Library: På biblioteket 
tales om de værdier og moraler, der 
er i bøgernes historier. Eksempelvis 
har børnene talt om mobning.
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Alder: 41 år.
Bibliotekar ved Al-Maghazi Community Rehabilita-
tion Society Library, der ligger i en flygtningelejr i 
Al-Maghazi i det centrale Gaza.

Hvad er din rolle på biblioteket?
- Alle opgaver fra A til Z er mit ansvar. Det er mig, der 
indkøber bøger, skriver titlerne ind i vores lånersy-
stem, sætter bøgerne op og hjælper brugerne med 
at låne. Tidligere var vi fem ansatte på biblioteket, 
men på grund af manglende finansiering blev vi ramt 
af nedskæringer, og nu er jeg den eneste bibliotekar 
tilbage. Det er opslidende, at jeg har ansvaret for alt 
– det er drænende i et omfang, så det påvirker mit 
helbred. Foruden bøger og udlån står jeg for forskel-
lige aktiviteter hver dag for de børn, der besøger 
biblioteket. Det kræver en stor indsats, men jeg 
overkommer udfordringerne takket være mit stærke 
ønske om at gøre en forskel for områdets børn. 

Hvilke aktiviteter er der på biblioteket?
- Aktiviteterne spænder fra kreativ skrivning, bil-
ledkunst og historiefortælling, som alt sammen er 
noget, der finder sted på daglig basis, til læsning, 
sanglege, dukketeater, skyggeteater og folklore.

Hvordan er det at drive et bibliotek i et område, der 
så sent som i maj sidste år var ramt af krig, og hvor 
risikoen for militære angreb hele tiden er til stede?
- Biblioteket er et sted, hvor børn kan få frit løb for 
deres følelser. Biblioteket skiller sig ud fra skolen 
ved, at børnene kommer her frivilligt. Nogle børn 
kommer for at læse, andre for at tegne, og andre 
igen besøger biblioteket for at lege. Med hjælp fra 
psykologer har vi de seneste måneder arbejdet 
målrettet på at bearbejde børnenes traumer fra den 
seneste krig i Gaza ved at lade dem udtrykke deres 
tanker og formidle deres oplevelser gennem tegnin-
ger og skrevne historier. 

Wessam Al-Mughari

Fakta om 
bibliotekerne: 
De fire biblioteker 
finansieres kommunalt 
og via organisationer, der 
laver udviklingsarbejde 
og kulturprojekter i Gaza. 
Bibliotekerne blev alle etableret 
i årene 1995-96 af blandt 
andet FN, det palæstinensiske 
kulturministerium og den 
lokale NGO Tamer Institute 
for Community Education. 
Sidstnævnte samarbejder i 
dag med Det Danske Hus i 
Palæstina og de fire biblioteker 
om kreative projekter, der skal 
bidrage til at bearbejde traumer 
hos børn, der har oplevet krig.

Rafah Women’s Program: Biblioteket er et frirum, og 
tilknyttede fagpersoner inden for psykosociale projekter 
hjælper indbyggerne i det krigshærgede område.
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Alder: 32 år.
Bibliotekar ved Women’s Program Center Library i 
Khan Yunis i det sydlige Gaza.

Hvem bruger biblioteket?
- Biblioteket er åbent for alle grupper i lokalsamfun-
det. Både mænd, kvinder og børn er velkomne, men 
det er primært børn og deres mødre, der besøger os.

Hvad er bibliotekets rolle i lokalsamfundet?
- Biblioteket har en omfattende rolle. Det handler ikke kun om at låne bøger, når man går på biblio-
teket. Vi har ændret betydningen af at gå på biblioteket ved blandt andet at vise animationsfilm 
og kortfilm, som bygger på bøger, man kan finde på vores hylder. Vi analyserer historierne sammen 
med børnene og forsøger at finde frem til moralen og de værdier, de er skrevet ud fra. Man kan se, at 
disse diskussioner har indvirkning på børnene og deres opførsel – et af de emner, vi har taget op, er 
mobning.

Hvilke andre aktiviteter arrangerer I?
- Vi læser højt for børnene, hvorefter de kan tegne eller skrive om 
dét, de tager med sig fra den enkelte historie. Hvis det er en dra-
matisk historie, som børnene kan relatere til, laver vi nogle gange 
et skuespil ud fra den. Det gør indtryk på børnene, når de oplever, 
at karakterer, der findes i en bog, kan få liv i den virkelige verden. 
Derudover har vi aktiviteter for børn og deres mødre, hvor de lærer, 
hvordan man laver animationsfilm. Blandt andet skal de sammen 
lave et storyboard med tegninger, der viser de forskellige scener i 
den film, som de gerne vil lave.

Hvorfor er biblioteket blevet et samlingspunkt, hvor børn og deres 
forældre mødes?
- Generelt er der ikke mange muligheder for socialt samvær mellem 
børn og voksne i Gaza. Biblioteket er blevet det tredje sted, stedet, 
hvor børn kan være, når de ikke er i skole eller derhjemme. Mødre og 
fædre kommer her for at pleje forholdet til deres børn på en anderle-
des måde, som når de tegner sammen og læser højt for deres børn.

Hvad er din rolle på biblioteket?
- Udover opgaver som at arkivere og udlåne bøger er det min rolle – 
ligesom biblioteket som helhed – at sende den klare besked til børn, 
mødre og fædre, at biblioteket er et sted, hvor man frit kan udtryk-
ke sine følelser og sin kreativitet.

Hvordan er det at drive et bibliotek i et område, som har været ramt 
af militære angreb?
- De lande, der har oplevet krig og katastrofer, er dem, der har mest 
brug for biblioteker, for det er på biblioteket, at familier kan samles 
og lægge afstand til det pres, som præger deres liv. Man kommer 
for at glemme problemerne for en stund. Det er især krigsramte 
regioner, som har brug for biblioteker med særlige aktiviteter. Vores 
tilstedeværelse er yderst nødvendig.

Sådan er
artiklen
blevet til: 

Denne artikel er 
skrevet af Det Danske 
Hus i Palæstina. 
Bibliotekarerne er 
interviewet i samarbejde 
med Tamer Institute 
for Community 
Education. Det Danske 
Hus i Palæstina er 
primært finansieret via 
Udenrigsministeriet 
og ligger i Ramallah 
på Vestbredden. 
Organisationen arbejder 
for kulturel udveksling 
mellem Danmark, 
Vestbredden og Gaza 
og støtter kulturelle 
projekter særligt rettet 
mod børn og unge i 
Palæstina.

Amira Jamal
Muhammad Ayyash
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_Glæd dig! Snart kommer Perspektiv som app

Snart har du altid Perspektiv lige ved
hånden, når vi lancerer Perspektiv som app.
 
Hold øje med nyhedsbreve og hjemmesiden, 
så du er klar, når Perspektiv lander i
App Store og Google Play :-)

Vi glæder os
Kh Redaktionen  
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Ingen skal gå på arbejde og føle 
sig krænket. Det skal altid siges 
højt og tages alvorligt. Men på 
en arbejdsplads er der vidt for-
skellige mennesker med forskel-
lige grænser. Så hvordan sikrer 
vi, at alle får en fair behandling? 
Både dem, der oplever at blive 
krænket, og dem, der anklages 
for at krænke. Perspektiv tager 
det svære dilemma op og har talt 
med jurister i Forbundet Kultur 
og Information samt en konsu-
lent i arbejdsmiljø med udgangs-
punkt i en konkret sag, hvor en 
mellemleder på et bibliotek fik ti 
minutter til at forlade sit kontor 
for aldrig at vende tilbage. Sagen 
er anonymiseret af hensyn til alle 
involverede parter.
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»Har du ti minutter?« spørger Søren 
Hansens leder, der står i døren til hans 
kontor onsdag eftermiddag. »Jeg er midt 
i et onlinemøde, kan det vente?« spørger 
Søren Hansen tilbage. Det kan det ikke. 
På kontoret ved siden af sidder ikke kun 
hans nærmeste leder, men også kommu-
nens personalechef og en konsulent fra 
personaleafdelingen. Forundret sætter 
han sig ved mødebordet og får at vide, at 
mødet drejer sig om »krænkende adfærd 
- fysisk og mundtligt« fra hans side som 
mellemleder.  

»Hvad har du at sige til det?« spørger de, 
uden at de vil sige noget om de konkrete 
episoder. Søren Hansen tænker, at det 
må handle om samtaler, han har haft 
med to medarbejdere, der begge har bedt 

E X I T

”Vi har valgt 
at fritage dig 
for tjeneste 
med øjeblikke-
lig virkning” 
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Hjemme skriver han alt ned, han kan 
komme i tanke om omkring de episoder, 
han gætter på, det handler om. Han 
sender også en lang mail med spørgsmål 
til sin leder: Hvorfor blev han ikke varslet 
om mødet og fik lov til at have en bisidder 
med? Om de ikke i stedet kunne have en 
dialog med medarbejderne? Og hvad med 
hans nuværende opgaver og aftaler?  

Svaret lyder, at han ikke må foretage sig 
noget arbejdsmæssigt, og at »i sager af 
så alvorlig karakter er ledelsen nødt til at 
handle med det samme uden varsel«. 

Søren Hansen kommer aldrig tilbage til 
sin arbejdsplads efter den onsdag efter-
middag. 

ham om ikke at komme for tæt på og røre dem fysisk, hvilket 
kan være en del af hans kommunikationsform. »Jeg var glad 
for, at de sagde det, og har ændret min adfærd overfor dem 
efterfølgende«, siger han. 

Han bliver sendt tilbage til sit kontor. »Giv os ti minutter«, siger 
hans leder, der kort efter er tilbage i døren. »Tiden er gået«, 
siger han og går bag Søren Hansen tilbage til nabokontoret. 

»Vi har valgt at fritage dig for tjeneste med øjeblikkelig 
virkning. Du skal pakke dine ting nu og må ikke kontakte - 
maile eller ringe til - nogen på arbejdspladsen eller foretage dig 
arbejdsmæssige opgaver«, lyder det.    

Med følelsen af, at »det kan de da ikke«, »det er ude af propor-
tioner«, »det må bero på misforståelser«, pakker Søren Hansen 
sin taske og cykler hjem. Kort tid forinden har en ledervurde-
ring vist, at alle medarbejdere er tilfredse med hans ledelse. 
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Opsigelse 

En uge efter modtager Søren Hansen et brev med en såkaldt 
»påtænkt uansøgt opsigelse«. 

Den øverste ledelse har mistet tilliden til ham, står der, og der 
er vedlagt en partshøring som begrundelse for den påtænkte 
opsigelse.  

I mellemtiden er Forbundet Kultur og Information blevet ind-
draget. Forbundets opgave er at sikre, at medlemmer, der står 
i en konflikt med deres arbejdsplads, behandles fair og efter 
reglerne, og der er flere ting, der undrer juridisk konsulent Ann 
Sofie Kannegaard og forhandlingschef Anders Christian Grøn-
bæk, da de gennemgår sagen. 

For eksempel at Søren Hansen ikke i den mellemliggende 
periode har fået lov til at komme til en »tjenstlig samtale« med 
en bisidder.

- Så man gennem en dialog kunne få klarlagt, hvad sagen kon-
kret drejer sig om, og så han kunne fremlægge sin forklaring. 
Det er voldsomt at bede ham tage hjem, før han aner, hvad han 
er anklaget for, siger Ann Sofie Kannegaard og tilføjer, at der 
i partshøringen, der ligger til grund for afskedigelsen, ikke er 
vedlagt de fulde forklaringer fra de krænkede parter, men kun 
udvalgte dele, ligesom Søren Hansen stadig ikke får at vide, 
hvem de pågældende medarbejdere er. 

Søren Hansen får seks en halv dag til at komme med sine be-
mærkninger og modsvar i sagen. Hvilket, ifølge Ann Sofie Kan-
negaard, ikke er en fair frist i en så kompliceret sag, slet ikke 
når alle relevante dokumenter i sagen ikke er fremlagt sammen 
med partshøringen.

Hun søger om fuld aktindsigt i sagen og udsættelse af hørings-
fristen. Det sidste afvises - indtil aftenen før fristens udløb - 
hvor den udsættes en uge. 

Dokumenterne kommer dog først tre dage senere. Og af dem 
fremgår det, at de krænkede enten har haft deres forklaring 
til gennemsyn eller selv har nedskrevet deres forklaring. Den 
mulighed har Søren Hansen ikke haft. Det, der fremlægges 
som hans forklaring, er et referat fra det, han sagde til det 
første korte møde og under en kort telefonsamtale to dage 
efter mødet. Der står blandt andet refereret ting, han ikke kan 
genkende at have sagt.

- Der er også ord, der er skærpet, fra de krænkedes forklaringer 
i partshøringens dokumenter. En af de krænkede har forklaret, 
at Søren Hansen kom med en »unødig kommentar«, hvilket 
i partshøringen er omskrevet til »en unødig og krænkende 

_Du skal
pakke dine 
ting nu og
må ikke
kontakte - 
maile eller 
ringe til -  
nogen på
arbejds-
pladsen. 

E X I T



· Perspektiv · April 2022

_Der påhviler den
øverste ledelse et ansvar

for begge parters
rettigheder i sager om

krænkelser. 
juridisk konsulent ann sofie kannegaard
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kommentar«. Man har forstærket ordlyden i negativ retning, 
siger Ann Sofie Kannegaard, der i det høringssvar, hun sender 
tilbage, argumenterer juridisk for, at afskedigelsen ikke sker på 
et grundlag, der er undersøgt tilstrækkeligt, og at der er begået 
flere fejl i processen.

Søren Hansens arbejdsgiver fastholder afskedigelsen. For-
bundet sikrer hans opsigelsesvarsel, men han må ikke komme 
tilbage og sige farvel til medarbejdere og kollegaer. 

Fair må altid gælde
Ann Sofie Kannegaard og forhandlingschef Anders Christian 
Grønbæk mener, at arbejdsgiveren i denne sag har »ofret« 
ordentligheden overfor en mellemleder for ikke at risikere at få 
skudt i skoen, at de ikke handlede stærkt nok. 

De er begge helt enige i, at der altid skal reageres hurtigt i alle 
former for sager om krænkelser og mobning. 

- Men det må ikke være ved at trække revolveren, uden at sa-
gen er undersøgt og belyst på en fair måde for alle parter. Det 
duer ikke at dømme på forhånd. Det kan få langvarige konse-
kvenser for den enkelte, siger Anders Christian Grønbæk. 

Hvad gik galt? 
Grundlæggende er en ledelse forpligtet til at afsøge flere 
muligheder og løsninger før en opsigelse, ifølge Ann Sofie Kan-
negaard. 

- Der påhviler den øverste ledelse et ansvar for begge parters 
rettigheder. I sager, hvor der ofte ikke er klare beviser for el-
ler imod, men oplevelser, vurderinger og antagelser, gør det 
det endnu mere nødvendigt, at begge parter behandles efter 

reglerne, før man drager konsekvenser, som 
kan være voldsomme og vidtrækkende for 
den enkelte, siger hun og understreger, at en 
opsigelse kan være en fair beslutning. 

- Det er helt reelt, at man kan miste tilliden til 
en medarbejder og vælge en afskedigelse. Men 
når man vælger en så drastisk løsning, skal det 
være på baggrund af en grundig og upartisk 
undersøgelse, og fordi andre løsninger har 
været overvejet. Med juridiske øjne er det ikke 
sket i den konkrete sag, siger Ann Sofie Kan-
negaard.

Hun mener, det er problematisk, hvis der op-
står en tendens, hvor regler om god sagsbe-
handlingsskik overfor ledere og mellemledere 
glider i baggrunden, hvis problemerne handler 
om »krænkende adfærd«. 

- Det bør behandles som andre alvorlige sager, 
som mobning, chikane og samarbejdspro-
blemer på arbejdspladsen, siger Ann Sofie 
Kannegaard. 

Men har ledere ikke et større ansvar? 
- Jo, og der stilles også større krav til en leders 
gøren og laden. Man taler om dekorum – at 
være værdig til jobbet – og generelt er det 
sådan, at jo højere oppe i hierarkiet du er, jo 
mindre plads er der til at træde ved siden af. 
Men det betyder ikke, at ledere ikke skal sikres 
en ordentlig sagsbehandling. I den konkrete 
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sag har vi at gøre med en mellemleder, der har flere ledere over 
sig, som har ansvar for håndteringen af sagen.

Hvad skulle kommunen have gjort? 
- De skulle have fremlagt præmissen for den påtænkte opsi-
gelse, så mellemlederen vidste, hvad han var anklaget for. De 
skulle have hørt hans side af sagen, før de besluttede, hvad der 
skulle ske. Vi som fagforening måtte bede om aktindsigt for at 
få indblik i forklaringerne, og derfra havde vi meget kort svar-
frist. Han fik ikke som de andre mulighed for at gennemlæse 
sin forklaring. Og vi kan se, at der er ord i forklaringerne, der er 
blevet skærpet i begrundelsen for opsigelsen.

Kommunen burde desuden have undersøgt andre mulighe-
der end opsigelse, for eksempel ved at skabe dialog mellem 
parterne. Det kunne have været at få hjælp udefra eller sætte 
gang i en upartisk undersøgelse. 

- Normalt, når man træder ved siden af i sit arbejde, indkaldes 
man til en tjenstlig samtale, får en advarsel og mulighed for 
»at rette for sig«, som det hedder. Det er vi meget langt fra 
her, siger Ann Sofie Kannegaard.

Forbyggende kultur 
Ifølge konsulent i arbejdsmiljø i Forbundet Kultur og Informa-
tion Lone Rosendal skal oplevelser af grænseoverskridende 
adfærd og krænkelser altid tages alvorligt.

- Medarbejderne skal have tillid til, at der altid bliver lyttet og 
handlet. Men det er nødvendigt også at arbejde forebyggende 
med kulturen på arbejdspladsen på flere niveauer, siger hun. 

- Helt lavpraktisk skal vi alle sammen slå ørerne ud i relation til 
andre. Være opmærksomme på, hvordan det, vi siger og gør, 
bliver modtaget. Der kan for eksempel være forskel på, hvilke 
kommentarer eller jargoner du kan bruge i forskelige grupper 
eller sammenhænge. Alle har forskellige grænser, så respekt 
er et nøgleord, siger hun og understreger, at det er ledelsens 
ansvar at skabe rum til en løbende snak om, hvilken kultur og 

hvilke værdier man vil have på arbejdspladsen. Det kan være 
ved at sætte temaer som adfærd, tone, mødekultur og så vi-
dere på dagsordenen. Det skal være ok at sige fra, ligesom alle 
skal have føling med nye kollegaer, der ikke bare skal acceptere, 
at »sådan gør vi her«. 

På et andet niveau skal alle arbejdspladser have en bered-
skabsplan. Så man ved, hvor man kan gå hen, hvis man oplever 
krænkende adfærd, og så man ved, at man bliver taget seriøst, 
siger Lone Rosendal og henviser til, at især ledere og tillids-
valgte kan drage nytte af at se de fem små film, som erhvervs-
psykolog Louise Dinesen har lavet til BFA (Branchefællesskabet 
for Arbejdsmiljø). Her tager hun fat i vigtigheden af at bryde 
tabuer og henviser også til den såkaldte »IGLO-model«, som 
sikrer, at tiltag tænkes ind i hele organisationen, både på Indi-
vid-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Ikke mindst, 
understreger hun, vigtigheden af tydelig ledelse.

- En af Louise Dinesens pointer er, at sagerne generelt skal 
håndteres på laveste konfliktniveau, hvor man i første omgang 
afdækker sagen så udramatisk som muligt ved at få styr på 
fakta, såsom hvor hyppigt er det sket, i hvilket omfang, hvad 
er magtforholdet, og hvilke konsekvenser er der for den kræn-
kede? Så man får sat sagen i det rette perspektiv, siger Lone 
Rosendal.

I Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger står der, 
at det er vigtigt i de konkrete situationer, at arbejdspladsen 
og ledelsen er opmærksomme på »processen for håndtering af 
problematikken« og både har blik for den krænkede, krænkeren 
og kollegaerne, der også er berørte.

- Der er ikke én opskrift på den rigtige måde at løse en sag på, 
men en opfordring er generelt at søge viden og indsigt, så ar-
bejdspladsen er godt rustet til at kunne forebygge og håndtere, 
hvis der opstår sager med krænkelser, siger Lone Rosendal. 

Redaktionen har skrevet artiklen ud fra interviews med den opsagte mellemleder og aktindsigt 
i sagens dokumenter samt interviews med forbundets juridiske konsulent og forhandlingschef. 
Redaktionen går ikke ind i selve sagen, bedømmer det, der er sket, eller sætter spørgsmålstegn 
ved nogens udsagn i sagen. 
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”Undervognen” 
betyder alt

for god record
management

D
et koster tid og penge, hvis virksom

heder ikke har styr på deres dokum
entation. 
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Når det handler om records management og
informationssikkerhed, begår mange virksomheder 
den fejl, at de starter med at fokusere på »at køre 
bilen«. De ansætter chauffører til at køre for fuld

fart, men glemmer at bruge ressourcer på
»undervognen«. Det går galt hver gang!
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»Undervognen« er en metafor, Scandinavian Information 
Audit bruger om alt det, der skal være styr på, for at informati-
onsressourcer, såsom records, dokumenter, arkivalier og data, 
kan skabe værdi for en virksomhed eller organisation, og for at 
risici kan minimeres. Uden en sikker »undervogn« kan bilen ikke 
køre.
   Hvis der skal være styr på »undervognen«, skal der være 
taget beslutninger om fremtidig brug, stakeholders, adgange, 
digitalisering, lovgivningskrav, sikkerhed, it samt grænseflader 
til GDPR, informations- og it-sikkerhed, ledelsessystemer og 
certificeringer. Med baggrund i dette, virksomhedens kontekst, 
eventuelle brændende platforme samt resultater af audits, 
risikovurderinger og procesanalyser, udarbejdes politikker, pro-
cedurer, metadatamodeller, klassifikation og records retention-
planer med arkiveringstid og slettefrister. Når alt dette er gjort 
og implementeret, er bilen sikker og klar til at køre. 
   Trykker man på speederen, før alt det er på plads, går det 
galt. Scandinavian Information Audit har samlet fire eksem-
pler, der demonstrerer, hvad en manglende eller utilstrækkelig 
»undervogn« kan føre til.

MINKSAGEN OG DE SLETTEDE SMS’ER

I den statslige forvaltning er det oplagt at nævne den igang-
værende minksag. En embedsmand har anbefalet en minister 
at sætte en automatisk slettefunktion i drift, så sms’er slettes 
efter 30 dage. Sms’er anses for at være ikke-bevaringsværdige 
eller non-records. Der er tilsyneladende ikke foretaget kvalifice-
rede juridiske og sikkerhedsmæssige vurderinger. Og beslut-
ningen ser ikke ud til at være dokumenteret i procedurer for 
informationshåndtering, journaliseringsplaner eller lignende.  
Set med records management-øjne burde Statsministeriet 
have forholdt sig til og balanceret juridiske krav, sikkerhed og 
metoder til digital bevaring af sms’er.
   Sagen er endnu ikke afsluttet, så vi ved ikke, om den automa-
tiske sletning af sms’er får konsekvenser. Dog er det sikkert, at 
det allerede har kostet dyrt på omdømmet.

LÆGEFAGLIGE RÅD PÅ SOCIALE MEDIER

I en organisation, der varetager en bestemt patientgruppes in-
teresser, har man løbende dialog med medlemmer på de sociale 
medier. De digitale samtaler kan være brevkasseagtige og have 
karakter af lægefaglig rådgivning, og det skal dokumenteres.  
Ledelsen mener, at de sociale medier er en fantastisk god 
måde at rekruttere nye medlemmer, og beslutter at give den 
fuld gas – undskyld for at bruge bilmetaforen igen. Kommuni-
kationsafdelingen bliver konsulteret, men ingen overvejer at 
spørge en jurist til råds, gennemtænke problematikker omkring 
sikkerhed, GDPR eller at afklare records management-aspek-
terne som eksempelvis kan være bevaring af sociale medier, 
retention, proces og ansvar for arkivering. Denne sag er ikke 
afsluttet internt.

FARVEL TIL VIGTIGE METADATA VED MIGRERING

En virksomhed har besluttet at nedlægge nogle it-systemer, 
der anvendes til document-/records management og et inte-
greret ledelsessystem, og migrere indholdet til et nyt system. 
It skal løse opgaven over en uge i juli 2020, hvor de fleste 
holder ferie. 
   »Undervognen« bliver ikke gjort klar til migreringen, der 
heller ikke lykkes særlig godt fra en forretningsmæssig vinkel. 
Der mangler vigtige metadata, funktionalitet fra de gamle 
systemer og digitale godkendelser på dokumenter i ledelses-
systemerne.
  Den forretningsmæssige »undervogn« har tydeligvis ikke 
været prioriteret. Den omfatter blandt andet en vurdering 
af indhold/content, metadata og funktionalitet i hvert af de 
gamle systemer, mapping af metadata og desuden en robust 
planlægning, en pilot, test, kvalitetssikring og en endelig god-
kendelse af systemejerne.
  Konsekvenserne er, at der stadig er ansat studentermed-
hjælpere og eksterne konsulenter til manuelt at indtaste 
og genoprette det mest nødvendige data. Det har desuden 
været nødvendigt at opretholde adgang til nogle af de gamle 
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systemer med omkostninger til licenser med 
mere. Brugerne må løse mange opgaver ved 
hjælp af både gamle og nye systemer. Den 
positive business case for migreringen er væk.

120 ÅRS HISTORIE GÅR TABT

I FLYTTEKASSERNE

En norsk familieejet virksomhed, der blev stif-
tet for mere end 120 år siden, har en samling 
dokumenter, fotos, film og genstande fra 
stifteren placeret i 310 kasser og opmagasi-
neret hos et flyttefirma. Der er, så vidt vides, 
ingen, der har åbnet kasserne i mere end 30 år. 
Nu står en ny generation frem som ansvarlige 
ledere og vil gerne bruge virksomhedens fan-
tastiske historie aktivt. De hyrer en ekstern 
historiker til at skrive en bog og et reklame-
bureau til at arbejde med branding og blandt 
andet oprette en historisk hjemmeside. De 
mange flyttekasser bliver hentet hjem, men 
materialet er ikke organiseret, registreret, og 
der er ikke opstillet kriterier for den histori-
ske bevaringsværdi. Desuden viser det sig, at 
en del af materialet skal konserveres, inden 
det nedbrydes. Kort sagt har bilen slet ingen 
»undervogn«.

  Som følge heraf vælger man at opsige kontrakten med 
historikeren, der til gengæld har fået en erstatning, da hun 
nu er uden arbejde og har afslået andre tilbud for at kunne 
arbejde for virksomheden. Reklamebureauet er vanskeligere 
at opsige. De løser nu deres opgave ved hjælp af sekundære 
kilder som avisartikler og lignende. Virksomheden har ansat 
tre eksterne konsulenter i foreløbigt et år for at få styr på 
»undervognen«.

SPRING ALDRIG OVER, HVOR GÆRDET ER LAVEST

Vejen til at få styr på informationsressourcer i alle fire cases 
hedder god records management, der har et veludviklet og 
internationalt ankerkendt metodeværk i ISO 30300-serien.
  Moderne organisationer bygger deres forretning på it 
og digitalisering. For at få det fulde forretningsmæssige 
udbytte og understøtte compliance skal der investeres i »un-
dervognen«, hvad de fire cases er gode eksempler på. Der er 
desværre ikke så mange genveje, men når »undervognen« er 
robust opbygget og vedligeholdt, er der uanede muligheder 
for digitalisering, formidling og brug samt anvendelsesmu-
ligheder som baggrund for compliance, forretningsudvikling 
og vækst. Sagt med andre ord: Det betaler sig på den lange 
bane at investere i god records management.
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• Onsdag den 27. april 2022 kl. 15.00 - 16.00 online

Alle medlemmer af Forbundet Kultur og Information er velkomne. 
Deltagelsen er gratis.

Webinar:  

FORSTÅ DIN ARBEJDSIDENTITET 
og hvordan den påvirker din arbejdsadfærd 

Hvis vi skal fungere og præstere på vores arbejde og undgå at gå ned med 
stress, hjælper det at have viden om og forståelse for sin arbejdsidentitet. 
At forstå sin arbejdsidentitet kan hjælpe dig til at forstå, hvad du er god til 
på dit arbejde - og hvorfor.

Engang fik vi fortalt, hvad der skulle til for at klare sig på et arbejdsmarked. 
Nu er det noget, vi selv må finde ud af - og det har vi utrolig svært ved.

Med udgangspunkt i sin mangeårige sprogpsykologiske forskning i arbejds 
identitet og talent fortæller Billy Adamsen, forskningsleder og lektor, Ph.d 
i sprog- og arbejdspsykologi, om sine forskningsresultater om arbejdsidentitet, 
og hvordan den påvirker vores trivsel, præstation og karriere.

Tilmeld dig på kulturoginformation.dk/kalender

Webinaret er en del af  
Forskningens Døgn

PER
SPEK
TIV_

_Glæd dig! Snart kommer Perspektiv som app

Snart har du altid Perspektiv lige ved
hånden, når vi lancerer Perspektiv som app.
 
Hold øje med nyhedsbreve og hjemmesiden, 
så du er klar, når Perspektiv lander i
App Store og Google Play :-)

Vi glæder os
Kh Redaktionen  
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Hvad er de vigtigste 
færdigheder for en 
bibliotekar i dag?  

Facebookgruppen SoMeBibliotekarer fik spørgsmålet: 

Her er, hvad de svarede spørgsmålsstilleren 
Lars Konzack, lektor ved Institut for
Kommunikation på Københavns Universitet:
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”Litteraturformidling, 
databaser, servicegen og 
forståelse for det enkelte 
menneske, der kommer 

for hjælp (sidder i en 
filial, og vi er også et 

sted, hvor folk kommer 
for at få en snak).”

”Glæden og lysten til at 
hjælpe, begejstring for 

litteratur og andre af bib-
liotekets materialer, evne 

til at formidle til både 
store og små og lyst til at 
samarbejde ud af huset.”

”Et stort kendskab til littera-
tur. Så når låneren kommer og 

gerne vil have noget som noget 
andet, de har læst, så kan man 
hitte noget frem fra det indre 

katalog. Eller når det, de gerne 
vil have, ikke er hjemme, så 

kan man diske op med noget, 
der svarer til. Empati og sociale 

kompetencer er helt sikkert i 
højsædet. Og tålmodighed.”  

”Desuden er det vigtigt, 
at vi har lyst til at for-

lade vores hjemmebane 
og skabe kontakter 

og events ud af huset. 
Hvis vi venter på, at folk 
finder os, mister vi alt for 
mange - og går selv glip 

af en masse sjov!”

”Forståelse for mennesker og 
teknologi. Teknologier er alt 
fra Microsoft-pakken til det 
digitale folkebibliotek, samt 
et som minimum overordnet 
kendskab til kunstig intel-
ligens, augmented reality, 

virtual reality, maskinlæring, 
kodning med videre.”

”Sociale kompe-
tencer. Evnen til at 
læse mennesker. 
Samt lytte og tale 
med mennesker på 

forskellige plan.”

”Ud over alle 
de klassiske, 

- sociale kompe-
tencer, a la rela-
tionsdannelse.”

”Evne til 
selvledelse, 
fantasi og 
empati.”

”At tænke og planlægge 
forud. Mange ved ikke, 
hvordan de har brug for 
biblioteket og dets tjen-
ester, så at vide, hvornår 

der er lagt nye læreplaner, 
forældremøder, SRO/SRP 
og så videre, og så pushe 
tilbud og viden i god tid.”

”Evnen til at lytte både til det, 
låneren siger og ikke siger. 

Glæden ved bøger med videre 
og lyst til at formidle til alle, 
der ønsker vores hjælp. Pro-
fessionel med et hjerte for 

mennesker og den gode histo-
rie, uanset om det er i bøger, 

film, musik eller andet.”

”Litteratur- 
formidling og 

systemforstand. 
SoMe, Cicero, IMS,  

generel digital 
know-how.”



   

Fagbevægelsen får indført højere godtgørelser og 
skarpere fokus på unge og løstansatte i seksuelle 
chikanesager. Det er nogle af resultaterne i tre-
partsforhandlingerne mellem regeringen, faglige 
organisationer og arbejdsgiverne. 

I alt rummer aftalen 17 initiativer overordnet:

•  Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er 
i tvivl om sit ansvar og pligter.

•  Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om 
seksuel chikane hæves med 33 procent.

•  Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som 
udsættes for seksuel chikane.

•   Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøar-
bejdet – inklusive APV-arbejdet – på den enkelte 
arbejdsplads.

•  Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt 
til at videregive oplysninger om seksuel chikane 
i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det 
og ikke selv kan løse det.

•  Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstil-
synets afgørelser og vejledninger om seksuel 
chikane og mobning.

•  Der nedsættes en alliance med alle relevante or-
ganisationer, som skal sikre et fortsat fokus på 
seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 
5 millioner kroner til alliancen i 2023.

En række af initiativerne kræver lovændringer, 
men beskæftigelses- og tidligere ligestillingsmi-
nister Peter Hummelgaard (S) håber, at resten 
af Folketingets partier vil bakke op om aftalen. 
Forud for forhandlingerne sagde han: 

Større erstatning til ofre 
for seksuel chikane og 
mere hjælp til unge 

Ny trepartsaftale:

Vidnesbyrd fra et utal af brancher om seksuel chikane fik i efteråret 2020 
beskæftigelsesministeren og arbejdsmarkedets parter til at indlede forhand-
linger om grundlaget for et arbejdsmiljø uden chikane. Nu er aftalen indgået. 
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»Ingen skal udsættes for seksuel chikane eller føle sig krænket 
på deres arbejdsplads. Arbejdsgiverne bærer ansvaret for, at 
arbejdsmiljøet er i orden, men vi kan jo desværre med al tydelig-
hed konstatere, at der er behov for, at vi fra politisk hold sætter 
flere ting i gang for at komme problemet til livs og sørge for, at 
der bliver grebet ind, når der opstår sager – og allerhelst inden 
de opstår«. 
   Formand for Akademikerne (hovedorganisation for Forbundet 
Kultur og Information) Lisbeth Lintz er særligt tilfreds med 
aftalens fokus på unge og løstansatte samt prioritering af ny 
viden på området.
   »Unge og medarbejdere med løs tilknytning til arbejdsmarke-
det er i øget risiko for at blive udsat for seksuel chikane. Derfor 
er det rigtigt godt, at vi ikke alene sætter godtgørelsesniveauet 
op i grove sager, men at vi også giver udsatte grupper ekstra be-
skyttelse ved slå fast, at alder og løsere tilknytning til arbejds-
pladserne er en skærpende omstændighed i sager om seksuelle 
krænkelser«, siger hun.

MERE VÆGT TIL PARTSFORKLARINGER

I aftalen fremgår det, at det skal være tydeligere, at der kan 
lægges vægt alene på partsforklaringer i sager om seksuel 
chikane.
   »I nogle sager om seksuel chikane er der ingen vidner eller 
andet bevismateriale, der underbygger, at seksuel chikane har 
fundet sted, og partsforklaringer kommer derfor til at spille en 
central rolle i domstolenes bevisbedømmelse«, hedder det. Og 
netop det forhold skal skrives direkte ind i ligebehandlingsloven.
   Ifølge beskæftigelsesministeren skal aftalen sikre, at reglerne 
bliver tydeliggjort over for arbejdsgivere, så der ikke længere 
kan være tvivl om, hvilket ansvar arbejdsgivere har i sager om 
seksuel chikane.
   Blandt andet derfor skal det skrives direkte ind i ligebehand-
lingsloven, at arbejdsgiver har pligt til at sikre et chikanefrit 
miljø på arbejdspladsen. 
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Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag, tirsdag, torsdag: 9-15
fredag: 10-15

Anders Christian Grønbæk
Forhandlingschef
T: 20 67 20 49
agr@kulturoginformation.dk

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

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

Tanja Bügel Kruse
Juridisk konsulent
T: 38 38 06 24 (direkte)
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Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@kulturoginformation.dk

Ann Sofie Kannegaard
Juridisk konsulent
T: 38 38 06 17 
ask@kulturoginformation.dk

Ditte Hillebrand Mortensen 
Konsulent 
T: 38 38 06 13  
dhm@kulturoginformation.dk 

HUSK…

Hjemmearbejde 
Ultimo april 2022  ændres reglerne for hjemmearbejde. I dag gælder det, at reg-
lerne for skærmarbejde skal opfyldes, når du arbejder hjemme, hvis skærmarbejdet 
foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal 
arbejdsuge. »Skærmarbejde« er arbejde ved computer, tablet, smartphones eller 
lignende. Ved »regelmæssigt« forstås, at arbejdet har en tilbagevendende karakter 
og udføres med en vis hyppighed over en periode og ikke kun lejlighedsvist. 

Fremover gælder reglerne for skærmarbejde, når hjemmearbejde er fastsat til mere 
end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Når de særlige 
skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge deres private skri-
vebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav 
(for eksempel justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærm-
arbejde. Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren 
sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed. Det kan arbejdsgive-
ren for eksempel gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr såsom computer, skærm, 
tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem. 

Når Arbejdstilsynets vejledninger og bekendtgørelserne foreligger, kan der læses 
mere detaljeret herom på vores hjemmeside under arbejdsmiljø - hjemmearbejde. 

Lone Rosendal

at du altid kan få tjekket en ansættelseskontrakt igennem, inden du skriver under. Det er 
især vigtigt ved ansættelse i den private sektor, hvor der sjældent er en overenskomst, og 
hvor alle væsentlige vilkår derfor skal stå i kontrakten.
  Hvis du sender din kontrakt til forbundet, giver vi dig en tilbagemelding samme dag – både 
om det, der står i kontrakten, og dét, der måske mangler. 

Karin V. Madsen 



SPARK – hjælp til det 
psykiske arbejdsmiljø
Kommunernes TRIO eller MED-udvalg kan få hjælp fra SPARK til arbej-
det med det psykiske arbejdsmiljø. Det er gratis, og SPARK’s konsulenter 
kommer til jer, og sammen beslutter I, hvad et forløb skal indeholde, hvor I 
får konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med det psykiske 
arbejdsmiljø. Forløbet skræddersys til jer. SPARK understøtter samarbejdet 
mellem medarbejdere og ledere og klæder jer på til det videre fælles arbejde.

Man kan søge inden for temaer, der vedrører
• Forandringer og omstillinger 
• Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
• Risiko for vold og trusler
• Chikane og mobning
• Alenearbejde 
•  Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Det er arbejdspladsens TRIO eller lokale MED, der søger om et SPARK-forløb. I 
skal derfor være enige med jeres TRIO/lokale MED om at søge.
Læs mere om, hvordan I søger med videre, på vpt.dk/spark.

Lone Rosendal

Et medlem spørger: Jeg er blevet syg, og min arbejdsgiver siger, jeg skal ringe hver dag og desuden tjekke mine mails. 
Er det rigtigt?

Svar: 
Hvis man er syg, er man ikke forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed overfor arbejdsgiver. Vi siger, at man »har 
lovligt forfald«. Arbejdsgiver kan derfor ikke pålægge medarbejderen at læse eller besvare mails under sygeforløbet. 
  Man har ret til sædvanlig løn under sygdom. Ved sygdom skal man hurtigst muligt og inden arbejdstids begyndelse 
informere arbejdsgiver om, at man er syg. Nogle steder skal man sygemelde sig ved at ringe til sin leder, andre steder 
skal der sendes en mail eller sms. Det fremgår sædvanligvis af arbejdspladsens interne retningslinjer. Er man i tvivl om 
proceduren, kan man spørge sin leder eller tillidsrepræsentant.
  Når arbejdsgiver er korrekt informeret om sygefraværet, er man ikke forpligtet til løbende at meddele, at man fortsat 
er syg. Man er således ikke forpligtet til at ringe hver dag. Hvis man kan sige noget om, hvornår man kan vende tilbage 
til arbejdet, er det sædvanligt at orientere arbejdsgiver, så kollegaerne har mulighed for at planlægge bedst muligt.
 

Tanja Kruse

?
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Brug KI’s
barselsberegner
Når det kommer til barselsorlov 
kan det være svært at finde rundt 
i rettigheder og økonomi. Det kan 
Forbundet Kultur og Informations 
barselsberegner hjælpe dig med.

Med vores barselsberegner kan du 
lave en samlet barselsplan og få 
overblik over dine rettigheder, for 
eksempel om du har ret til orlov 
med hel eller delvis løn, længden
af orloven og andre vigtige datoer.

Du finder vores beregner på
kulturoginformation.dk/barsel
Du er også altid velkommen til at 
kontakte Forbundet Kultur og
Information for supplerende
rådgivning og vejledning.
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Vi er ikke glade for dem. Men konflikter er svære at undgå, og af 
og til er de både nødvendige og ligefrem udviklende. I bogen 
Konfliktkompetent gør erhvervspsykolog Timo Klindt Bohni os 

klogere på, hvad der skal til for at blive konfliktkompetent. 

Konflikter er en 
uundgåelig del af 

(arbejds)livet 

I bogen Konfliktkompetent tager erhvervspsykolog Timo Klindt 
Bohni os med på en rejse ind i konflikternes verden. Turen begyn-
der i sandkassen med en konfliktsituation, mange nok vil nikke 
genkendende til. Her bliver en plastikskovl taget i brug i kampen 
om retten til den blå bil i sandkassen. Det er ikke den bedste 
model til konfliktløsning, barnet tager i brug. Spørgsmålet er så, 
om vi voksne klarer den bedre? For selv om sandkassen er skiftet 
ud med storrumskontor, så er vi stadig mennesker fulde af følelser 
og instinkter. 
   Vi har lært, at vi ikke skal slås rent fysisk om en blå legetøjsbil. 
Men så slås vi om noget andet og bruger våben, der kan være langt 
mere skadelige for vores relationer end en plastikskovl, mener han. 

FORNUFT OG FØLELSE 

Det, der sker i konflikter, er, at vores følelser tager over. Vi kan 
sagtens være uenige med vores kollegaer om en konkret sag, 
men jo mere følelserne kommer i spil, des større er risikoen for en 
decideret konflikt. 
   Og mens nogle konflikter kan løses på arbejdspladsen, kræver 
andre ekstern hjælp. Her har Timo Klindt Bohni mange års erfaring 
med at træde ind som rådgiver og mediator i betændte samar-
bejdsrelationer. 
  - I 99 procent af de tilfælde, jeg møder, handler konflikten ikke 
længere om sagen, men om relationen. Så vi er nødt til at forholde 

os til alle de følelser, der kan være i spil. Måske 
handler konflikten mest af alt om misun-
delse, måske om mangel på anerkendelse 
eller en såret retfærdighedssans. Kort sagt er 
det uholdbart udelukkende at forlade sig på 
fornuften og bede konfliktens parter om at 
opføre sig professionelt. For det kan de ikke, 
når følelserne har taget over, siger han. 
   Heldigvis er vores råderum i konflikter ikke 
begrænset til sandkassens snævre rammer. 
Der er faktisk rigtig meget, vi kan gøre for at 
blive bedre til at regulere og forstå de følelser 
og den adfærd, der er på spil i konflikter. Og 
det er netop det, Timo Klindt Bohni har fokus 
på i bogen Konfliktkompetent, der bærer un-
dertitlen Fire nøgler til fastlåste situationer. 
I bogen præsenterer Timo Klindt Bohni både 
viden og værktøjer, der kan hjælpe os til at 
blive bedre til at træde ind i, være i og komme 
godt ud på den anden side af konflikter. 
   At være konfliktkompetent handler kort sagt 
både om at kende sig selv, have viden om kon-
flikter og brugbare redskaber og - sidst, men 
ikke mindst - om at have modet til at handle. 

"
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CORONA-KONFLIKTER 

Konflikter i arbejdslivet er noget, de fleste af os 
kender i en eller anden grad. Men måske har du 
oplevet flere konflikter på det seneste? 
  I en spørgeundersøgelse fra januar fra HK Privat 
svarede 40 procent eksempelvis, at de havde 
oplevet corona-relaterede konflikter på arbejds-
pladsen, og i en artikel i Forskerforum i november 
berettede tillidsrepræsentanter på fakultetet 
Arts på Aarhus Universitet om et højere konflikt-
niveau i kølvandet på coronakrisen. 
  Timo Klindt Bohni er heller ikke i tvivl om, at co-
rona er blevet et nyt konfliktområde på arbejds-
pladsen: 
  - Før i tiden sagde man bare »arh, gå nu hjem 
under dynen«, hvis der sad en kollega og snøftede 
eller hostede. Det var ikke ligefrem et konflikt-
punkt. Men det må man sige, at det er blevet. 
For hvordan vi forholder os til symptomer, 
hygiejne, afstand og vacciner, er blevet en del af 
arbejdspladsens sfære. 
  - Hvis jeg føler mig utryg, har jeg så ret til at 
forvente, at kollegaerne indretter sig efter mig? 
Coronatiden har skabt en række nye dilemmaer, 
og vi er som kollegaer nødt til at have en re-
spektfuld drøftelse med hinanden om, hvordan 
arbejdsdagen skal fungere i praksis. Her er det 
selvfølgelig også vigtigt, at ledelsen kommer 
tydeligt på banen, siger Timo Klindt Bohni. 

"

STORE KRAV 

Men også før pandemien havde vi et komplekst arbejdsmarked 
med selvstyrende teams, projektorganisering og værdibase-
ret ledelse, der skaber ekstra behov for konfliktkompetente 
medarbejdere.
   - Jo mindre regelstyrede vores organisationer er, jo mere skal 
vi bruge vores fulde selv. Vi forventes at være passionerede og 
engagerede, og det betyder, at vi kommer i nærkontakt med 
hinanden. Det stiller store krav til vores sociale og emotionelle 
kompetencer, og der er en stigende forventning til, at vi som 
medarbejdere selv skal kunne løse en del af vores konflikter, 
forklarer Timo Klindt Bohni. 
  Og hvordan gør vi så det?
Ifølge erhvervspsykologen kan vi blandt andet benytte os af de 
fire konfliktnøgler, som han præsenterer i Konfliktkompetent. 
Nøglerne er greb og metoder, der øger sandsynligheden for at 
kommunikere konstruktivt i konflikter og komme tilbage på 
sporet, når det hele virker fastlåst. 
   - Der er selvfølgelig ikke nogen enkel opskrift på, hvordan 
man løser konflikter. Men jeg har arbejdet med nøglerne i 
mange år og indhentet mange gode erfaringer med dem. I 
bogen har jeg så samlet dem på en ny måde i en bogstavkom-
bination, der gerne skulle være til at huske, siger Timo Klindt 
Bohni med et smil. 

AKTIV LYTNING 

KNUS-modellen, som den hedder, omfavner de fire konflikt-
nøgler: Kontaktfuld, Nænsom, Undersøgende og Sindig. 
   At være »Kontaktfuld« handler blandt andet om at møde 
modparten med forståelse. Og her er det vigtigt at huske på, at 
det ikke er det samme som at give den anden ret. 
   Nøjagtig kommunikation er et af kodeordene, når det kom-
mer til at være »Nænsom« i konfliktsituationer. Her gælder det 
blandt andet om at være åben om sine egne præmisser og om 
at tale for sig selv - og ikke på vegne af andre. En undtagelse er 
dog de upersonlige konfliktsituationer, som man for eksempel 
kan opleve i mødet med utilfredse brugere. Her kan det være 
helt på sin plads at gå i dækning bag et større organisatorisk 
»vi«. 
   I mange konflikter udveksler vi standpunkter, men er for 
længst holdt op med at lytte til modparten. Men hvis vi gerne 
vil nærmere en løsning, må begge parter nødvendigvis øve sig 
i at lytte. Det er blandt andet det, der er på programmet i den 
»Undersøgende« konfliktnøgle, mens den fjerde nøgle - »Sin-
dig« - har fokus på, hvordan vi kan øve os i at bevare roen i 
konflikter. 
   Det er ifølge Timo Klindt Bohni den sværeste konfliktnøgle at 
mestre, fordi det i kampens hede kan være ufatteligt svært at 
tøjle sine negative følelser. 

”I 99 procent
af de tilfælde, 

jeg møder, handler 
konflikten ikke om 

sagen, men om 
relationen.” 



Find svarene på side 49.

Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

SPØRGSMÅL

 Forfatterliv I hvilken nordisk 
hovedstad er Kjell Westö født?

 Rundt om bogen I 1978  
blev Frank Herberts science fiction- 
klassiker Dune oversat til dansk.  
Hvad er den danske titel?

 Set & hørt Elizabeth Woolridge 
Grant skriver både sange og digte.  
Under hvilket navn er hun bedre kendt?

 LÆST Jeg blev født i et år med 
hungersnød. Det var 1947, og Østrig var 
besat af de allierede styrker, der havde 
overvundet Hitlers Tredje Rige. 

�1 Stefan Zweig: Verden af i går 
2 Peter Handke: 
 Ulykkelig og uden ønsker 
3 Arnold Schwarzenegger: 
 Mit utrolige liv

215

Test din
litteraturviden

 (eller din kollegas;)
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MOD ER DET VIGTIGSTE  

En anden ting, der kan spærre for vejen for kon-
fliktløsning, er vores konfliktskyhed. 
  - Rigtigt mange af os er konfliktsky, og det kan 
betyde, at vi ikke får talt om vores uenigheder, 
så der på overfladen hersker en enighedskultur i 
vores team. Men vi skal turde gå ind i de svære 
ting, for ellers er der risiko for, at problemer, 
irritation og bitterhed hober sig op, siger Timo 
Klindt Bohni. 
   Enigheden på overfladen kalder han pseudo-
harmoni. 
   - Frygten for den destruktive konflikt får os 
til at glemme, at der også er et sweet spot mel-
lem det pseudo-harmoniske og det decideret 
destruktive. Det er netop her, vi har mulighed 
for udvikling og udviklende konflikter. 
Derfor er mod til at handle måske den allervig-
tigste konfliktkompetence.
   - Hvis vi vil nå vores mål og løse konflikter, er 
vi nødt til at se vores egen sårbarhed i øjnene og 
være modige, lyder det fra Timo Klindt Bohni. 

Bog og forfatter: 
•   Konfliktkompetent - Fire nøgler 

til fastlåste situationer udkom i 
januar 2022 på Dansk Psykologisk 
Forlag. 

•   Timo Klindt Bohni er erhvervspsy-
kolog og partner i konsulentvirk-
somheden Perspektivgruppen. 
Han har siden 2004 arbejdet med 
ledelse, organisationsudvikling og 
samarbejde i offentlige og private 
virksomheder. 

•   Bonusinfo:  
Timo er opkaldt efter hovedperso-
nen i en finsk børnebog, som hans 
forældre i sin tid læste op for hans 
større søskende. Efternavnet Bohni 
har han fra sin schweiziske mor. 
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Lisbeth Rasmussen, 1956-2022

Tidligere specialkonsulent i KUB (Københavns Univer-
sitetsbibliotek) Søndre Campus Lisbeth Rasmussen er 
gået bort efter lidt over et års svært sygdomsforløb.

Den 2. december 2021 markerede vi ved en afskedsre-
ception, at Lisbeth gik på pension efter 33 år i statens 
tjeneste. Det betød meget for hende at få sagt ordentligt 
farvel til kollegerne, og det blev en dag, vi vil mindes med 
glæde.

I tiden frem til etableringen af KUB’s forgænger KUBIS 
var Lisbeth leder af biblioteket ved Det Juridiske Fakul-
tet. Et par år senere sad hun som bibliotekschef for Dan-
marks Biblioteksskoles bibliotek. Biblioteksskolen blev til 
IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi), og i 2014, 
et år efter, at IVA var fusioneret ind i Det Humanistiske 
Fakultet ved KU, var IVA-biblioteket fuldgyldigt medlem 
af KUBIS. IVA blev til INF (Institut for Informationsstudier) 
og flyttede fra Birketinget ind på Søndre Campus.

Ved virksomhedsoverdragelsen af biblioteksmedarbej-
dere fra KU til KB i 2018 blev Lisbeth specialkonsulent i 
KUB Søndre Campus. Hun bevarede den nære tilknytning 
til »sit eget« bibliotek. Da INF fusionerede med MEF 
(Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) til KOMM 
(Institut for Kommunikation), nåede hun også at være 
med til at forme det nye KOMM-bibliotek.

Lisbeth vidste, hvor hun ville have biblioteket hen. Sam-
tidig var hun praktiker med en god fornemmelse for mu-
lighederne under de givne rammer. Hun var en bundsolid 
og pålidelig medarbejder, som man altid kunne stole på. 
Gennem hele sit virke arbejdede hun for at give brugerne 
det bedste bibliotek. Vi står tilbage med minderne om en 
god kollega.

Æret være Lisbeths minde!

PER
SPEK
TIV_

_Glæd dig! 
Snart kommer 
Perspektiv 
som app
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Vær med til at slå et ordentlig slag for
bibliotek, bogbusser og deres vigtige arbejde!

Lørdag d. 10. september 2022 danner den smukke
havneby ved Flensborg Fjord ramme om et stort
dansk-tysk bogbustræf. 

- Faglige og festlige indslag. 
-  Festaften med middag, dans, livemusik 

og BusBar på Flensborg Bibliotek.

Se hele programmet og tilmeld dig på
kulturoginformation.dk’s kalender.
Tilmeldingfrist: 15. juni 2022.

Træffet arrangeres i et samarbejde mellem Filibus-
sen/Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien 
in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien 
Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
– sidstnævnte som tovholder.

Bogbustræf
i Flensborg 2022

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Se ledige
stillinger
på forbundets
hjemmeside

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION

Annoncér
efter din næste
medarbejder her
(eller i forbundets
nyhedsbreve)

Se mere på

Kulturoginformation.dk/annoncer 

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Pensionistgruppens
Generalforsamling 2022
28. april 2022 i Roskilde

GENERALFORSAMLING

Webinar: Vil du i gang
med at arbejde med
Records Management? 
Hvad laver en Records Ma-
nager? Hvilke kompetencer 
er det godt at have, når man 
skal arbejde med Records 
Management? Få svar på dine 
spørgsmål om Records Mana-
gement som karrierevej.
5. april 2022 online

Gå-hjem-møde:
Sandhedsministeriet
Professor Vincent F. Hend-
ricks om, hvordan de so-
ciale platforme administrerer 
tidens fakta, følelser og 
fortællinger, og hvordan de 
i praksis kan styre, hvad vi 
opfatter som sandt og falsk, 
rigtigt og forkert, grimt og 
smukt – online såvel som 
offline.
7. april 2022 i København

Webinar: Sådan opbygger
du en faglig præsentation
Få konkrete værktøjer og tips 
til, hvordan du »skruer« en 
faglig præsentation sam-
men, så den både er spæn-
dende og forståelig.
21. april 2022 online

Webinar: Verdensmål
i litteraturen
Bliv klogere på, hvordan du 
som formidler kan arbejde 
med FN’s Verdensmål i skøn- 
og faglitteratur til både børn 
og voksne, og få indblik i 
hvordan kultur kan give nye 
perspektiver og oplevelser.
27. april 2022 online

Webinar: Forstå din arbejds-
identitet, og hvordan den 
påvirker din arbejdsadfærd
Hvis vi skal fungere og 
præstere på vores arbejde og 
undgå at gå ned med stress, 
hjælper det at have viden om 
og forståelse for sin arbejdsi-
dentitet. Det kan hjælpe dig 
til at forstå, hvad du er god til 
på dit arbejde - og hvorfor.
27. april 2022 online

Fremtidens netværk
og fællesskaber 
Få inspiration, viden og idéer 
til nye metoder og modeller 
for, hvordan man kan arbejde 
med fællesskaber, frivillige 
og skabe engagement og 
udvikling lokalt. KI inviterer 
alle medlemmer til dialog om, 
hvad du ønsker af fremtidens 
netværk og fællesskaber.
5. maj 2022 i København

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til?
18. maj 2022 i Aarhus

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. april 2022 online
7. oktober 2022 i Aarhus
+ online

Records Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Miniuddannelse som gør dig 
i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
27. april til 24. maj 2022 online

Kursus for ledere: Sådan 
griber du forandringer an
Hvordan kan du se dine 
medarbejdere på en ny og 
anerkendende måde? Et 
praktisk kursus om at lede og 
designe forandringsprocesser 
med mennesker. 
5. maj 2022 i København

Jonglér med tal og tekst
– datasprint på Fyn med IT- 
og Data Science Faggruppen 
Kom og vær med til en hygge-
lig weekend med kolleger fra 
nær og fjern. Vi skal lege med 
data og lære, hvordan man 
som helt almindeligt menne-
ske kan få rigtigt meget ud af 
programmeringssproget R.
21. - 22. maj 2022 i Middelfart
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE

 
TR-ARRANGEMENTER

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart 
på kulturoginformation.dk/
kalender

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

TR-uddannelse Modul B 
2022
26. april 2022 i Horsens
28. april 2022 i København

TR-uddannelse Modul C 
2022
7. juni 2022 i Middelfart

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

PENSION

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

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live 2022 - spring 
den kedelige læsning over! 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
14. september 2022 i 
København

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren. Læs mere 
på kulturog
information.dk

SVAR

 Forfatterliv Helsinki

 Rundt om bogen Klit

 Set & hørt Lana Del Rey

 LÆST Arnold Schwarzenegger: 
  Mit utrolige liv 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Forlaget Turbulenz, 2012)

215

SVAR

 Forfatterliv 
  Selma Lagerlöf – i 1909

 Rundt om bogen  
  ... og det blå ocean

 Set & hørt Maos lille røde

 LÆST Lise Nørgaard: 
  Kun en pige 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2014)

173

Lynkursus online:
Cicero bibliotekssystem
– en introduktion
Bliv introduceret til de 
grundlæggende funktioner 
i Cicero Bibliotekssystem, 
som anvendes på stort set 
alle folke- og skolebiblio-
teker.
11. maj 2022 online

Online underviser (Web-
baseret miniuddannelse)
Bliv introduceret til teori, 
metoder og særlige teknik-
ker, der gør dig i stand til 
at mestre online faciliteret 
undervisning. Fokus er på 
den praktiske del, hvor vi 
træner, coacher og giver 
feedback på din undervis-
ningsplan.
12. september til 11. oktober 
2022 online

SoMe Manager (Web-
baseret miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale 
medier med fokus på den 
praktiske del og produk-
tion af det gode indhold. 
Fire dages live webbaseret 
undervisning.
14. september til 12. oktober 
2022 online 

Kursus: Ophavsret, data-
baser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og 
licensaftaler og de regler, 
der gælder om blandt andet 
databasebeskyttelse.
23. september 2022 i
København + online

Onlinekursus: Biblioteker, 
ophavsret og GDPR
Savner du og dit bibliotek 
mere viden om ophavsret 
og GDPR? Her er det dig og 
de andre kursister, der stil-
ler spørgsmålene, og føren-
de specialister i ophavsret, 
som kommer med svarene.
30. september 2022 online



50

-
   

T
E

K
S

T
 S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
T

E
D

 F
O

T
O

 P
R

IV
A

T
  

N
Y

T
 JO

B

Navn: Dorte Rugtved.                           
Stilling: Biblioteksleder Kerteminde
Bibliotekerne, 1. november 2021.          
Uddannelse: Bibliotekar, overbygning fra 
Åbent Universitet, master i kulturplanlægning 
fra Roskilde Universitet. Børnerådgiveruddan-
nelse. P.t. lederuddannelse på UCL. 
Tidligere: Koordinator for bibliotek og kultur-
hus fra 2018, Blågårdens Bibliotek (på Nør-
rebro). Konstitueret driftsleder for bibliotek, 
kulturhus, sportshal i en kortere periode.     
Alder: 52 år.                  
 
Hvorfor søgte du jobbet som biblioteksleder
i Kerteminde Bibliotekerne?                            
- Det lød spændende og som den perfekte 
kombination til mig i forhold til alt det, jeg har 
lært og arbejdet med i Københavns Biblioteker. 
Kerteminde Kommune ønsker, at biblioteket 
har en stærk kulturprofil og en strategi med 
fokus på læselyst, børn og unge og kulturelle 
fællesskaber. Jeg skal som biblioteksleder 
sikre, at vi fører den ud i livet. Desuden havde 
min mand og jeg i længere tid talt om at flytte 
på landet.     

Hvad er de mest spændende opgaver?                          
- Det hele. Men især, at vi gør en stor forskel 
for borgerne, som er meget interesseret i 
deres lokale bibliotek. Her kommer både ældre 
til workshops, børnefamilier og de helt unge 
med deres opgaver til skole og studier. Folk 
i alle aldre bruger biblioteket, som spiller en 

betydelig rolle i lokalsamfundet, hvor der 
ikke, som i en storby, er en masse tilbud. Vi 
har stor fokus på de klassiske og også lav-
praktiske biblioteksopgaver, fordi borgerne 
kommer med en bred palet af spørgsmål 
og behov. 
   Jeg kan også godt lide, at der er kortere 
fra beslutning til handling, fordi vi er tæt-
tere på politikerne end i en større by. 
               
Hvad er det sværeste ved dit skifte?                     
- Jeg synes ikke, der er noget, der er svært 
som sådan, men det er anderledes. Jeg 
kommer fra et bibliotek i København, hvor 
mange ting er selvbetjeningsløsninger. I 
Kerteminde forventer borgerne hjælp til 
mange ting. Jeg er også blevet overrasket 
over, hvor brede medarbejdernes kompe-
tencer er, fordi de skal dække alle henven-
delser. De kan for eksempel søge dybt ned i 
bibliotekssystemet, hvor medarbejderne et 
stort sted er mere specialiseret og henviser 
til en kollega ved særlige spørgsmål. Det 
kan man ikke et lille sted.       
      
Hvad er din vision for Kerteminde
Bibliotekerne som ny biblioteksleder?                               
- Jeg har et idékatalog med mig baseret på 
mine erfaringer og de ting, jeg har arbejdet 
med i København. 
  Jeg har præsenteret noget af mit idéka-
talog for politikerne, og i første omgang 
handler det om at få dem med på, at de 

skal investere i nye tiltag i bibliote-
ket, fordi vi er en driver for lokalsam-
fundet.
   Vi skal også implementere den 
overordnede strategi, hvor vi for 
eksempel skal starte et ungeråd i 
samarbejde med skolerne, der skal 
være ambassadører for bibliotek 
og læsning. Og vi skal arbejde med 
læselyst og tidlig sprogstimulering. 
Her kommer jeg med erfaringer fra 
København, hvor jeg var med til at 
udvikle konceptet Ord til mor, der 
skal styrke kommunikation mellem 
mor og barn.    
                  
Hvad er den vigtigste ledererfaring, 
du kommer med?                          
- Hvor vigtigt det er med et chef- 
og politikerniveau, der prioriterer 
biblioteket. At vi skal have fokus på 
opgaven, som vi er her for. Og så er 
trivsel i medarbejdergruppen helt 
afgørende. 

Savner du noget fra biblioteket
i en stor by?                           
- Tempoet, og at der hele tiden skete 
noget nyt. Det skal vi selv skabe her, 
men det er jo også det sjove, og det 
er meget tydeligt, at vi har borgerne 
i ryggen her, fordi mødet er mere 
personligt. 

Medarbejdernes brede kompetencer imponerer    

· Perspektiv · April 202250

Rykket
fra storby til 

provins



”De lande, der 
har oplevet krig 
og katastrofer, 
er dem, der har 
mest brug for 
biblioteker.”
Amira Jamal Muhammad Ayyash
Bibliotekar ved Women’s Program Center Library, Gaza

Læs side 22 www.bci.dk

VIND
EN HABICAVE

HabiCave er en sansemodulerende hule, der med sine akustikdæmpende egenskaber 
giver plads til ro og fordybelse. Med HabiCave skaber du let et rum i rummet.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21.-22. april i Aalborg Kongres & Kultur Center 
kan du møde os på stand nr. 11-14. Her kan du se og afprøve HabiCave, og få en snak 
med os om, hvordan vi kan hjælpe med biblioteksindretningen. 

Deltag også i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om en HabiCave.

MØD OS PÅ DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
APRIL        2022 
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Biblioteker i krigszoner  /  Stigende aktivisme på bibliotekerne

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser

For få 
mænd
bruger 

kulturen 

Tema:




