
Biblioteket ankom til tiden

Inspireret af Aabybro som tidligere stationsby 
og beliggenheden ved det gamle banelegeme 
er ”togtemaet” gennemgående i byens nye bib-
liotek, der som planlagt genåbnede 1. marts. 

Alle, der har prøvet at flytte, ved, at det er 
hårdt og tungt arbejde. Hele 600 flyttekasser 
har personalet fyldt med bøger fra den tidligere 
afdeling på Elmevej, og selv om de har haft 
”folk til det grove”, nemlig transporten, var det 
også personalets lod at pakke alle kasser ud og 
placere bøgerne på de rette hylder for at blive 
klar til åbning den 1. Marts.

- Et kæmpearbejde, fortæller Susanne Hjorth 
Hansen, leder af Jammerbugt Bibliotekerne. Til 
gengæld har det været besværet værd, for selv 
om både vi og bibliotekets brugere skal vænne 
sig til at navigere i de nye omgivelser, har vi al-
lerede fået mange positive tilkendegivelser. 

Børn er meget velkomne på biblioteket, 
og de starter tidligt. Her er det børnene 
fra Børnehuset, Peter Løthsvej i Aaby-
bro, der er på ”udflugt” og hygger sig 

med madpakkerne..



Selv om det meste inventar er nyt, kan man 
nikke genkendende til bl.a. nogle grønne stole 
fra Elmevej. Ellers er en del blevet genbrugt i 
kommunens øvrige biblioteker, Ingstrup Bogby 
og andre steder med et behov. Én ting har dog 
ikke ”overlevet” flytningen, nemlig den legen-
dariske vaskemaskine, der gennem mange år 
stod som en særlig service for bibliotekets bru-
gere. 
Vaskemaskinen er ikke flyttet med, for den har 
sjældent været i brug i de senere år.
Derimod yder biblioteket service på utallige an-
dre områder.

Det åbne bibliotek, hvor man selv lukker sig ind 
via sygesikringskortet, fungerer fint i Jammer-
bugtens biblioteker.

- Det er en tillidssag, og bortset fra enkelte til-
fælde, hvor vi har måttet gribe ind, er det en 
service mange sætter pris på.

Vi har indrettet et par mødelokaler, der kan 
lægges sammen efter behov, for vi ser gerne, 
at folk også bruger biblioteket som mødested, 
blandt andet ud fra en fælles interesse. Her er 
samlet alle relevante oplysninger, både elek-
tronisk og i form af bøger, aviser og tidsskrifter.

”Galleritunnellen” et et gennemgangsområde, 
der snart skal i brug til skiftende udstillinger af 
billedkunst, keramik og skulpturer. 

Også bøgerne er opdelt, så man nemt kan orien-
tere sig. ”Krimikrydset” er der næppe tvivl om, 
hvad indeholder, og fagbøgerne er emneopdelt 
og lette at finde indenfor alt fra havedyrkning, 
kogebøger, fiskeri, rejselitteratur osv. 

Indretningsplanerne har været længe under-
vejs, og gennem samarbejde med Aalborg 
Bibliotekerne, har Susanne lyttet til andres 
erfaringer, både med hensyn til indretning og 
fremtidigt samarbejde med institutioner mv.

Mens håndværkerne er i gang med de sidste 
småting, tager vi afsked med Susanne, og vi er 
ikke i tvivl om, at vi snart skal besøge bibliote-
ket igen. ”Bogen lever og har det så godt som 
aldrig før”. 

Laurits (tv) fylder 5 år i dag, og han 
synes, det er hyggeligt at fejre en del af 

dagen på biblioteket.

Selvbetjent afhentning, aflevering og udlån 
er placeret i arealet ved indgangen, og herfra 
fører blå farve ind til voksenafdelingen, mens 

den orange farve signalerer børn.

Læsehulen er ikke kun populær hos børnene. 
Her kan man sidde uforstyrret i sit eget lille 
rum, isoleret fra husets øvrige aktiviteter.



Ungdomshjørnet er allerede populært.

”Flipflap” kalder Susanne den skulpturelle bænk, hvor man kan flyde, sidde eller ligge, som man har 
lyst til. Her sammen med kollegerne Margit Ekelund (i midten) og Anette Underlin.

Læsesalen er egentlig ikke nogen ”sal”, men 
et rum hvor man kan læse dagens aviser og 
samtidig har diverse håndbøger indenfor ræk-
kevidde. At der også er gratis kaffe på kanden 
er med til at forhøje den hyggelige stemning.

I ”togkupeerne” er illusionen perfekt. Det er 
næsten som at sidde i et tog, mens landskabet 
”farer forbi” vinduet.

”Toget forsvinder” ind i det grønne. Bemærk 
”skinnerne” i gulvet. Jammerbugtens eneste 
jernbane. Alt lever op til bibliotekets motto: 
”Vi guider dig på livets rejse”.

Læsning er vejen til alt, 
også børnenes senere ud-
dannelse, siger Susanne, 
Jammerbugt Bibliotekernes 
stationsforstander.


