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Intet sted i landet er indbyggerne i
nærheden af at gå så meget på bib-
lioteket som i Gribskov Kommune.
Hele 26 besøg bliver det til pr. ind-
bygger om året, viser tal fra Dan-
marks Statistik.
Hemmeligheden bag succesen er, at
kommunens tre biblioteker i dag er
meget andet ogmegetmere end ste-
der,man låner bøger.
–Vi har prioriteret at lave nogle bib-
lioteker, somer åbne ogmoderne.
Vi tænker demsomkulturhuse. Det
handler omatmødes, det handler om
at have andre kulturelle oplevelser.
Det begyndte vimed iGræstedmed

BLIK, hvor vi tænkte folkebibliotek
og skolebibliotek sammen, fortæller
formanden for udvalget for kultur,
erhverv og oplevelsesøkonomi iGrib-
skov,MortenUlrik Jørgensen (Nyt-
gribskov).
Det handler også ombeliggenhed.
Man får næppe rigtigmange besø-
gende, hvis biblioteket ligger i udkan-
ten af byen.
– Når butikkerne dør, skalman
tænke over, hvordanman så ska-

ber liv. Der skal noget kultur til, og
der er vores biblioteker i dag et helt
naturligt omdrejningspunkt. Vi har
tidligere haft et bibliotek liggende i
udkanten af en by,men nu ligger det
i midten. Det betyder, at flere lige
kommer forbi.Man holder lige en
pause på biblioteket, læser aviser el-
ler kigger på nye bøger, siger han.
Bibliotekschef Vibeke Steen kalder
bibliotekerne for ”væksthuse for
fællesskaber”.
– Når borgerne har en idé eller efter-
lyser et fællesskab inden for et eller
andet, spørger de på bibliotekerne.
Det er lige fra grupper ompoesi til
strikkeklubber og sprogfællesska-
ber, siger hun.
Litteraturen fylder dog en del. Kom-
munens tre biblioteker har i skriven-
de stund hele 50 læsegrupper i gang.
•mdbr@kl.dk

I GRIBSKOV GÅR MAN
PÅ BIBLIOTEKET
HVER ANDEN UGE
Det handler om at tænke biblioteket
som mere end bare et sted, man udlå-
ner bøger. De er væksthuse for fælles-
skaber, siger Gribskovs bibliotekschef.

tekstMADS BRANDSEN

Når borgerne har en idé
eller efterlyser et fælles-
skab inden for et eller

andet, spørger de på bibliotekerne.
Vibeke Steen, bibliotekschef, Gribskov

DE FEM MED FLEST
AKTIVE LÅNERE PÅ
BIBLIOTEKERNE
Andel af lånere i procent af den
samlede befolkning. Tallet er fra
2019.

Kilde: Danmarks Statistik.

1. Ikast-Brande 10,50

2. Lolland 10,12

3. Kalundborg 9,28

4. Tønder 8,61

5. Frederikshavn 8,58

DE FEM MED
FLEST BESØGENDE
PÅ BIBLIOTEKERNE
Antal besøg pr. borger pr. år. Tallet
er for 2019.

Kilde: Danmarks Statistik.

1. Gribskov 26,10

2. Helsingør 15,70

3. Tårnby 12,68

4. Allerød 12,09

5. Odsherred 10,93

DE FEM MED
FLEST UDLÅN PÅ
BIBLIOTEKERNE
Antal udlånte materialer pr. indbyg-
ger i kommunen. Tallet er fra 2019.

Kilde: Danmarks Statistik.

1. Allerød 2,6

2. Samsø 2,2

3. Gentofte 2,1

4. Odder 2,0

5. Furesø 1,9
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