
PRESSEMEDDELELSE  
 

FLERE E-BØGER TIL KØBENHAVNERNE 

Københavns borgere får nu mulighed for at låne endnu flere e-bøger. Fra 15. januar 

er mere end 4.000 nye titler at finde i bibliotekernes digitale samling af e-bøger 

”eReolen”. Det øgede servicetilbud er en del af en plan, der over de næste tre år 

skal skabe en mere borgerrettet og digital biblioteksbetjening i Københavns Kom-

mune. 
 

 

Fra torsdag den 15. januar 2015 kan borgerne i København læse endnu flere gode 

romaner som e-bøger eller lytte til dem som lydbøger på tablets eller smartphones. 

 

Københavns Biblioteker åbner sammen med landets øvrige biblioteker for adgang til 

efterspurgt litteratur som e-bøger og lydbøger, når udbuddet af titler i den digitale 

udlånsportal eReolen forøges med ca. 4.000 titler fra de større danske forlag. Der-

med får borgerne nye muligheder for digitalt at låne e-bøger og lydbøger fra forlag 

og forfattere, som de ikke tidligere har haft adgang til. De nye e-bøger er blandt an-

det fra populære forfattere som Michael Katz Krefeld, Klaus Rifbjerg og Kim Fupz 

Aakeson. 

 

E-Reolen - et godt tilbud til borgerne 

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, har som en af de første lånt en 

af de nye e-bøger og bakker op om tiltaget: 

 

” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eget varius felis, vi-

tae varius nunc. Donec arcu odio, ornare et mollis id, dictum vitae nisl. Suspendisse 

potenti. Mauris eget pulvinar tortor, in malesuada tellus. Maecenas metus enim, aliquam 

at nulla sed, iaculis blandit massa. Nulla feugiat velit ligula, ut ornare risus fringilla a. 

Duis in rhoncus massa. Aenean suscipit molestie odio, non varius augue consequat a. 

Proin tempus nibh eros, non dapibus mauris laoreet non. Mauris neque odio, mollis id 

faucibus a, porttitor quis diam.” 

 

Sådan lånes en e-bog 

Man får adgang til e-bøgerne via www.ereolen.dk. E-bøgerne kan læses på iOS tab-

lets og smartphones ved at downlade eReolen som app, mens app’en til de mest 

anvendte Android-platforme er i test og tilretning med henblik på snarlig lancering. 

Andre mobile platforme kan tilgå ebøgerne via eReolen.dk, som er en responsiv 

hjemmeside, der tilpasser sig enheden. 

 

For at få adgang til at låne e-bøger skal man være oprettet som låner og have en fire-

cifret pin-kode. Man kan blive oprettet på sit lokale bibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

 

Fakta om eReolen: 

 

 eReolen har siden november 2011 været folkebibliotekernes fælles e-

bogstjeneste.  

 Der har hidtil været adgang til ca. 5.000 e-bøger fra mindre forlag.  

 Gennem en række aftaler fra november 2014 med forlag som Gyldendal, 

Lindhardt & Ringhoff og Modtryk åbnes der nu for yderligere 4.000 titler fra 

store danske forlag. 

 I København kan man låne 3 e-bøger og 3 lydbøger om måneden 

 Der kommer løbende nye e-bøger og senere i 2015 bliver det også muligt 

at låne engelske e-bøger 

 

 

 

Flere oplysninger: 

 

 Kontaktpersoner 

 
 

 


