
Linksamling i dansk 

Husk, at du har en masse materiale fra dine tre års danskundervisning, som du kan tage 
udgangspunkt i - altså materiale, som du har fået i grundforløbet og senere af din 
dansklærer i studieretningsforløbet. Du skal også huske, at du måske har adgang til i-
bøger hos Systime. Hvis du har brug for mere materiale, kan du med fordel søge på 
disse sider: 

1. eReolen 
Elektronisk tjeneste som indeholder ca. 11000 skøn- og faglitterære e-bøger samt 6000 lydbøger for både 
børn og voksne.  

2. Forfatterweb 
Elektronisk forfatterleksikon med over 800 danske og udenlandske forfattere. God ressource til at orientere 
sig i relevant information om forfattere. 

3. Litteratursiden 
Let tilgængelig oversigt over litteratur udgivet i Danmark, god inspirationskilde til ny litteratur og 
information om forfattere. 

4. Digital Artikelservice 
Nem og hurtig adgang til digitaliserede artikler fra mere end 40.000 trykte danske tidsskrifter. adgang via 
bibliotek.dk, hvorefter artiklerne sendes direkte til din e-mail. 

 
5. DR-undervisning 
DR undervisning 

 
6. Vejle Bibliotekerne   
Adgang til faktalink, Masterfile Premier (artikelbase). Bor du i Vejle Kommune, og er du oprettet som låner 
på Vejle Bibliotekerne, så giver vi dig muligheden for at se e-bøger, opslagsværker, aviser og tidsskrifter og 
andre netmedier. Du kan fx låne e-bøger og netlydbøger på eReolen, se film på Filmstriben, læse aviser på 
Press-Reader og magasiner på RBdigital.           

  
7. Bibliotek.dk  
Bøger, artikler og tidsskrifter.  
 
8. Infomedia 
Artikelsøgning. 
 
9. Epoke 
Om danske romaner før 1900. 

 
10. Kalliope 
Originaltekster af mange forskellige forfattere - man søger på forfatternavn, hvorefter de forskellige titler 
dukker op.  

 
11. Arkiv for dansk litteratur   

https://vejlebib.dk/netmedier/ereolen
https://vejlebib.dk/netmedier/forfatterweb
https://vejlebib.dk/netmedier/litteratursiden
https://vejlebib.dk/netmedier/digital-artikelservice
https://www.dr.dk/undervisning/fagoversigt
http://bibliotek.dk/
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv
http://www.e-poke.dk/
http://www.e-poke.dk/
https://kalliope.org/
http://adl.dk/


Arkiv for dansk litteratur.  
Originaltekster samt forfatterportrætter.  

 
12. Ordnet 
Den Danske Ordbog er en korpusbaseret ordbog. Det vil sige, at ordbogen i vid udstrækning afspejler 
sproget, sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne. 

 
13. Sproget.dk 
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning og sprogpolitik. 

 

 

https://ordnet.dk/ddo
https://sproget.dk/

