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Forord 
Hvordan man skal bruge bogen 

Forord 
 
 
Lærebogen i immaterialret ved Københavns Universitet er Jens Schovsbos og 
min »Immaterialret«. Den bygger på Koktvedgaards »Lærebog i immaterial-
ret«. Den første udgave af den udkom i 1986, og den var, som Koktvedgaard 
skrev i forordet, en »kortfattet lærebog, ikke nogen håndbog«. Men så gik 
årene, og bogen udkom i udgave efter udgave. For hver udgave blev den tyk-
kere og tykkere og mere og mere detaljeret. I dag er den ikke længere en kort-
fattet lærebog, men en solid håndbog på mange hundrede sider. Det giver den 
værdi for jurister, der skal arbejde med immaterialret, og som kan bruge den 
som opslagsværk. Men det gør det også sværere for de studerende at læse ef-
ter den som lærebog. Der er enorme mængder detaljer og myriader af henvis-
ninger til litteratur og domme fra både Danmark og andre lande. Men de stu-
derende har kun nogle få måneder til at læse immaterialretten op i. Og i den 
store skov af henvisninger og detaljer kan det godt være svært for dem at 
skelne mellem det grundlæggende, der skal kunnes i søvne, og det ikke helt 
så grundlæggende, som det er nok at kunne i hovedtræk. 
 Jeg har derfor skrevet denne bog som et supplement til lærebogen. Dens 
formål er at give jer studerende et overblik over det helt grundlæggende og 
basale inden for immaterialretten. Når I kan det, kan I læse de mange detaljer 
i lærebogen og være bedre rustet til at forstå og overskue dem. Introduktionen 
er så kort, at man kan læse den på en aften eller to, men lang nok til, at de 
væsentlige ting kommer med. Når I har læst introduktionsbogen, og forstået 
den, kan I det grundlæggende. Detaljerne og den store forståelse kommer så i 
lærebogen. 
 Meningen er ikke, at man skal nøjes med introduktionsbogen og lade være 
med at læse lærebogen. Det er lærebogen, der er pensum. Og I kan godt risi-
kere komme op i noget, der ikke er med her i introduktionsbogen. Den er kun 
ment som en hjælp til det grundlæggende, ikke som andet.  
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 De vigtigste love mv., som de immaterialretlige regler står i, er trykt som 
bilag. 
 Held og lykke. 
 
M.R.  
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