
  

KOM GODT I GANG MED 
KARNOV JURA 

Indeholder danske love med ændringer og  udførlige kommentarer 
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1. Adgang  

 
Via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek under Søgning - Databaser, enten via  
Samfundsfag – Jura eller alfabetisk under K.   
Bemærk at der ikke er fjernadgang til Karnov. Der er mulighed for at købe en 
Studieskive i Studenterboghandelen, som giver adgang til Karnov, UfR og EU-Karnov.  
 

2. Indhold 

 
Karnov JURA indeholder: 
 

a. Karnovs Lovsamling - indeholder alle væsentlige danske love med tilhørende 

ændringer indarbejdet.  Lovene er kommenteret ved hjælp af et omfattende 

noteapparat. Hver lov har en ”stjernenote” (*)), hvor man får lovens historik, 

forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, 

afgørelser m.v. Selve loven eller dokumentet vises til venstre og de tilhørende 

noter vises i spalten til højre. 

 
b. En række juridiske tidsskrifter f.eks. Ugeskrift for Retsvæsen 

 
c. EU-Karnov 

 
 

3. Søgning 

 
a. I alle publikationer og dokumenter – direkte fra forsiden 

 
b. I enkelte moduler, vælg  f. eks Karnov eller Ugeskrift for Retsvæsen 

 
c. Søgning ved hjælp af ”Gå til” – hvis man har en reference eller forkortelse, f. 

eks U2008.1021, Aftl § 36 

 
d. Opslag i Stikordsregister eller Alfabetisk register 

Der søges på alle bøjningsformer af ordet og på sammensætninger som ordet er 
en del af. 

 

4. Vis søgeresultater og afgrænsning 

 
Når søgeresultaterne vises kan man til venstre afgrænse efter retskilder eller emne. 
Når man har valgt sit dokument er der mulighed for at søge i dokumentet eller vælge 
Gå til §. Skriv paragrafnr. i søgefeltet og klik på Gå til §. 

Hver paragraf har også en note  . Ved at klikke på dette ikon får man noterne kun 
til paragraffen. For hver paragraf kan foruden noter vælge Forarbejder, Time travel 
(historik), Lovtidende, Domme og afgørelser og til hele lovene kan man foruden 
noter vælge Indholdsfortegnelse, Time travel (historik), forarbejder, Lovtidende og 
Bekendtgørelser og cirkulærer. 
 

http://www.sdu.dk/Bibliotek
http://jura.thomsonreuters.dk/app/document?docguid=i98BA69D615D0E198E040DF0A17654DA6&startChunk=1&endChunk=1&et=%C2%A7%C2%A01&element=L2007499_P1&sumtid=std-dk-summarization-elementrel&productkey=KARNOVONLINE&family-guid=i7EB2964097A1375AE040DF0A1765112B&src=doc&formatCode=sct&
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Vil du vide mere om Karnov JURA 

Forkortelser til Karnov  
http://www.thomson.dk/pls/onl/mafutil.get_support_fil?p_maf_supportfil_id=905  

Quick Guide til Karnov   

http://www.karnovgroup.dk/undervisning/det-nye-karnov-online 

 

 
Har du brug for hjælp, så kontakt os: 
Tlf. 6550 2622 
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
Eller 
Line Laursen, tlf. 65509206, linel@bib.sdu.dk 
Bente Krogh Hansen, tlf 6550 2646, bkh@bib.sdu.dk 
Astrid Jacobsen, tlf. 6550 2633, astridj@bib.sdu.dk  
 
Åbningstider: 

Læs om åbningstider her http://sdu.dk/Bibliotek/Praktisk+information/Aabningstider 
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