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”Digterens sidste ord er Teatrets første”.
Euripides (ca. 480-406 fvt)

Der Arme Poet (frit efter Carl Spitzweg 1808-85)

Ophavsretsloven afdramatiseret

Som borgere er vore menneskelige aktiviteter juridisk defineret; i trafikken gælder færdselsloven, på jobbet arbejdsretten, hjemme familieretten, og selv en noget så human aktivitet som teatervirke er underlagt
jura og økonomi.
Lov om ophavsret fylder ca. tyve A4-sider, og består af 93 paragraffer
inddelt i ni kapitler.
- selvom den vægtmæssigt er i den lettere kategori af regelsæt, har den
med sit indhold og sin målgruppe en værdifuld tyngde for kulturlivet,
eftersom den rummer så forskellige kunstarter som bl.a. teater, musik,
film, litteratur, billedkunst, fotografi, skulptur, videnskab, arkitektur og
brugskunst.
Loven sorterer under Kulturministeriet, der siden dets oprettelse i
1961 har videreført de ophavsretlige sagsområder, som før var under
både Undervisnings- og Justitsministeriets ansvar.
Det første egentlige danske ophavsretlige regelsæt er forordningen af
1741, og efter pres fra bl.a. forfattere kom flere love til, der kunne åbne
for Danmarks tiltrædelse af internationale traktater som Bernerkonventionen fra 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker;
videre over i de EU-direktiver som ophavsrets-lovgivningen i vid
udstrækning tillige er udformet efter i dag.
Ophavsretten er en del af en større familie i det juridiske stamtræ
benævnt immaterialret, som er en fællesbetegnelse for patentret,
varemærkeret, designret, domænenavnsret og så altså ophavsret.
Immaterialret omtales generelt som IP- eller IPR fra det engelske
Intellectual Property Rights - på dansk anvendt under betegnelsen
”intellektuel ejendomsret” - hvilket kan være misvisende, eftersom
property i ophavsretlig sammenhæng ikke udelukkende betyder ejendom (ophavsretten medfører ikke en egentlig ejendomsret), men mere
egenskab eller kundskab, hvorfor udtrykket ”immaterielle rettigheder”
eller ”immaterielret” bør foretrækkes som fagtermer.
- ydermere beskytter ophavsretten ikke noget specifikt intellektuelt
som koncept, men mere skaberens udtryk, den konkrete udformning.

2

Lande der har tiltrådt Bernerkonventionen af 1886
(staterne kan være tilsluttet forskellige versioner af konventionen).

Immaterialret stamtræ
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Kan kunst rammes ind?

- udover malerier kan dette spørgsmål legitimt stilles i overført betydning, om hvorvidt kunstarter bør reguleres juridisk.
Man vil opponere, at kunst undsiger alt, selv regelsæt, men hvis den
åndelige virkelighed indeholder en måske nødvendig forudsætning, begrebet kultur, bør de i givet fald formaliseres gennem politiske indgreb
og dermed beskyttes eller søges begrænset ?
Senere års polemiske debat om den digitale forbrugers lette adgang
til musik, film, spil og litteratur, sætter ophavsrettens berettigelse og
udvikling under pres, når den opleves som rigoristisk og gøres til genstand for søgsmål fra underholdningsindustrien mod ofte unge digitale
brugere i mediestrømmen.
Teaterverden og dens jura har ikke undergået tilsvarende teknologiske
ændringer i deres årtusinder lange og til tider genstridige forhold; desuagtet friheds-idealets tvangstanke om hvorvidt dramatik og ophavsret
kan forenes, er de tværtimod - måske lidt overraskende - nært beslægtede.
Teater og ophavsret har man som dramatik-brugere interesse i have
kendskab til, eftersom deres historiske følgeskab kan give indsigt i deres fælles præmis både for menneske som for kunstner, ved at tilbyde
en form for materiel berettigelse og sjælelig eksistens.
For at gøre de juridiske formler forståelige, vil hæftets venstre sider
indeholde præsentationer af ophavsrettens struktur og de højre sider
give konkrete eksempler på eller anvisninger til den praktiske udformning og anvendelighed af juraen for scenekunsten.
For god ordens skyld skal det understreges, at det hyppigt forekommende ord ophavsmand i lige så høj grad gælder for ophavskvinde, og
de kan naturligvis skrives i flertal som ophav til eet værk, såfremt de er
flere medforfattere; både oprindeligt som efterfølgende i dets liv.
Forfatter som dramatiker som komponist skaber værket, og er derfor
skabende kunstner, og har ophavsret til selve frembringelsen, som
værket udgør, modsat skuespiller, artist, musiker, danser, som fortolker
værket som udøvende kunstner, og kun har de nærtstående rettigheder til deres eget sceniske udtryk.
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Teater: fra græsk afledt af șİȐȠȝĮȚ - theatron der betyder at betragte/
beskue, hvilket bliver til pladsen, hvor publikum sidder.
De første teatre opstod i det Antikke Grækenland (i Ægypten år 2000
fvt. kan spores religiøse teaterspil; Indien og Kina fra år 1000 fvt.) i
forbindelse med høsten, hvor bønder gennem sagn og myter udførte
ritualer til ære for frugtbarhedsguden Dionysos, der udvikler sig til dans
og korsang. I det VI århundrede fvt. opstår det egentlige skuespil med
digteren Thespis, der optræder som skuespiller med replikker til koret.
Senere benytter man masker; komiske, tragiske eller begge dele for at
vise dramaets udtryksformer og rollespil.

Ophavsret: (også benævnt åndsret, autorret, kunstnerret, forfatterret,
forlagsret, copyright) fra oldnordisk upphaf der betyder begyndelse/
oprindelse; kunstnerens rettigheder over sit værk - over dets anvendelse.
Juridisk er ophavret et regelsæt der gennem et personligt og originalt
bånd, giver en såkaldt ideel anerkendelse af den skabende kunstners
ret til sikring mod, at værket bliver kopieret og brugt offentligt uden
samtykke, samt at hun/han modtager vederlag for værkets udnyttelse.
Loven anerkender den såkaldte eneret til den skabende kunstner for
en individuel, original indsats.
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Ophavsretten - kulturens grundlov

I det omfang man kan sondre mellem form og indhold i kunstneriske
værker, udgør ophavsretten ikke et egentligt indholdsværn.
Det er selve den konkrete udformning, der kan beskyttes, forudsat den
er tilstrækkelig original for tanken bag det konkrete eller den fysiske del
- det vil sige indholdet som ord eller noder og dermed ”ånds-arbejdet”
udgørende tekst eller melodi mere end omslag eller selve siderne, som
er sagens genstand - igen såfremt det er udtrykt konkret - man søger at
værne om for ophavsmanden.
- ophavsretten giver dermed ikke nogen idé- eller koncept beskyttelse
for et givent projekt.
I vestlig forståelse har den primitive ophavsret, som scenekunsten,
sine rødder i Antikkens Hellas og Rom hvor der opstod en bevidsthed
om, at der gælder nogle særlige etiske og moralske værdi-normer for
værkets direkte faderskabsforhold til den kreative hånds fører.
Billedhuggere som digtere indskriver deres navne på deres værker allerede omkring år 400 fvt., og dette personlige bånd viser et begyndende
æres-betonet tilhørsforhold mellem skaber og værk, der fortrænger
anonymiteten, og kan vidne om ikke nødvendigvis et behov for anerkendelse, men måske mere, at kunstneren påtager sig et civilt ansvar
for sine ideer og handlinger.
Den økonomiske prisfastsættelse for udførelsen af værket ansås derimod som værende nærmest æres-krænkende og umoralsk, og den
egentlige betaling for værket skal forstås som en hædersgave fra giveren, oftest filantroper og mæcener (kunstnere var ofte fra de øverste
samfundsklasser, eller blev støttet af prinser for deres samfundsgavnlige donation gennem deres værk til fællesskabet), hvorfor termen vederlag er et honorarium (som vi kender i ordet honorar) altså en økonomisk anerkendelse og ikke en egentlig løn.
I oldtidens Grækenland, Ægypten og Indien havde man for sædvane, at
deponere manuskriptet til klassiske tragedier i et offentligt kontrolleret
arkiv muligvis som reference for sikker kunst, men også for at sikre, at
opførelsen forblev tro mod originalværket.
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Den romerske arkitekt Vitruve (1. årh. fvt.) nævner i sit værk om arkitektur, De Architectura, at den græske forfatter Aristofan af Byzantium
(ca. 257- 180 fvt.) under en poesi-konkurrence i Alexandria i Ægypten i
fuld offentlighed skulle have udpeget de digtere, der efterlignede deres
åndsfællers værker, hvorefter de blev anklaget for at plagiere og idømt
en hånlig straf.
I sine Epigrammer benytter den romerske digter Martial (1. årh. efvt.)
termen furs, tyveri, om personer der uretmæssigt tilegner sig hans
digte og ordet plagiarius (beslægtet med det græske plagios der betyder skæv/skrå eller det latinske plaga, fangstnet) for at stjæle børn
og slaver. Begrebet plagiat dannes, og får betydning i ophavsretligt
perspektiv som en alvorlig kriminel forseelse sidestillet med at stjæle
forfatterens ånds-barn; som tyveri af åndelig ejendom udgørende en
krænkelse for kunstneren over sit personlige i princippet nære forhold
til værket.

Svenske Västgöta-lov fra ca. år
1220 omtaler Äras den som äras
bör hvilket ikke direkte er ophavsretlig relateret, men giver en betydning af æresbegrebets personificering.
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I de antikke Middelhavs-civilisationer med scriberne udvikles
reproduktions-metoder manuelt - som i Middelalderen hvor munke i
klostrene kopierede bøger - senere mekanisk i Kina omkring år 800
med trykkeriteknikken; med tiden også efterligningens kunst og behovet for beskyttelse af de kopierede skrifter.
I 1456 udgiver Johann Gutenberg (ca. 1400-68) sin første udgave
af Biblen, og i takt med at trykkerier opstår rundt om i Europa, bliver
uautoriserede udgaver mangfoldiggjort også i bearbejdet form. For at
komme denne piratudvikling til livs indføres det såkaldte privilegiesystem først i bystaten Venedig i 1469, primært som en kontrolforanstaltning for hvad der må offentliggøres men også som juridisk beskyttelse af forlægger og trykker af udgivelsen, men kun indirekte til forfatteren af selve teksten.
Den tidligere omtalte danske forordning af 7. januar 1741 giver hjemmel til forlægger som forfatter at modsætte sig eftertryk af det udgivne
værk, så længe sidstnævnte er i live, mens oplæsning og dramatisk
fremførelse er tilladt. Lov om eftertryk af 29. december 1857 råder
bod på denne praksis, og beskytter derudover ligeledes musikværker.
Beskyttelsestiden udvides til 30 år efter forfatterens død.
Den franske dramatiker Pierre de Beaumarchais samler i 1777
efter succesen med sit teaterstykke Barberen i Sevilla, 21 forfattere
for at gøre op med teatrenes ofte uautoriserede brug af deres værker
i både fri fortolkning og uden egentlig vederlagsbetaling, for at stifte
det første dramatikerforbund, der skal varetage kunsternes interesser
generelt. I 1791 vedtages en lov i Frankrig som i sine forarbejder anerkender, at manuskriptet er den mest fundamentale form for ejendomsret, frugt af forfatterens tankevirksomhed; en åndsret som mere skal
ses som en donation; en gave til offentligheden i immateriel form. Som
bindeled mellem giveren i forfatteren og almenheden set som åndsfæller til en identisk kunstnerisk oplevelse.
Loven gav forfatterne eneretten til at fremføre værket offentligt, og en
tillægslov fra 1793 udvider denne eneret til eksemplarfremstilling og
spredning. Beskyttelsestiden for værket var da på fem år efter ophavsmandens død.
I 1933 optages droit moral-reglen i dansk lov.
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Den romerske digter Virgil (70-19 fvt) beklager sig med det afslørende ”Hvorfor får forlæggerne guld og grønne skove, når jeg kun tilstås
fattigdom og ære ?” over datidens gryende praksis for primært at beskytte udgivere mere end forfatterne.
I en bog fra Sung-dynastiet (960-1279) var indsat en anmærkning
om dens registrering hos myndighederne med anførelse af forbud mod
eftertryk.
Den engelske filosof John Locke (1632-1704) åbner en banebrydende tankegang for ophavsretten med “The basis of the right was the
labour that the author expended in the creation of his work” i Two Treatises of Government fra 1690.
For den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) ”… skal det bånd
der forbinder skaberen til sit værk, forstås som en del af forfatterens
inderste og dybeste personlighed”.
En anden tysk filosof Georg Hegel (1770-1831) mente,
”… at det er forfatterens manifesterede vilje, hvis frugter
udgør værket, som bør medføre retten til beskyttelse”.
- eller som professor, dr. jur. Mogens Koktvedgaard
(1933-2003) mere nutidigt resumerer: ”Det synes at
ligge dybt i det menneskelige sind, at enhver bør kunne høste frugten af sit eget arbejde og også selv nyde
anerkendelsen herfor”.

Droit moral reglen er ophavs-mandens
ideelle rettigheder:
”Værket må ikke ændres eller gøres
tilgængeligt for almenheden på en
måde eller i en sammenhæng, der
er krænkende for ophavsmandens
litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.’”
(Ophavsretslovens § 3, stk. 2.)
Beaumarchais (1732-1799)
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Rettigheder – store, små, sekundære, nærtstående

Benyttelse af beskyttede værker medfører altid forpligtelser for brugerne til en scenisk opsætning, hvor man kan skulle forholde sig til
forskellige ophavsmænd såsom dramatiker, oversætter, bearbejder,
komponist, scenograf, instruktør osv. alt efter hvor omfattende man
inddrager deres respektive lag af rettigheder i produktionen; i særdeleshed mellem tekst og musik, hvor hver ”bestanddel” kan udgøre forskellige roller alt efter deres indbyrdes forhold i dramatisk sammenhæng.
Den skabende kunstners rettigheder er såkaldte original-rettigheder,
fordi de oprindeligt opstår hos vedkommende, hvor de udøvende kunstnere tilsvarende har udøverrettigheder for deres præstation. Der er således flere sceniske udtryk af et teaterstykke, man kan have rettigheder til, eller skal søge om tilladelse for at benytte.
Vigtigst er det at vide, at man systematisk skal indhente tilladelse hos
ophavsmand, rettighedshaver eller deres repræsentant (typisk dramatikerforbund, teater/musikforlag, agentur, forvaltningsselskab, arvinger) ved al brug af enhver form for rettigheder til beskyttede værker
(70 år efter ophavsmandens død); benyttelsens destination desuagtet.
- det vil sige, uanset om man ønsker at dramatisere eller oversætte en
roman til scenisk fremførelse eller til produktion på medier som radio,
tv, film, digitalt. Ligeledes hvis man vil benytte en allerede eksisterende
dramatisering af en novelle, et digt, et filmmanuskript; altid søge om tilladelse hos rette vedkommende, da man i modsat fald risikerer sagsanlæg, krav om lukning af forestilling uanset om det er som amatør eller
professionel; uanset om man agerer i god tro eller ej.
Endvidere skal man ligeledes søge om tilladelse selv for brug af uddrag
til et beskyttet værk, og man kan ikke nødvendigvis påberåbe sig den
såkaldte citatret (s. 28) selv ikke for udnyttelse af mindre brudstykker.
Titler og navne kan være beskyttet som varemærke, domaine-navn
eller være genstand for et patent, hvilket kan være ensbetydende med,
at man ikke må anvende dem.
- som altid vil det være hensigtsmæssigt at undersøge beskyttelsesforholdene.
Musik og tekst i dramatisk sammenhæng kan defineres som små eller
store rettigheder alt efter deres benyttelsesgrad i scenerummet.
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Beskyttede værker kan udgøre forskellige former for rettigheder:
- originale rettigheder: den skabende kunstners rettigheder til sit
manuskript, komposition, oversættelse, bearbejdelse, musik-arrangement. Beskyttes i 70 år efter ophavmandens død.
- underliggende rettigheder: hvis man vil skrive er teater-manuskript,
som bygger på et andet beskyttet værk som en roman eller en novelle,
skal man have tilladelse til at foretage scene-dramatiseringen.
- udøverrettigheder: den udøvende kunstners rettigheder til sin præstation som skuespiller, artist, musiker, danser, koreograf.
- nærtstående rettigheder: ses i forhold til ophavsmændenes originale rettigheder for udøvende kunstnere, film- og tv-producenter, pladeproducenter samt radio-/tv-stationer. Beskyttelsestiden for de nærtstående rettigheder ændres i 2012/13 fra 50 år til 70 år efter deres
fiksering ved selve fremførelsen/optagelsen/udsendelsen (dog ikke
efter den udøvende kunstneres død som for de skabende kunstnere).
- store rettigheder indeholder flere ophavsrettigheder og i særdeleshed både de ideelle (hvilket medfører, at ophavsmanden skal tilspørges)
som de økonomiske, hvis det er dramatiseret, iscenesat som teaterproduktion med musik, manuskript/ libretto, koreografi. Rettighederne
indgår ikke i et hierarki rent juridisk, men er ligestillet. Musicals, opera,
operette, ballet, pantomime og revyteaterforestillinger hører traditionelt under denne kategori.
- små rettigheder er i princippet rene økonomiske (musik)-rettigheder for produktioner som koncerter, shows, osv. uden dramatisering
og iscenesættelse, og varetages direkte af forvaltningsselskaber som
KODA, men kan ”ophøjes” til store rettigheder. Grænserne mellem de
to grupper kan være flydende.
- musikrettigheder: skelnen mellem komponistrettigheder og indspilningsrettigheder; for den skabende som udøvende kunstner.
- mekaniske rettigheder: Nordisk Copyright Bureau varetager forfatteres, komponisters og musikforlags enerettigheder til at indspille tekst
og musik på LP, CD, DVD, bånd, film og video.
Rettighedseksemplerne er ikke udtømmende, men er de principielle.
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Musik & teater

I det Antikke Grækenland komponerede Aischylos (ca. 526-456 fvt),
Sofokles (ca. 496-406 fvt) og Euripides (ca. 480-406 fvt) selv musik
til deres tragedier, og uanset om man ønsker at opføre en fuldkomponeret musical eller fremføre skuespil, og selv forestå komposition af
ledsagende musik eller benytte andres ditto eller at indflette lydtemaer
som underlægning til dramatisk fremførelse, skal man sikre sig dels, at
det er muligt i forhold til hvad dramatikeren er indforstået med, derudover sørge for at klarere rettighederne for brugen af musikken; også for
indspillet musik i play back form.
Musicals som i princippet er karakteriseret ved at være gennemkomponerede med eller uden talt dialog, formidles normalt samlet for både
tekst/sange- og musik-rettigheder, uanset om de er skrevet af een og
samme person, eller om en librettist og en komponist har skabt værket
i fællesskab; dog skal man systematisk sikre sig at alle ophavsmænd
eller deres repræsentanter har givet tilladelse til opførelse, samt at de
modtager vederlag derfor. Partiturer og nodehæfter udgørende orkestermaterialet, skal i mange tilfælde lejes særskilt for hver enkelt produktion.
Musik-dramatik der er skrevet indeholdende ledsagende musik til
dialogen, er skabt både af en dramatiker og en komponist, men der kan
også være tale om brug af allerede eksisterende musik fra andre komponister/musikere, og som skal afklares separat for hver produktion.
- det skal bemærkes, at visse musicals/musik-dramatiske værker forudsætter brug af den dertil komponerede musik uden mulighed for at
omskrive eller lave ny musik til; i tilfælde hvor det alligevel er muligt,
kan det være et krav, at man - udover at materialet skal godkendes betaler fuldt vederlag til den oprindelige komponist, selvom man ikke
benytter vedkommendes musik
Underlægnings-musik eller lyd-temaer til skuespil ser nogle dramatikere ikke med velvilje på trods af deres udbredelse. For disse er det udelukket at benytte sig af lydsider/lyddesign, og omgåelse af et sådant
krav kan være forbundet med aftalebrud, der i yderste konsekvens kan
medføre lukning af opsætningen.
Teaterkoncerter hvor musikernes placering og medvirken implementerer dramaturgiske elementer, kan være både små som store rettigheder, og vurderingen påhviler for hver enkelt produktion.
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Små og store rettigheder
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Hvordan man opnår ophavsret

Beskyttelsen af immaterielle elementer som tanker og udtryksformer
opstår ved værkets skabelse i det konkrete, originale udtryk - og altså
aldrig til selve ideen eller i begrebet eller konceptet af en forestilling - og
er ikke underlagt formkrav (i modsætning til patenter) ved registrering
hos en myndighed som Justits- eller Kulturministeriet, foran en domstol eller hos en advokat.
Til gengæld kan man som bevis for at have skabt et værk ved henvendelse til et dommerkontor mod gebyr få notarstemplet dokumentet indeholdende værket, så man har det officielt tidsfæstet.
- denne formalitet er dog ikke er ensbetydende med, at manuskriptet
eller nodematerialet er godkendt som udgørende et originalt værk.
- det er også muligt, at lade en advokat udfærdige en hemmeligholdelses-erklæring inden man præsenterer idé, synopsis, tekst eller noder
for videre udnyttelse af tredjemand for at garantere fortroligheden af
idégrundlag til brug for en fremtidig produktion.
For at opnå ophavsret til et værk, er der ingen betingelser for tekstlængde eller kunstnerisk kvalitet, og en synopsis, udkast til et manuskript eller en mundtlig fremførelse som et foredrag eller en tale, kan
opnå juridisk beskyttelse ligesom elementer af koreografi, dans eller
lignende såkaldte non-verbale bevægelser; det eneste krav er, at frembringelsen uanset form og indhold har værkshøjde hvilket forudsætter
en vis selvstændig samt skabende intellektuel præstation af ophavsmanden, der giver udtryk for originalitet og særpræg.
Mange benytter copyright-tegnet © (s. 30), som dog udover den psykologiske signalværdi ikke har juridisk betydning udenfor USA, eftersom
den ophavsretlige retserhvervelse til værket er formfri, og ikke forudsætter nogen påtegning for at understøtte dets eksistens.
To identiske værker kan i princippet opnå juridisk beskyttelse, selvom
dobbeltfrembringelser i sagens natur pr. definition sjældent er helt
identiske, men ”næsten ens” værker kan godt beskyttes separat, hvis
hvert af dem er skabt uden kendskab til det andet, eftersom der ikke
gælder nogen prioritetsbeskyttelse i ophavsretten
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”Originalitet er for det meste intet andet end et endnu ikke afsløret
plagiat” ifølge den franske filosof Voltaire (1694-1778).

Kunstnere siges ofte at være originaler; er deres værker det også?

I vurderingen af værkshøjde som fastsættes i domstolenes praksis
fra sag til sag, bedømmer man ikke originalitets-kriteriet ud fra, om det
er god eller dårlig kunst, som er rent subjektive meninger, men efter
den selvstændige præstation, skabelsens karakter. Etymologisk (arbejde/energi) og fonetisk lyder der i selve ordet værk en indeholdt eller indforstået præmis om et resultat, der kunstnerisk fremhæver dens
specifikke udtryk. Et værk uden værkshøjde er fælleseje.
Tidligere talte man måske lidt misvisende om, at værket skulle være
ejendommeligt, og med tilføjelsen -højde kan betydningen få mening
af kvantitative mere end kvalitative elementer som lødighed, omfang
og formål, men ingen af delene udgør i princippet et objektivt bedømmelseskriterium.
Originalitetsbegrebet er essensen af ophavsretten, hvor man søger at
anerkende menneskegjorte frembringelser, der adskiller sig fra andre
og gøre dem beskyttelsesværdige af kulturelle, kunstneriske årsager
eller økonomiske hensyn.
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Ophavsrettens overgang til andre

Skabende som udøvende kunstnere behandler ikke altid personligt teatre eller producenters forespørgsler om adgangen til udnyttelses eller
opførelsesrettighederne.
Ophavsmændene har mulighed for at overdrage deres rettigheder til
tredjemand; det være sig forlag, kunstnerorganisationer eller forvaltningsselskaber, der varetager formidling og placering af værket eller
præstationen.
Den samme ophavsmand kan også sprede sine rettigheder til flere selskaber alt efter den mulige anvendelsesform af værket; til bogforlag for
bogudgivelse, filmselskab for filmmanuskript, teaterforlag for scenedramatisering uden at de forskellige rettighedsformer står i konkurrence til hinanden indbyrdes.
Ophavsmanden kan overdrage sit værk i en tidsbegrænset periode til
tredjemand, der har en udnyttelsesret over værket for eksempelvis at
lade det bearbejde eller oversætte for scenisk fremførelse med en indeholdt produktions- og opførelsesret fra premieren.
Ved overdragelsen (gennem skriftlig aftale at foretrække) af værket
har forlaget (erhververen) en udnyttelsespligt efter eksempelvis aflevering af manuskript fra ophavsmanden (overdrageren).
- overdrageren har en opsigelsesfrist til den indgåede aftale med 6
måneders varsel, hvis udnyttelsen fra erhververen ikke er begyndt
inden 3 år efter afleveringsfristen. Erhververen kan dog forhindre dette
såfremt denne har iværksat udnyttelsen inden for opsigelsesvarslet;
dvs. at have truffet rimelige forberedelser til værksudnyttelsen uden
unødig forsinkelse.
Ophavsretten går videre til ophavsmandens arvinger efter de almindelige regler i arveloven. Det er også muligt at oprette testamente der
med bindende virkning giver forskrifter om udøvelsen af rettighederne
lige fra regiangivelser til krav om scenografi osv.
- værksbeskyttelsen fortsætter dermed efter ophavsmandens bortgang i 70 år, og enhver skabende kunstner kan således sikre værket
liv efter sit eget.
En værksoverdragelse kan dermed udøves af praktiske, administrative hensyn til forvaltning af ens kunstneriske, juridiske og økonomiske
interesser ved at betro sine rettigheder til professionelle aktører.
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Ophavsretten i tre akter
1. akt
Teater kan udfolde sig i alle rum; på scenen, på nettet, på gaden, som
båd-teater, i fængsler, ligesom teater kan fremstå i alle versioner og
udtryk. Uafhængig af form, tid og rum følger ophavsretten altid enhver
opførelse.
Ét teaterstykke kan rumme flere skabende kunstneres værker; såsom
dramatikerens manuskript, oversætterens oversættelse, komponistens musik, instruktørens mis en scene og scenografens scenografi.
Ønsker man at benytte hele eller dele af et teaterstykke, skal der indhentes tilsagn til og betales for opførelsesretten hos hver enkelt ophavsmand eller dennes repræsentant. (se 3. akt)
Som udgangspunkt skal et værk altid opføres, som det er skabt uden
tilføjelser, ændringer eller omskrivninger. Ønsker man at bearbejde eller tilpasse et værk, skal man konsekvent og i god tid inden opførelsen
søge om tilladelse hos rettighedshaverne.

Ophavsrettens smalle sti
Er værket beskyttet?
Ophavsretten til et værk varer
som hovedregel indtil 70 år efter
ophavsmandens død; herefter udløber beskyttelsestiden, og værket
kan frit benyttes.
NEJ = Fri benyttelse

JA =

Søg godkendelse for enhver
brug hos ophavsmanden
eller dennes repræsentant
Udnyt kun værket som
foreskrevet og aftalt
Krediter systematisk
ophavsmanden
Betal vederlag

1

Ophavsretten i tre akter - 2. akt
Folketinget vedtager / ændrer

De skabende kunstnere:
dramatiker, bearbejder,
oversætter, komponist,
instruktør osv. Deres
værker er beskyttet i
deres levetid plus 70 år
efter deres død.

Værkerne repræsenteres af agenturer,
dramatikerforbund, teaterforlag, som formidler
dem til teatrene.

2

»

Lov om ophavsret

»

som administreres af kulturministeriet

Teater/producent køber
rettigheder til scenisk
fremførelse af dramatikerforbund, teaterforlag,
agenturer.

De udøvende kunstnere: skuespiller,
musiker, sanger osv.
Deres præstationer
er beskyttet i 50 år
efter indspilningen
(i nogle tilfælde ved
udgivelsen/offentliggørelsen).

De udøvendende
kunstnere (præstationer) repræsenteres
typisk af agenter,
forbund, musikforlag,
forvaltningsselskaber
(eks. KODA).
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Ophavsretten i tre akter
3. akt
Rettigheder til skabende som udøvende kunstneres værker eller præstationer varetages af:
Nordiska ApS − www.nordiska.dk
Teaterforlag der formidler dansk og udenlandsk dramatik og musicals i
Danmark og på verdensplan.
Dansk Teaterforlag − www.danteater.dk
Formidler skuespil og musicals til amatører, udlejer rollehæfter til skoler,
klubber, foreninger og amatørteatre, og udgiver teaterlitteratur.
Danske Dramatikere − www.dramatiker.dk
Faglig interesseorganisation for teater-, radio-, tv- og filmdramatikere
samt librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik. Stiftet i 1906
af Emma Gad for at varetage dramatikernes ophavsret. Indgår overenskomster inden for teater, film, tv og radio, yder juridisk bistand og varetager dramatikernes og manuskripforfatternes rettighedsinteresser
Foreningen af Danske Sceneinstruktører − www.stagedirectors.dk
Organiserer teaterinstruktører uddannet på Statens teaterskole eller
lignende anerkendte uddannelsesinstitutioner. Blev stiftet af sceneinstruktør Kresten Juul i 1948. Indgår overenskomster på instruktionsområdet og varetager instruktørernes rettighedsinteresser
Dansk Amatør Teater Samvirke − www.dats.dk
Organisation for amatørteater i Danmark
Dansk Forfatterforening − www.danskforfatterforening.dk
Grundlagt i 1894 og arbejder for at sikre samt forbedre vilkårene for
litteraturen i Danmark og dens primære producenter. Organiserer ca.
1300 medlemmer. Foreningen er struktureret på baggrund af 5 faglige
grupper fordelt på genrerne: skønlitteratur, faglitteratur, lyrik, litteratur
for børn og unge (herunder illustratorer) og oversættelse.
Dansk Skuespillerforbund − www.skuespillerforbundet.dk
Organiserer skuespillere, operasangere, dansere og koreografer. Stiftet i
1904 af Karl Mantzius som et af verdens første fagforbund for skuespillere. Indgår overenskomster indenfor teater, radio, film, tv, og yder juridisk bistand samt ophavsretlig beskyttelse af kunsternes præstationer.
Forlaget Drama ApS − www.dramashop.dk
Udgiver dramatik
4

Ophavsrettens overgang til andre
Den skabende kunstner
Dramatiker
Oversætter
Komponist
Skaber et værk

Teaterforlag/Dramatikerforbund
Formidler værket videre til:

Teater der ansætter en instruktør, som
skaber endnu et værk som fremføres af
udøvende kunstnere
Skuespiller
Danser
Musiker
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Den ideelle beskyttelse – droit moral

Traditionelt sondrer man mellem den skabende og den udøvende kunst
(for teatermetoden devising mere sammensat enhed, når skuespillere
forvandler sig til skabende kunstner), men som udgangspunkt skelnes
mellem:
Skabende kunstnere: de ophavsmænd, der frembringer litterære
værker (romaner, radiomontager), musikværker (noder), sceneværker
(skuespil). Værkerne beskyttes i 70 år efter ophavsmandens død.
- oversætter som bearbejder nyder ligeledes beskyttelse som ophavsmænd.
Udøvende kunstnere: skuespillere, musikere, sangere, dansere der
fremfører værket. Rettighederne til deres præstationer er nærtstående
til de egentlige, originale, og beskyttes i 50 år efter tidspunktet for præstationen/indspilningen (udvidet med 20 år til 70 år af et EU-direktiv,
som skal implementeres i national lovgivning senest 2013).
Juridisk er disse skabende og udøvende kunstnere sikret ved:
t

En ideel beskyttelse eller droit moral er en navneangivelsesret for skaberen til værket (krav på at få sit navn angivet) samt
en respektret til dets indhold mod ændringer, der kan være
krænkende, eller som kan misbruges til personlige, politiske,
økonomiske eller kommercielle formål, der strider mod ophavsmandens hensigter.

t

En økonomisk beskyttelse sikrer ophavsmandens eneret til at
gøre værket offentligt tilgængeligt mod betaling.

Den ophavsretlige beskyttelse der tilkommer ophavsmænd og udøvende kunstnere, er personlige rettigheder, som opstår hos den fysiske
person, der har frembragt værket eller udført præstationen.
Navnangivelse af rettighedshaver(e) til en produktion er særdeles
vigtig, og forskrifterne for præsentationen af en kreditering skal tages
meget seriøst, eftersom det bliver den første kontakt gennem annoncering, plakat, postkort, program, som publikum får til værket.
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Navneangivelsesretten er evig gældende - eksempler på kreditering:

Orestien
af Aeschylus (ca. 525-456 fvt.)
tilpasset ved Ted Hughes (1930-98)
Førstnævnte ophavsmands værk er ikke beskyttet (70 år efter =);
sidstnævntes bearbejdelse af det (ubeskyttede) værk er beskyttet.
Navneangivelsesretten gælder ikke kun for dramatikeren eller komponisten til det opførte værk. Som på filmlærredet udgør original-producenter, og i visse tilfælde ur-premiere, teatret, samarbejdspartnere,
scenografer, lysdesignere mfl. en flere sider lang liste, der skal gengives i teatrets program eller på dets hjemmeside.

EDWARD ALBEE’s
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
Denne kreditering-foreskrift er tilsyneladende i vilkårlig rækkefølge uden
hensyn til titlens placering i forhold til dramatikerens navn, men ophavsmanden kan til mindste detalje, som i nærværende, suverænt bestemme,
at det skal skrives i nævnte rækkefølge med forfatterens navn på en separat linje før titlen gengivet på linjen under, begge angivet med samme
skrifttype, typografisk i identisk størrelse og form både i højde og bredde
samt sat med ens farve. Kravene er ikke altid blot til dramatikerens lyst,
men kan skyldes ”låste” rettigheder for film eller bogudgivelser.

Joseph and the Amazing Technicolor® Dreamcoat

Music by Andrew Lloyd Webber
Lyrics by Tim Rice
TM© 1991 The Really Useful Group Limited
®Technicolor is the registered trademark of the Technicolor group of companies

Titlen samt ophavsmænd er angivet, og The Really Useful Group Limited,
kunstnernes produktionsselskab, som et såkaldt uregistreret varemærke
™ (trademark). Technicolor® (registered) er beskyttet ved registrering, og
ophavsmændene til musicalen har fået særlig tilladelse fra rettighedshaver til selve navnet for at anvende ordet i værkets titel.
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Respektretten

Den ideelle beskyttelse er en juridisk sikring af værket i dets konkrete
udformning, og ikke for den idé eller tanke der ligger bag. Følgelig
er det ikke muligt, at hævde eneret til et princip for at opføre et stykke
om et bestemt tema eller emne, men man kan modsætte sig, at andre
efterligner den konkrete udformning af sin egen specifikke version.
Ophavsretten til en værk gælder som hovedregel indtil 70 år efter ophavsmandens død, dvs. i ophavsmandens levetid plus 70 år. Et værk
kan således være væsentlig ældre end forfatteren selv, og mange værker kan være beskyttet i mere end 100 år.
- når beskyttelsestiden udløber (regnet fra udgangen af ophavsmandens dødsår; hvis der er flere ophavsmænd gælder den længstlevendes dødsår) overgår værket til public domain, som kan oversættes til
fælles ”eje”, det vil sige til fri benyttelse, uden at man skal søge om ret
til at bruge værket eller betale for dets udnyttelse.
Selvom et værk overgår til fælles ”eje” skal navneangivelsesretten
(s. 18) altid overholdes, fordi paterniteten til værket aldrig udløber.
Ophavsmandens ret til manuskriptet og teatrets kunstneriske og tekniske behov for stykket i produktion kan give anledning til en delikat
balancegang mellem de to parter, eftersom de kan have forskelligt syn
på stykkets opsætning.
I lande som Tyskland med instruktører som Heiner Müller (1929-95)
eller Frank Castorf (f. 1951) og i Sverige hvor regiteater-traditionen
ligeledes er særlig udtalt, ses værket som et råmateriale, som instruktøren skal kunne formgive med total kunstnerisk frihed for at gøre stykket spilbart.
Nogle vil mene, at den kunstneriske frihed først og fremmest tilkommer dramatikeren, andre at det er instruktøren, der skal give stykket liv
som udøvende skabende kunst.
Ophavsretlovens formål er bl.a. at give ophavsmanden den fornødne
respektret, med de begrænsninger det kan medføre for eksempelvis
instruktøren. Derfor er dialog mellem dramatiker og teater vigtig, så
eventuelle uoverensstemmelser vedrørende det færdige stykkes udtryk løses i god tone med forståelse for de praktiske udfordringer enhver fortolkning kan give.
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Det er ikke kun den klassiske opfattelse om den unge, uerfarne dramatiker og det etablerede teater, men også publikums type, kulturkreds,
sprog og sceniske tilpasninger, der kan medføre, at dramatiker og teater ofte bør indgå dialog for at undgå uoverensstemmelser om modsatte opfattelser af værkets tolkning og ønskede udtryk.
Mens den levende kunstner kan have større forståelse for teatrets
behov og ønsker, kan det være anderledes med arvinger eller disses
repræsentanter, i særdeleshed hvis dramatikeren ikke efterlader sig
instrukser om den dramaturgiske og scenografiske tilgang til sit værk.
- endelig er det praksis, at dramatikere løbende ændrer deres værk for
hver produktion, således at der kan være flere forskellige versioner i
omløb, og for hvilke det er vigtigt at vide, hvad man må, eller hvilken
man skal benytte, når man bliver betroet et kunstværk.
Juraen i både ophavsretten og i lige så høj grad aftaleretten giver dramatikeren et redskab til at præcisere sine krav og betingelser for anvendelse af værket.
- både for så vidt angår manuskriptets destination eksempelvis til kun
at gælde for scenisk fremførelse og udelukke brug for filmatisering,
bogudgivelse eller radiospil, som for selve værksbeskyttelsens indhold
og omfang redigeres disse i særlige klausuler i kontrakten, som man
indgår aftale om med teatret.
Som eksempler på muligheden for at sikre ophavsmandens rettigheder kan følgende værksbeskyttelses-klausuler (s. 22) give en anvisning
af ordvalgets vigtighed for at vise vedkommendes hensigt og mening
med teksten.
Disse juridiske foranstaltninger kan have mange grunde for ophavsmanden, personlige, kunstneriske som eksempelvis at bibeholde den
substans af sin samtid, ud fra hvilket stykket skal forstås.
- det er grunden til, at visse dramatikere hæger om deres originalitet
ligeledes for eftertiden, velvidende at samfundsudviklingen i sind vil
ændre fortolkninger af normer i udtryk og præsentation.
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Værksbeskyttelsen

Det første eksempel på en mulig værksbeskyttelses-klausul er formuleringen om ikke at foretage væsentlige ændringer, hvilket beror på
subjektive vurderinger, der kan gradbøjes i forskelligartet dramaturgisk
tilgang til teksten, og dermed udgøre en anden fortolkning af værket
end ophavsmanden ønsker:
t

Teatret må ikke uden dramatikerens accept foretage væsentlige ændringer i værket, og må ikke ved opførelse af værket
foretage ændringer, tillæg eller bearbejdelser af tekst, musik,
scenerækkefølge i et videre omfang end det med overdragelse af værket indeholdte formål. Teatret må heller ikke forvanske, forkorte eller til gene for dramatikerens anseelse ændre
værket.

Videre kan man anfægte valg af ord som indeholdte formål eller til gene
for dramatikerens anseelse.
En variant til begrebet væsentlige ændringer kan være den mere forbeholdne enhver ændring, dramatikere som Samuel Beckett (1906-89)
testamentarisk har indskærpet som krav for opførelse af teaterværker,
og som er meget begrænsende, men giver en tydelig tilkendegivelse af
dramatikerens hensigter. Denne formulering vil typisk medføre, at man
som dramatiker medgiver, at mindre sproglige ændringer/justeringer
der er nødvendige for at tilpasse den oversatte tekst for produktionen
er tilladte, selvom værkets rollefordeling efter køn, alder og antal medvirkende samt scenernes rækkefølge nøje skal overholdes.
En anden formulering af værksbeskyttelses-klausulen kan være tilpasset efter dramatikerens indirekte psykologiske appel til teatret for sine
ønsker ved følgende ordvalg:
t

Dramatikeren betinger for enhver scenisk opførelse følgende
krav overholdt: Teatret forpligter sig til at opføre stykket loyalt
og i den ånd og efter den kunstneriske standard, det efter dramatikerens intentioner og anvisninger er skrevet i, og er indforstået med løbende at underrette dramatikeren om ændringer, tilføjelser og/eller udeladelser, der evt. vil afvige fra værket
dvs. både bearbejdelser, tillæg eller ændringer i værkets indhold, historie eller tema, tid og sted, således at Teatret kan
realisere sin version.
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For værker der skal oversættes til andre sprog, vil en beskyttelses klausul som:
t

oversættelsen af værket samt oversætterens CV skal være
dramatikeren i hænde senest ti (10) uger før prøverne påbegyndes til godkendelse for enhver opførelse. Teatrets oversættelse skal ske fra originalsproget.

Angivelser som “Frit efter” eller “Inspireret af” som ofte ses nævnt selv
af etablerede dramatikere, må nødvendigvis kun skrives såfremt man
har indhentet tilladelse fra rettighedshaveren til det originale værk forudsat naturligvis, at det er beskyttet.
Mulighederne er mange for at tilpasse hver ophavsmands vilje, men
argumenterne for det modsatte som skuespilleren Denis Podalydès
(f. 1963) udtrykker det, er ligeså:
Teatret er en pagt. Man ser aldrig havet, aldrig himlen, aldrig tingene
selv. Alt er repræsenteret. En gammel mand kan spille en dreng, en
kvinde en mand, en mand en kvinde, en hvid en sort; det er efter omstændighederne. Det er ikke fordi, det er bedre. Det er ikke et skøn eller
et spørgsmål om sund fornuft. Det er vigtigt, at understrege, at det er
muligt at benytte sig af denne særlige mulighed indenfor teatret, som
giver hele friheden: repræsentere noget med noget andet, en skabning
med en helt tredje. Det er symptomatisk, at jo større et værk er, universelt, klassisk, tidløst des mere tillader det, at man benytter sig af denne
mulighed, eftersom valget underbygger teatret, fordi det er indeholdt i
dets væsen. Hvem vil eksempelvis forlange, at Hamlet skal spilles af
en dansker?
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Økonomisk beskyttelse

Teatrets honorar til kunstneren for retten til at opføre værket udgør selve indkomsten, som ofte repræsenterer en udskudt betaling, idet den
ikke erlægges, når værket er skrevet (bestillingsværker undtaget) men
ved produktionen, der ofte kan ligge sæsoner ud i tiden.
Ophavsrettens økonomiske beskyttelse giver ophavsmanden en eneret til at fremstille eksemplarer af værket, og gøre det tilgængeligt ved
offentlig fremførelse.
Eneretten er personlig for ophavsmanden, hvilket indebærer, at ingen
andre må benytte det beskyttede værk uden tilladelse; i modsat fald er
ophavsretten krænket.
I Danmark, som i det øvrige Skandinavien, eksisterer der overenskomster og generelaftaler, der fastsætter den økonomiske værdi af benyttelsen af manuskript, komposition, libretto, oversættelse, bearbejdelse,
og som løbende prisreguleres mellem forlag, forbund, organisationer og
teatrene samt Finansministeriet.
For retten til at opføre værket betales enten en fast tarif som vederlag
eller en royalty (også kendt som tantième).
- royalty der stammer fra den franske teaterlov af 1791, kan variere i
rater, alt efter om der er tale om skuespil eller musik-dramatiske værker, om det er skrevet for opførelse i dramatikerens hjemland, er nordisk eller udenlandsk dramatik.
Royalty, som er fastsat gennem de nævnte rammeaftaler, betales af
teatret til ophavsmanden eller dennes repræsentant, og beregnes som
en procentdel af indkomne billetindtægter.
Eftersom disse beløb først indgår, når produktionen er i gang, betaler
teatret et forskud til ophavsmanden.
- minimumsbeløb pr. forestilling kan også garantere en indtægt uanset
belægningsprocent.
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Eneret: Ophavsmandens eneret omfatter retten til at fremstille eksemplarer af værket og gøre disse tilgængelige for almenheden. Eneretten tilkommer ophavsmanden personligt, og indebærer en juridisk
beskyttelse mod efterligninger og plagiater.
Offentligheds-begrebet: Ophavsmandens eneret til offentlig fremførelse af sit værk er fundamental, eftersom det er i modtagerens regi
som publikum, at værket bliver kendt. Offentligheds-begrebet er imidlertid forbundet med en række uklarheder, eftersom der ikke eksisterer
nogen lovbestemt afgrænsning mellem det offentlige rum og den ikkeoffentlige sfære.

Royalty: tidligere kongelig (royal) afgift oprindelig for minedrift ydet for
retten til at udnytte et kongeligt prærogativ. Procentdel af billetindtægten.
Art-money: betalingsform for nogle undergrundsteatre der vil tilgodese skabende som udøvende kunstnere ved alternativ møntfod.
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Røde lamper - Håndhævelse / sanktionering

Modernisterne mente, at det er bedre at stjæle direkte fra en tekst end
at blive inspireret; for Voltaire er plagiat fra forfattere fra andre lande
ren erobring, hvorimod når det sker fra forfattere fra ens eget hjemland
simpelt tyveri.
Trods den alvorlige tone er det forholdsvis sjældent, at domstolene
indtager scenerummet, men det er alligevel relevant at beherske den
korrekte terminologi inden for dette emne, eftersom mange fejlagtigt
forveksler begrebet ophavsretlig krænkelse med tyveri.
Tyveri er ifølge Juridisk Ordbog ved W.E. von Eyben ”borttagelse af en
fremmed, rørlig ting uden besidderens samtykke for at skaffe sig selv
el. andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.”
Udtryk og påstande som ”omgåelse af kopispærring af film er som at
stjæle” eller ”ulovlig download af musik er tyveri” kan give et forvrænget billede af hele ophavsrettens grundtanke om, at det er kunstnerens
personlige bånd til sit værk der videregives til publikum, der kan føles
krænket ved uberettiget udnyttelse. Selvom man i abstraktion historisk
kunne tale om tyveri af sit åndsbarn, er de to termer vidt forskellige, og
en overtrædelse af ophavsretslovens §2 (krænkelse af ophavsret) er
ikke identisk med overtrædelse af straffelovens §276 (tyveri af rørlige
ting og energi).
Ophavsmanden kan fremsætte begæring om fogedforbud mod brug
af værket, som denne finder krænkende ved eksempelvis at lukke en
forestilling, hvad enten teatret ikke har søgt eller opnået tilladelse til
at fremføre værket, eller bryder en aftale om opførelsesbetingelserne.
Overtrædelse af ophavsretsloven kan medføre sanktioner i form af
straf som bøde eller i værste fald fængsel og erstatning samt godtgørelse til den forurettede kunster.

26

Historisk eksempel fra England, 1692 på straf for ophavsretlig krænkelse:
Eftersom Edward White og Abel Ieffes begge har krænket ophavsretten:
Nemlig Edward White ved at have trykt den spanske tragedie, som tilhører Abell
Ieffes og Abell Ieffes ved at have trykt tragedien Arden af Kent, som tilhører
Edward White enedes man om, at alle bøger i hver af udgaverne skal konfiskeres
og anses for forspildt i overensstemmelse med gældende regler, og at de bortskaffes… da de hver især har overtrådt reglerne ved udgivelse af de pågældende oplag.
Straframme for ophavsretlige krænkelser ved dansk lov:

Rettighedshaveren kan ved krænkelse
anlægge civil retssag med krav om:
rimeligt vederlag
-svarende til betaling for udnyttelsen.
erstatning
-for skaden der medfører tab.
godtgørelse for ikkeøkonomisk skade
-ved eksempelvis ærekrænkelse.
tilbagekaldelse
tilintetgørelse og/eller
udlevering til rettighedshaveren
-af krænkende varer og produkter.
offentliggørelse
-af dom hvor modparten dømmes.
nedlæggelse af fogedforbud
-mod teateropførelse.
Alle ophavsretlige krænkelser er
desuden belagt med straf:
-Bøde
-Fængsel (yderst sjældent)
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Citatret

En undtagelse i ophavsretten er selve indskrænkningen i beskyttelsen,
hvor brugere må benytte værket i uddrag uden ophavsmandens samtykke og omkostningsfrit.
I henhold til den danske ophavsretslovs § 22 er det tilladt at citere fra
et offentliggjort værk, såfremt det sker «i overensstemmelse med god
skik og i det omfang, som betinges af formålet.».
Formuleringen kan give en meget forskellig begrebsforståelse, for hvad
er god skik, og hvad er omfanget som betinges af formålet, vil man indvende.
Der foreligger ingen facitliste for hvor mange procent af eksempelvis
en beskyttet artikel, sang eller et manuskript man må benytte; det hele
beror på skøn og benyttelsesgrad. I princippet vil det altid være bedst
at spørge ophavsmanden til et beskyttet værk om tilladelse, og under
alle omstændigheder, og dermed hvis man påberåber sig § 22 alene,
systematisk at anføre citatet, så det tydeligt fremgår som et mindre
uddrag med angivelse af kilde/ophavsmand.
Kulturministeriet præsenterer nogle vejledende retningslinjer om God
citatskik og plagiat i tekster - www.kum.dk og som det fremgår, må
hver enkelt citatsituation bedømmes konkret.
Anvendelse af citater (som let kan forveksles med lån af uddrag, der
kan være uberettigede) fra dramatiske værker for brug som præsentation af stykket på teatrets hjemmeside, i programmet eller selv i nogle
tilfælde i undervisningsøjemed skal man være varsom med, eftersom
grænsen for hvornår der er tale om citat også til manuskripter, er delikat at afgøre. Det faktum at man specielt i England og USA ikke altid
har samme syn på citatrettens omfang, bør mane til besindighed, før
man overvejer at påberåbe sig denne undtagelse i loven for teaterværker.
Titelbeskyttelse i henhold til ophavsretslovens § 73
Et litterært eller kunstnerisk værk må ikke gøres tilgængeligt for almenheden under en titel, et pseudonym eller et mærke, som er egnet til
at fremkalde forveksling med et tidligere offentliggjort værk eller dets
ophavsmand
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Praksis i teaterbranchen
For stort set alle værker er det tilladt og almindelig praksis, at teatrene laver
eller lader producere en eller flere radio- og/eller tv-indslag som præsentation for produktionen, forbeholdt at sendelængden ikke overstiger typisk tre
(3) minutter, samt at udsendelsen selv ikke udløser indtægter til teatret; dette
gælder også for annoncering på egen hjemmeside.
- er det muligt at citere fra et ubeskyttet værk og benytte det i en opsætning
af et beskyttet værk?
Det er altid tilladt at anvende passager fra et ubeskyttet værk, men det forudsætter ophavsmandens tilsagn at implementere uddraget i det beskyttede
værk.
- er det muligt at citere fra et beskyttet værk og benytte det i en opsætning af
et beskyttet værk?
Selvom det i princippet er muligt at påberåbe sig citatretten for benyttelse af
uddrag, viser erfaringen, at man skal være varsom med at bruge selv korte
passager uden samtykke fra ophavsmanden; derudover vil enhver tilføjelse i
et teaterstykke - selv for en accepteret anvendelse af et citat - betinges af den
anden forfatters tilsagn i modsat fald det kan opfattes som en ikke-autoriseret
bearbejdelse af værket.
Titler og undertitler kan være beskyttede som registreret varemærke, og det
tilrådes systematisk at undersøge forholdene.
Eksempelvis er titlen på Ole Lund Kirkegaards (1940-79) børnebog GummiTarzan fra 1975 med The Walt Disney Company’s eneret til navnet Tarzan
(af Edgar Rice Burroughs, 1875-1950) underlagt restriktiv benyttelse, som
for fremtidige værker at skrive Tarzan med lille ’t’.
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Copyright - original left ?

Synonym med ophavsret opfatter de fleste den angloamerikanske
copyright-model kendt for tegnet ©, der historisk og retsfilosofisk imidlertid adskiller sig fra den europæisk-kontinentale autorret eller ophavsret, som bygger på tyske, franske og nordiske juridiske traditioner.
Copyright (copy for manuskript, right for trykker-ret) opstår formelt i
England efter at de britiske boghandlerlaug i 1557 samles i selskabet
”The Stationers’ Company”, som havde sær-privilegium fra Kongen til
eksemplar-fremstilling af bøger.
- logisk men lidt absurd må selv forfatterne henvende sig til sammenslutningen for enhver udgivelse, eftersom den havde officielt monopol.
Systemet medfører med tiden undtagelser til forfatterens mulighed for
selv at udgive bøger dog mod betaling for denne reproduktionsret.
Selvom ophavsret og copyright indeholder substantielle, kulturelt
betingede forskelle, har USA’s tiltrædelse i 1989 af den internationale
Bernerkonvention fra 1886 (Storbritanien i 1887 med de oprindelige
lande) medført, at man på verdensplan har en omfattende accept af de
fundamentale ophavsretlige principper om den ideelle og økonomiske
beskyttelse for kunstneriske værker.
I USA har man bibeholdt registreringssystemet af rettigheder,
www.copyright.gov hvorfor ©-symbolet er obligatorisk.
Tegnet som symboliserer Copyleft (fra i USA indenfor IT-verdenen
for såkaldte frie software- og open source-licenser ved brug af ophavsretsbeskyttede værker) er modsat en udbredt opfattelse ikke en pirat
eller anti-copyright bevægelse, men som sin fortsættelse indenfor
kunstlivet med Creative Commons (kreativ fælled) en organisation,
som søger at udvikle en fri kultur ved at gøre flere kunstneriske værker
legalt tilgængelige til deling og ændring med ophavsmandens samtykke.
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Copyright

versus

Beskyttelse, juridisk som økonomisk
opstår ved værkets registrering hos
statsmyndighed.

Ophavsret

Beskyttelse - juridisk som økonomisk
- opstår ved værkets skabelse uden
formkrav; i USA rådes man for optimal
beskyttelse til at lade sit værk registrere lokalt.
Beskyttelse fra værkets skabelse og
op til 70 år fra ophavsmandens død.

Beskyttelse af forskellig varighed.

Beskytter ophavsmandens forlags rettigheder mere end ophavsmanden selv.

Beskytter ophavsmandens personlige
rettigheder; de juridiske og økonomiske også selvom hun/han er repræsenteret af et forlag/forbund.

Only one thing is impossible for God: to find any sense in any copyright
law on the planet. Mark Twain (1935-1910).
Copyright law has got to give up its obsession with ’the copy.’ The law
should not regulate ’copies’ or ’modern reproductions’ on their own. It
should instead regulate uses - like public distributions of copies of copyrighted work - that connect directly to the economic incentive copyright law was intended to foster. Lawrence Lessig (f. 1961) amerikansk
professor i jura.
Jeg er meget kritisk over for den forståelse, der breder sig i disse år, af
ophavsret som en blot og bar sikring af kommercielle interesser. Der
er forskel på ophavsret som en beskyttelse af det kunstneriske værk
og på copyright, som er beskyttelse af produktet som økonomisk aktiv.
John Frandsen, komponist (f. 1956).
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Ordliste

aftale/kontrakt: en mundtlig aftale er lige så obligatorisk bindende
som en skriftlig, men man bør altid indgå den skriftligt for at kunne dokumentere betingelsernes omfang og konsekvenser, ligeledes mellem
venner der sammen skaber et værk.
arbejdsgiverregel: hvorved arbejdsgiver erhverver alle rettigheder
til arbejdstagers værker. Ikke indført ved lov, men kan i praksis forekomme i ansættelsesforhold mellem ophavsmænd (skabende som udøvende) og forlag eller producenter; kan i princippet imødegås ved at
regulere rettighedsovergangen i ansættelsesaftalen.
beskyttet værk: ophavsretlovens § 1: Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette
fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller
fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde. (s. 14).
citatret: ophavsretlovens § 22: Af et offentliggjort værk er det tilladt at
citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges
af formålet. (s. 28).
logo: varemærke som er beskyttet; kan være et symbol for en titel eller
et teaterstykke som et billede, en tegning, bogstaver, tal.
merchandise: i 1903 tog den britiske forfatter og illustrator Beatrix
Potter (1866-1943) licens til sin figur Peter Rabbit. Hun designede
en dukke, og blev dermed en af de første producenter af merchandise.
- merchandise til en forestilling forudsætter særlig tilladelse.
option: forkøbsret til et teaterstykke indgået ved aftale mellem teater
og teaterforlag, der sikrer retten til opførelse. Optionen tegnes inden
man beslutter, om man vil opføre stykket, for at reservere det så andre
potentielle producenter ikke opnår opførelsesretten.
tantième: (fra fransk i betydningen så og så stor); andel af billetindtægten som termen royalty (s. 24 ) også dækker over.
værk: i betydningen arbejde resulterende i manuskript, nodehæfte,
scenografi der i ophavsretlig forstand hverken behøver at være et
kunst- eller mesterværk, som er en individuel antagelse, men er ophavsmandens kreative indsats. Arbejdets juridiske ”værdi” vurderes
efter begrebet værkshøjde (s. 15).
32

Links om ophavsret
Copydan - www.copydan.dk
Gramex - www.gramex.dk
Dansk Artist Forbund - www.artisten.dk
Dansk Forfatterforening - www.danskforfatterforening.dk
Dansk Selskab for Ophavsret - www.dsfo.dk
Dansk Skuespillerforbund - www.skuespillerforbundet.dk
Dansk Teaterforlag - www.danteater.dk
Danske Dramatikere - www.dramatiker.dk
Foreningen af Danske Sceneinstruktører - www.stagedirectors.dk
Forlaget Drama ApS - www.dramashop.dk
KODA-Dramatik - www.koda.dk/om-koda/koda-dramatik
KODA, Komponistrettigheder i Danmark - www.koda.dk
Kulturministeriet - www.infokiosk.dk
Kunst, Viden, Underholdning - www.ophavsret.dk
Nordisk Copyright Bureau - www.ncb.dk
Nordiska ApS, teaterforlag - www.nordiska.dk
Rettighedsportalen - www.rettighedsportalen.dk
Samrådet for Ophavsret - www.samraadetforophavsret.dk

Litteratur om ophavsret
Ophavsretsloven med kommentarer af Peter Schønning, Forlaget Thomson
Ophavsret for begyndere af Morten Rosenmeier, JØF
Hvem ejer musikken? af Finn Gravesen, Kulturministeriet

Informationshæftet er udfærdiget af Teaterforlaget Nordiska i samarbejde
med de nordiske dramatikerforbund og teaterforlag med økonomisk hjælp fra:
www.nordiskkulturfond.org - støtter kultursamarbejde i bred forstand mel -

lem de nordiske lande.
www.bikubenfonden.dk

- fremmer dansk kulturliv og socialt arbejde til

gavn for almennyttige og velgørende formål.
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Alle som beskæftiger sig med teater, bør have kendskab til de få men
vigtige ophavsretlige regler, der gælder udenfor som på scenen før tæppefald.
t

hvad enten man er amatør eller professionel

t

er dramatiker, forfatter, komponist, teaterchef, producent,
librettist, arrangør, bearbejder, oversætter,
dramaturg, instruktør, skuespiller, regissør, scenograf,
koreograf, gøgler, fortæller, musiker, artist, lys/lydtekniker,
kostumier, designer, publikum, anmelder

t

om stykket opføres som komedie, kammerspil, farce,
lystspil, pantomine, musical, kabaret, serverings-teater, teater
koncert, marionet-, dukke- eller skyggeteater, maske- eller
mimespil, performanceteater, cirkus, opera, operette, ballet,
dans, revy eller produceres som radio/tv-teater eller som
digital scenekunst

t

eller fremføres på etablerede scener, egnsteatre, institutionsteatre, skole, gymnasium, som sommerspil, turnéteater,
børne/ungdomsteater, døveteater, gadeteater, workshop,
audio-move teater som ved pod-casting af radiodramatik

t

uden hensyn til hvor manuskript, tekst- eller nodehæfte tages
ud af virkeligheden fra; om det er en roman, novelle, melodi,
sang, illustration, tegneserie eller film for at omsætte det til
scenisk form.

- for ophavsret er ikke kun en sikring af økonomiske interesser. Juraen
beskytter først og fremmest øjeblikkets kunst i den 4. vægs eksistentielle fiktion af skabelsens - bl.a. sceniske - udtryksformer af materielle som immaterielle frugter; til underholdning eller som overlevelse
for kunstnere og kulturarbejdere rundt på kloden. Ophavsretten er
kunstnernes værk - det var forfattere, der strøede de første tanker om
beskyttelsens legitimitet, dramatikere der lod dem spire for skabelsens
udviklende nødvendighed som værn mod andres misbrug til personlige,
politiske eller kommercielle formål, så flest mulig kan plukke frugterne;
selv de forbudte.
”Vi har brug for kunstnere. De er samfundsarbejdere som alle andre, og
så må vi sikre dem de nødvendige arbejdsvilkår, selvom de arbejder på
en anden måde end vi. Niels Matthiasen (1924-80), Kulturminister
TAK til Nordisk Kulturfond og Bikubenfonden for uundværlig støtte til udgivelsen.
Online version: www.nordiska.dk - Kontakt: pm@nordiska.dk

