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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 

Mange skjønnlitterære forfattere ønsker å være originale. De vil skape nye 

persongallerier og finne historier de mener representerer noe helt nytt. Samtidig viser 

litteraturhistorien at det også finnes andre metoder for den som vil ha kreativ utfoldelse.  

Noen velger for eksempel å omskrive en annen forfatters bok, dette kan bl.a. gjøres ved 

at man lar bifigurer få en hovedrolle, eller ved at man setter handlingen til en annen tid 

eller annet sted. Det er også de som ønsker å fortsette en annens bok, eller skrive en 

forhistorie til en annen forfatters verk.  

 

Deichmann bruker uttrykket variasjonsverk som en samlebetegnelse på sjangrene 

omskrivning, prequel, fortsettelsesverk og spin-off.1 Hun mener dette er en passende 

betegnelse fordi disse sjangrene går ut på at man lager variasjoner over eksisterende 

åndsverk. Begrepet kan brukes om variasjoner over åndsverk uavhengig av hvilken 

kunstart åndsverket foreligger i, men Deichmanns artikkel konsentrerer seg om litterære 

verk. Jeg synes variasjonsverk er et treffende uttrykk og vil derfor bruke det i min 

oppgave.   

 

Omskrivning er en sjanger som innebærer at man skriver en eldre historie på nytt, for 

eksempel i form av parodi eller ved at man skriver fra et annet perspektiv. 

Fortsettelsesverk, prequel og spin-off går ut på at man skriver en ny historie som har 

utgangspunkt i noe en annen har skrevet. Et fortsettelsesverk overtar persongalleriet fra 

et annet verk og leder handlingen videre til et senere stadium i livet eller til neste 

 

 

 

 

 
1 Deichmann i NIR s. 101-104 
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generasjon.2 Å skrive hva som skjedde før handlingen i en annen roman begynner er en 

prequel. Sjangrene fortsettelsesverk og prequel kjennetegnes av at personer flyttes i tid. 

En omskrivning kan for så vidt også flytte personer i tid, for eksempel når forfatteren 

skriver en moderne versjon av en eldre historie. I disse tilfellene er det imidlertid den 

samme historien som fortelles på en ny måte. Spin-off innebærer at man tar en person 

fra en annen forfatters litterære univers og skriver videre om denne. Historiene i en 

spin-off er derfor ikke knyttet opp mot originalverket på den måten at hendelsene ligger 

tidsmessig før eller etter hendelsene i originalverket, men ved at en annen forfatters 

litterære skikkelse er løsrevet fra den opprinnelige historien og satt inn i en ny. 

 

Flere argumenter kan anføres mot en rett til å bruke andres åndsverk på denne måten. 

Den opprinnelige opphavsmann vil i mange tilfeller oppfatte dette som snylting på hans 

verk. Han kan også ha en interesse i å hindre at det han anser som dårlige versjoner av 

hans bok blir publisert.  

 

Den som benytter andres verk vil ofte påberope seg kunstnerisk frihet. Han kan for 

eksempel hevde at den nye boken er en kritisk kommentar til den eldre, og at han derfor 

bør kunne få presentert sine synspunkter.  I andre tilfeller kan bruken av elementer fra 

andres åndsverk være ment som en hyllest som kan skape fornyet interesse for 

grunnverket.   

 

Det kan spørres om problemstillingen har særlig aktualitet.  Norsk litteraturhistorie viser 

at variasjonsverk forekommer i Norge.  På 1980-tallet var Knut Faldbakkens bok 

”Glahn” et ambisiøst forsøk på å skrive en moderne versjon av Knut Hamsuns ”Pan”. 

På den annen side er det uhyre få saker for norske domstoler om opphavsrettslig vern av 

skjønnlitteratur, og dette kan tale for at problemstillingen har større kunstnerisk enn 

juridisk interesse.  At domstolene ikke kobles inn er likevel ikke i seg selv noe bevis på 

at det ikke foreligger interessante rettslig spørsmål. Det kan hende forlag ordner opp seg 

 

 

 

 

 
2 Deichmann s. 211 
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i mellom uten at omverdenen blir informert, noe som bl.a. kan skyldes frykten for 

negativ omtale. Alnæs-saken viser at forlag ofte foretrekker konfliktløsning utenfor 

rettssalene. Noen forfattere kan godta utgivelser som strengt tatt er et inngrep i deres 

opphavsrett ut i fra synspunkter om at nye utgivelser skaffer fornyet interesse for gamle 

romanpersoner, eller fordi de mener at spillerommet for ”lån” fra andre forfattere bør 

være stort.  

 

Det må tas i betraktning at dette er et uklart rettsområde hvor det er vanskelig å forutsi 

opphavsmennenes rettslige posisjon. Selv om få saker kommer for domstolene har det 

betydning å fastslå reglenes innhold for at forlag og forfattere skal vite hvordan de bør 

innrette seg. Jeg mener derfor det er interessant å undersøke i hvilken grad 

opphavsretten til skjønnlitteratur begrenser adgangen til å skrive variasjonsverk.  I 

denne oppgaven vil jeg undersøke hvilke momenter som kommer inn i vurderingen, og 

trekke grensen mellom den bruk av andres verk opphavsretten aksepterer og det 

ulovlige.   

 

1.2 Avgrensning av oppgaven 

I min oppgave vil jeg behandle variasjonsverk som har et skjønnlitterært verk som 

utgangspunkt.  Det opprinnelige verket kan da være et dikt, en novelle, en roman o.s.v. 

Variasjoner over andre åndsverk enn rent litterære, for eksempel over musikkverk er 

dermed ikke omfattet. Det vil kunne lages variasjoner over skjønnlitterære verk ved å 

overføre dem til en annen kunstform, for eksempel filmatisering av en bok. Dette er 

omfattet av oppgaven, da de samme prinsipielle problemstillinger oppstår. 

 

Spørsmål knyttet til opphavsrettskrenkelser av faglitteratur vil ikke bli behandlet. Det 

opphavsrettslige vernet har ikke samme utstrekning ved faglitteratur som ved 

skjønnlitteratur.3 Ingen har opphavsrett til fakta.4 Siden problemstillingene knyttet til 

 

 

 

 

 
3 Rognstad s. 67  
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inngrep i opphavsretten til faglitterære verk krever andre vurderinger, har jeg valgt å 

konsentrere meg om skjønnlitteraturen. 

 

Å ta elementer som ikke er opphavsrettslig vernet kan være i strid med andre regler. 

Særlig konkurranseretten kan være anvendelig i noen slike tilfeller.  Dette blir et helt 

annet regelsett og skal derfor ikke behandles i denne oppgaven.  Min oppgave tar bare 

sikte på å behandle rent opphavsrettslige spørsmål som oppstår ved bruk av andres 

åndsverk.   

 

Videre vil jeg avgrense mot opphavsmannens ideelle rettigheter.  At man har gjort 

inngrep i en annens opphavsrett fordi man har etterlignet dennes verk, betyr ikke 

nødvendigvis at man har krenket opphavsmannens ideelle rett etter åndsverkloven § 3. 

Tvister om de ideelle rettigheter krever andre vurderinger enn spørsmålet om 

plagiatgrensen, og jeg skal derfor konsentrere meg om det siste. Dessuten vil en 

krenkelse av de ideelle rettighetene forutsette at man brukt vernede elementer fra en 

annens åndsverk.     

 

Uberettiget bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale kan rammes av sanksjoner som 

erstatning og straff.  Rettsvirkningene av en opphavsrettskrenkelse faller imidlertid også 

utenfor min oppgave da jeg bare har som målsetning å vurdere grensen mellom lovlig 

inspirasjon og ulovlig plagiat.   

 

1.3 Rettskilder 

Opphavsretten er regulert i Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) av 12. mai 

1961 nr 2, og bestemmelsen som er interessant for min oppgave er § 4. Lovens ordlyd 

er derfor det naturlige utgangspunkt ved en opphavsrettlig drøftelse. Lovteksten gir 

imidlertid liten veiledning om hvordan de spørsmål som tas opp i min oppgave skal 

 

 

 

 

 
4 Knoph s. 63, Rognstad s. 68, Stray Vyrje s. 140 
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løses, og det blir derfor i stor grad nødvendig å basere løsningene på andre 

rettskildefaktorer. 

 

Også forarbeidene inneholder lite som kan kaste lys over spørsmålet. Det finnes nesten 

ikke norsk rettspraksis om opphavsrett til skjønnlitteratur. En høyesterettsdom (Rt. 1957 

s. 275) inneholder kommentarer om krenkelsesvurderingen ved skjønnlitterære verk, 

men behandler ikke spørsmålet grundig, og det er derfor begrenset hvor sikre slutninger 

som kan trekkes fra dommen.  

 

Rettskildebildet gjør at rettskildefaktorer som juridisk teori og utenlandsk rett får større 

vekt enn de vanligvis har når gjeldende rett skal fastlegges. Opphavsretten er et 

rettsområde hvor det ofte er sparsomt med rent norske rettskilder. Etter gjeldende 

rettskildelære vil vekten av en rettskildefaktor bli påvirket av hvordan rettskildebildet 

ellers ser ut.5 Når norske domstoler ikke har behandlet lignende saker kan det være 

interessant å se hvordan spørsmålet avgjøres i utenlandsk rett. 

 

Opphavsrettslig beskyttet materiale kan utnyttes samtidig over hele verden. Dette har 

gjort det nødvendig med samarbeid over landegrensene, noe som medfører en del 

likheter mellom norsk rett og stater som er part i de samme traktater som oss. Allerede 

Knoph fremhevet opphavsrettens internasjonale karakter og uttalte at utenlandske 

dommer kunne være interessante.6 Selv henviste han flittig til utenlandsk rett. 

Rettstilstanden i andre nordiske land vil være spesielt interessant, da det er mange like 

regler på grunn av utstrakt nordisk lovsamarbeid. 

 

Individuelle forhold ved den enkelte rettskildefaktor vil også påvirke vekten.7 En 

rettskildefaktor som generelt har lav vekt kan noen ganger veie tyngre på grunn av 

 

 

 

 

 
5 Boe s. 187  
6 Knoph s. 59 
7 Boe s. 188, Eckhoff s. 28 
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spesielle særtrekk. Er en drøftelse i juridisk teori eller en utenlandsk dom grundig, kan 

dette øke vekten. At argumentasjonen er overbevisende og tydelig vil også spille inn i 

vurderingen.   

.  

 

1.4 Oppbygning av oppgaven 

I kapittel 2 vil jeg presentere rettslige utgangspunkter for grensen mellom lovlig 

inspirasjon og ulovlig plagiat. Det kommer også en kort redegjørelse for enerettens 

innhold, da det kan være nyttig å se innholdet av opphavsmannens enerett når man skal 

trekke eneretten grenser. I kapittel 3 vil jeg gjøre rede for de grunnleggende hensyn som 

taler for og imot en vidtrekkende opphavsrettslig beskyttelse mot variasjonsverk. De 

vernede elementene i et åndsverk behandles i kapittel 4. Kapittel 5 tar for seg grensen 

mellom bearbeidelser av andres åndsverk og nye, selvstendige verk. Kapittel 6 er 

konklusjon.  

 

2 Rettslig utgangspunkt 

2.1 Kort om begrepet åndsverk og opphavsrettens innhold  

Åndsverkloven § 1 gir opphavsrett til den som ”skaper et åndsverk”. Fra § 1 kan det 

utledes tre vilkår for opphavsrettsbeskyttelse. Noe må være ”skapt”, i juridisk teori ofte 

omtalt som en ”frembringelse”. Dette vil bl.a. si at verket må representere en ”innsats av 

skapende åndsarbeide”,8 og det som er skapt må kunne reproduseres eller meddeles til 

andre.9 Paragraf 1, 2. ledd slår fast at åndsverk er ”litterære, vitenskapelige eller 

 

 

 

 

 
8 Ot.prp. nr 26 (1959-60) s. 11 
9 Knoph s. 63  
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kunstneriske verk”. Begrepene ”litterære eller kunstneriske” tolkes så vidt at det i 

praksis ikke finnes ”vitenskapelige verk” som nyter vern uten at de samtidig faller inn 

under betegnelsen ”litterære eller kunstneriske verk”.10 Uttrykket ”åndsverk” har i 

tillegg blitt forstått slik at det som er skapt må være uttrykk for original og individuelt 

preget åndsvirksomhet fra opphavsmannen.11 Dette blir ofte kalt verkshøyde, og er et 

krav om originalitet.12 Det er ikke vanskelig å fastslå at en skjønnlitterær tekst er en 

frembringelse på det litterære området. Kravet om originalitet/verkshøyde kan være 

problematisk i visse tilfeller. Dette vil bli grundigere forklart når spørsmål oppstår.    

 

Etter § 2 har opphavsmannen ”enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille 

eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten”. Enerettens positive 

side er altså at opphavsmannen selv kan råde over verket. I juridisk teori har det blitt 

påpekt at dette kan sies å følge av den alminnelige handlefrihet.13 Hvis bestemmelsen i 

§ 2 ikke hadde eksistert, ville opphavsmannen på grunn av den alminnelige handlefrihet 

fortsatt hatt rett til å disponere over sitt verk. Det sentrale blir da enerettens negative 

side. Opphavsmannen kan hindre andre i å råde over verket, og et forlag som ønsker å 

utgi en bok vil derfor måtte inngå avtale med forfatteren.  

 

Bestemmelsen gir en generell beskrivelse av opphavsmannens råderett. Eneretten 

omfatter alle typer eksemplarfremstilling og alle typer tilgjengeliggjøring uavhengig av 

hvilke tekniske metoder som er benyttet. Dette innebærer praktiske fordeler ved at loven 

ikke må endres hver gang det oppstår nye metoder for å fremstille eksemplar eller 

tilgjengeliggjøring.  

 

 

 

 

 

 
10 Rognstad s. 23 
11 Knophs. 64 
12 Rognstad s. 27-30 
13 Rognstad s. 76 
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Opphavsmannens enerett i § 2 omtales ofte som de økonomiske rettighetene fordi 

råderetten gjør det mulig for opphavsmannen å kreve betalt når andre vil utnytte 

åndsverket.  Bestemmelsen i § 3 som gir opphavsmannen rett til navngivelse og rett til å 

hindre at verket endres eller tilgjengeliggjøres på en krenkende måte, kalles ofte de 

ideelle rettighetene. Også eneretten etter åndsverkloven § 2 beskytter opphavsmannens 

ideelle rettigheter. Om noen utgir en forfatters bok uten avtale med denne, og unnlater å 

navngi forfatteren eller endrer boken på krenkende måte, vil dette uansett være inngrep i 

opphavsmannens råderett. Først når noen har fått tillatelse fra opphavsmannen eller i 

kraft av lovbestemmelse har rett til å disponere over hans verk vil opphavsmannens 

ideelle interesser utelukkende være beskyttet av åndsverkloven § 3. 

 

Eneretten omfatter i følge § 2 åndsverket ”i opprinnelig og endret skikkelse, i 

oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk”. At 

opphavsmannens rettigheter også omfatter åndsverket i annen skikkelse, bearbeidelse og 

annen kunstart er interessant for variasjonsverkene. Disse er jo ikke kopier av det 

opprinnelige åndsverket, men inneholder elementer fra det.  

2.2 Vurderingstemaet ved variasjonsverk 

Åndsverkloven § 4, 1. ledd slår fast at opphavsmannen ” kan ikke sette seg imot” at 

hans åndsverk benyttes slik at ”nye og selvstendige” åndsverk oppstår. Lovens § 4, 2. 

ledd bestemmer at den som bearbeider et åndsverk ”kan ikke råde” på en måte som er 

”inngrep i opphavsretten til originalverket”. Paragrafen trekker altså grensen mellom 

bearbeidelse og fri benyttelse. En bearbeider må ha tillatelse fra opphavsmannen for å 

kunne bruke bearbeidelsen, mens den som har omskapt et verk til noe ”nytt og 

selvstendig” fritt kan benytte dette. Bearbeidelsen vil være en opphavsrettskrenkelse 

fordi den griper inn i opphavsmannens enerett etter § 2. Opphavsrettens rekkevidde gjør 

dermed at et variasjonsverk kan være inngrep i det opprinnelige åndsverkets 

beskyttelsessfære.  

2.3 Begrepet bearbeidelse 

For å kunne trekke grensen mellom bearbeidelser og nye og selvstendige verk, må man 

ha klart for seg hva begrepene sikter til. Uttrykket ”bearbeider et åndsverk” i § 4 viser at 

man må ha tatt utgangspunkt i et eksisterende åndsverk og gjort noe med det. I juridisk 

teori er bearbeidelse formulert slik at bearbeideren må ha tilført det eksisterende verket 
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preg av ny skapende åndsinnsats.14 Etter § 1 får jo den som ”skaper et åndsverk” 

opphavsrett, og bearbeidelsen må altså fremtre som et åndsverk også fra bearbeiderens 

hånd. Samtidig må preget av skapende innsats fra den opprinnelige opphavsmannen 

ikke bli fortrengt.15 Bearbeidelsen fremstår derfor som resultat av individuelt skapende 

innsats fra både opprinnelig opphavsmann og bearbeideren.  

 

Bearbeidelse må avgrenses mot slik bruk av eldre verk som bare fører til en 

gjengivelse.16 Om man ikke endrer åndsverket på noen måte vil det selvfølgelig ikke bli 

skapt noen bearbeidelse. Samtidig er det mulig å endre et eksisterende åndsverk uten å 

utvise individuell, skapende innsats. Endringer som ikke innebærer at resultatet preges 

av skapende opphavsmannsinnsats fra bearbeideren, har ikke rettslig betydning. Den 

som har foretatt slike endringer får derfor ingen rettigheter i åndsverket, da dette bare er 

preget av skapende innsats fra den opprinnelige opphavsmann.  

 

Reglene om bearbeidelse viser at en forfatter som tar utgangspunkt i en annens bok kan 

risikere å ikke få enerett til sin versjon selv om han har utvist betydelig skapende 

innsats. Det er naturligvis ikke slik at opphavsmannen til det opprinnelige verket får 

opphavsrett til bearbeidelsen på samme måte som han har eksklusive rettigheter i eget 

åndsverk.17 Poenget er at den som bearbeider et eksisterende åndsverk gjør inngrep i 

dette verkets beskyttelsessfære, og kan derfor ikke disponere fritt over den del av boken 

som er resultat av opphavsmannsinnsats fra originalopphavsmannen.  Bearbeideren kan 

dermed ikke råde over bearbeidelsen uten originalopphavsmannnes samtykke.18 

Originalopphavsmannen kan derimot disponere fritt over sitt åndsverk fordi dette bare 

er resultat av hans egen skapende innsats. 

 

 

 

 

 
14 Rognstad s. 51, Stray Vyrje s. 191 
15 Rognstad s. 51 
16 Rognstad s. 51 
17 Stray Vyrje s. 191 
18 Rognstad s. 52 
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For at det skal foreligge en bearbeidelse må bearbeideren altså ha utvist en personlig 

skapende innsats. I praksis regner jeg med at variasjonsverk minst vil utgjøre en 

bearbeidelse av det opprinnelige verket. Den interessante rettslige problemstillingen blir 

da om det har blitt skapt et nytt og selvstendig verk. Spørsmålet er altså ikke om det 

overhodet er tillatt å lage et variasjonsverk, men som Strömholm sier det et spørsmål 

om det opprinnelige verkets beskyttelsessfære.19 Man må finne ut hvilke elementer i 

åndsverket som er vernet, og om den andre opphavsmannen har brukt disse.  

 

2.4 Problemfrie tilfeller 

I noen tilfeller vil det ikke være nødvendig å vurdere om et variasjonsverk er en 

bearbeidelse eller et nytt og selvstendig verk.  Det kan foreligge en avtale mellom 

opphavsmannen og den som ønsker å benytte hans åndsverk.  I en amerikansk dom er 

det vist til at det kan være et enormt marked for såkalt avledede rettigheter.20 

Opphavsmannens arvinger kan da utnytte opphavsretten bl.a. ved å selge retten til å 

skrive et fortsettelsesverk. Så lenge avtaleparten ikke går ut over avtalen, vil han fritt 

kunne bearbeide verket.   

 

Dessuten løper vernetiden ut 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår i følge 

åndsverkloven § 40. Verdenslitteraturen viser flere eksempler på at store verk har blitt 

omskrevet etter at de har falt i det fri.21 Blant annet mente Peter Carey at Charles 

Dickens hadde behandlet romanskikkelsen Magwich urettferdig i boken ”Store 

forventninger”, og utga i 1998 romanen ”Jack Maggs” som forteller historien fra denne 

fiktive personens synspunkt. Slike variasjonsverk vil bare reise problemstillinger i 

forhold til de ”evigvarende” ideelle rettigheter, og faller derfor utenfor fremstillingen.    

 

 

 

 

 
19 Strömholm s. 188 
20 Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co. 
21 Harvard Law Review 2002 vol 115 s. 1195-1196 
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3 Grunnleggende hensyn 

Når man trekker grensen mellom bearbeidelse og fri benyttelse må viktige hensyn tas i 

betraktning.  I juridisk teori er det uttalt at beskyttelsen må være så omfattende at vernet 

blir effektivt, uten at man unødvendig hindrer kreativ utfoldelse.22 Det er viktig å ikke 

legge for strenge begrensninger på kunstnernes frihet. Knoph uttalte at alle kunstnere 

står i gjeld til sine forgjengere.23 At alle kunstnere i en eller annen grad har latt seg 

inspirere av hva andre har gjort før, er en viktig erkjennelse når man skal avgjøre 

beskyttelsessfærens omfang. Kulturarven holdes i live ved at den brukes og fornyes. 

Noen sjangere som parodi og pastisj er etter sin art refererende, og et for vidtgående 

opphavsrettslig vern kan dermed i ytterste konsekvens føre til sensur av velkjente 

litterære sjangere.  

 

Samtidig må man ivareta opphavsrettens effektivitet. Beskyttelsen skal sikre at 

opphavsmannen får mulighet til å skaffe økonomisk gevinst ved skapende virksomhet, 

og hindre snylting på andres innsats. Dette skal inspirere til produksjon av immaterielle 

verdier. Når det anføres at for vidtgående vern vil hemme kunstens utvikling, må det 

presiseres at også for ineffektivt vern vil kunne svekke viljen til å skrive litteratur. 

Trusler mot opphavsmannens mulighet til å høste fruktene av eget arbeid kommer ikke 

bare fra rene piratkopier, men også fra snyltere som angriper substansen i det andre har 

skapt. De kan være ute etter å ta deler av andres åndsverk, og disse delene kan være de 

mest interessante i kunstnerisk eller kommersiell sammenheng. Reelle hensyn tilsier 

derfor at ikke bare slaviske kopier, men også etterligninger blir rammet av 

opphavsretten. Det vanskelige spørsmålet er derfor hvor stor grad av likhet det kan være 

 

 

 

 

 
22 Koktvedgaard s. 129 
23 Knoph s. 52 
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før plagiatvernet slår inn. Variasjonsverkene knytter seg opp til tidligere utgivelser, men 

prøver samtidig å tilføre noe nytt. De ligger derfor i et spennende skjæringspunkt 

mellom individuell opphavsrett og felles kulturarv. 

 

4 Vernede elementer:  

4.1 Innledning: 

For å avgjøre om det foreligger en opphavsrettskrenkelse, må man finne ut hvilke 

elementer i originalverket som er vernet.  Så må det foretas en sammenligning av 

verkene for å se om slike vernede elementer er overtatt.  I praksis vil et variasjonsverk 

skapes ved at man tar deler av den tidligere opphavsmannens verk, og så legger til noe 

selv. Man kan være interessert i å skrive videre på den andre opphavsmannens personer, 

hans tema, eller overta noen scener som skildres fra annet perspektiv. For at det skal 

foreligge inngrep i opphavsretten i en slik situasjon må det verkene har til felles være 

omfattet av opphavsrettslig beskyttelse. 

4.2 Læren om idé/konkretisering: 

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk opphavsrett at ideer ikke er vernet. Dette har 

sammenheng med hensyn som tilsier begrensninger i beskyttelsessfæren. Som 

Rosenmeier sier må enhver ha rett til å øse av kulturarven.24 Hvis en forfatter skulle 

kunne stoppe enhver bok som bygget på samme grunnidé som hans egen, ville det 

innebære en uakseptabel innskrenkning i den kunstneriske frihet. Arthur Conan Doyle 

kan derfor ikke hindre andre i å skrive detektivfortellinger, og Dostojevskij har ikke 

enerett på historier om spillegalskap i det russiske aristokrati på 1800-tallet. Domstolene 

har noen ganger uttalt seg om den manglende idébeskyttelsen, på brukskunstens område 

 

 

 

 

 
24 Rosenmeier s. 66 
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bl.a. i Wegner-saken, Rt. 1962 s. 964. Spørsmålet var om et kombinert sofa- og sybord 

var etterlignet. Høyesterett slo fast at selve ideen om en kombinasjon av sofabord og 

sybord ikke var vernet, og ideene om en rund sykurv i peddigrør og plasseringen av 

denne kurven i en treramme under skuffen på bordet kunne heller ikke være beskyttet. 

Det er full enighet i teorien om at læren om at ideer ikke beskyttes gjelder generelt i 

opphavsretten.25 Dette synspunktet finner man både i kontinentaleuropeisk og 

angloamerikansk rett.26 Også på det folkerettslige plan har prinsippet fått gjennomslag. 

Bernkonvensjonen er riktignok taus på dette punktet, men TRIPS art 9(2) slår fast: 

”Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods 

of operation or mathematical concepts as such”. En likelydende formulering fines i 

WIPO Copyright Treaty art 2.  

 

Det som beskyttes er som Knoph sier ikke den abstrakte idé, men den individuelle 

utforming.27 Det er konkretiseringen av forfatterens idé som er gjenstand for vern. 

Conan Doyle kan altså reagere når noen har skrevet en detektivhistorie som etterligner 

bestemte Sherlock Holmes-historier. Likevel er det riktig når Koktvedgaard presiserer at 

ideen normalt vil være bærende for en identitetsopplevelse.28 Det kan neppe tenkes at et 

verk vil oppleves som en etterligning av et annet om det ikke er bygget på samme 

grunnidé. Prinsippet om at ideer ikke er beskyttet viser bare at dette ikke er nok, for at 

opphavsretten skal være krenket må også forfatterens individuelle utforming av ideen 

være etterlignet.  

 

Problemet som oppstår i praksis blir å avgjøre hva som er idé og hva som er 

konkretisering av den. Rosenmeier antar at bl.a. en forfatters stil, tema og teknikk er 

 

 

 

 

 
25 Koktvedgaard s. 130, Rognstad s. 67, Knoph s. 99 
26 Rosenmeier s. 66 
27 Knoph, s. 101-102 
28 Koktvedgaard s. 131 
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ubeskyttet i kraft av læren om at ideer ikke vernes.29 Han begrunner dette med at 

abstrakte fenomener må regnes med til verkets idé.30 At for eksempel en forfatters stil 

ikke er opphavsrettslig vernet må være klart. Ingen kan få enerett til å skrive korte eller 

lange setninger, heller ikke monopol på et høytravende eller folkelig litterært språk. Noe 

annet gjelder en forfatters formuleringer. Formuleringene er et konkret utslag av 

forfatterens skrivestil, og hører derfor ikke med til grunnideen, men er en del av verkets 

utforming.  

 

Noen sjangere som for eksempel westernhistorier har visse trekk som går igjen i nesten 

alle bøker uavhengig av hvem som er forfatteren. Disse elementene er nærmest å anse 

som sjangerkjennetegn, og det publikum bøkene henvender seg til forventer at disse 

skal være med. Slike elementer må betraktes som en del av verkets bakenforliggende 

idé, og kan heller ikke være undergitt opphavsrett. En westernforfatter kan med god 

samvittighet skildre skytedueller selv om dette har vært gjort mange ganger før, men 

han må ikke ta andre forfatteres individuelle utforming av en duell.    

4.3 Vern av verksdeler 

Det er ingen tvil om at det kan foreligge en opphavsrettskrenkelse om man har forsynt 

seg med en del av en annens åndsverk, det ville blitt en meget svak beskyttelse om bare 

verket i sin helhet var vernet. Spørsmålet blir så hvilke krav man kan stille til en del av 

verket for at denne skal få vern. Åndsverkloven avklarer ikke spørsmålet, og høyesterett 

har heller ikke tatt stilling. 

 

Reelle hensyn tilsier som Rosenmeier sier at om en verksdel ville vært vernet hvis den 

stod alene, bør den også være beskyttet om den er del av et større verk.31 Verksdelen må 

altså oppfylle de alminnelige betingelsene for opphavsrettslig vern, d.v.s. at det er en 

 

 

 

 

 
29 Rosenmeier s. 67 
30 Rosenmeier s. 68 
31 Rosenmeier s. 83 
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frembringelse, et litterært eller kunstnerisk verk og at verkshøydekravet er oppfylt. Med 

andre ord må verksdelen i seg selv være et åndsverk. Dette blir av Rosenmeier ansett 

som både en nødvendig og tilstrekkelig betingelse.32

 

I norsk teori har Rognstad vist til svensk høyesteretts praksis i NJA 1995 s 256, 

Nummerbanken. El-grossisten Direkt El hadde utgitt en produktkatalog som inneholdt 

en fortegnelse over ca 3000 elektriske produkter sortert etter nummer, og ble dømt for 

krenkelse av Sveriges Elgrossisters Forenings opphavsrett til en database som inneholdt 

en fortegnelse over 90000 produkter, deriblant de 3000 som Direkt Els katalog 

inneholdt. Domstolen uttalte at ”[d]elar av et skyddat verk utgör exemplar av verket 

under förutsättning att delen i sig har tillräcklig verkshöjd för att utgöra ett 

upphovsrättslig verk”. Rognstad antar at det samme vil gjelde i norsk rett.33 I dommen 

sies det at delen må ha verkshøyde for å utgjøre et opphavsrettslig verk. Det kan se ut 

som om det bare stilles et vilkår om verkshøyde, og ikke om at de andre generelle 

betingelsene for vern må være oppfylt. Imidlertid viser setningen som helhet at delen 

må ha verkshøyde for å utgjøre et opphavsrettslig verk, og det kan sies at det ligger 

implisitt i begrepet opphavsrettslig verk at man står overfor en frembringelse som er 

litterær eller kunstnerisk. Står man først overfor et tilfelle hvor en del av et større, 

beskyttet åndsverk er overtatt, vil det vanligvis ikke foreligge tvil om at verksdelen er 

en frembringelse og litterær eller kunstnerisk. Det vanskelige spørsmålet vil i praksis 

være om delen tilfredsstiller kravet til verkshøyde. Derfor er det naturlig at svensk 

høyesterett i dommen konsentrerte seg om verkshøydekravet. Jeg mener av den grunn at 

Rognstad og Rosenmeier har sammenfallende oppfatninger om vilkår for selvstendig 

beskyttelse av verksdeler og slutter meg til deres syn.  

 

Rognstad og Rosenmeier viser at det finnes spredte uttalelser i nordisk rettspraksis og 

teori som kan skape tvil om hvilke krav som stilles for at en verksdel skal være 

 

 

 

 

 
32 Rosenmeier s. 83 
33 Rognstad s. 73 
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beskyttet.34 Det har blant annet vært hevdet at det er opphavsrettskrenkelse hvis den 

delen som kopieres inneholder en utforming som har bidratt til at verket som helhet har 

fått verkshøyde. Selv er jeg enig med Rognstad og Rosenmeier i at disse uttalelsene 

virker dårlig begrunnet, og de bør derfor ikke tillegges vekt.  

 

Det kan hevdes at en regel om selvstendig vern for deler som oppfyller 

verkshøydekravet i enkelttilfeller kan føre til urimelige resultater. Man kan tenke seg at 

en forfatter av en skjønnlitterær roman på 500 sider finner ut at en annen forfatter som 

har skrevet en like stor bok har ”lånt” noen få linjer som i seg selv oppfyller 

verkshøydekravet. Om den første forfatteren reagerer med søksmål, vil det virke 

unødvendig. I juridisk teori har det derfor blitt antydet at prinsippet de minimis non 

curat lex (retten interesserer seg ikke for bagateller) kan komme inn i slike tilfeller av 

ubetydelig verksutnyttelse. Prinsippet støttes av Rognstad,35 mens Rosenmeier mener at 

det ikke er behov for prinsippet i saker om beskyttelse av verksdeler.36 Til støtte for 

Rosenmeiers syn kan det anføres at når det er så få rettssaker om 

opphavsrettskrenkelser, vil prinsippet neppe få særlig betydning. I praksis vil vel ikke et 

så ubetydelig ”lån” av opphavsrettslig vernet materiale føre til noen tvist. Likevel skal 

ikke en slik sak utelukkes helt, og det kan argumenteres for at Rognstads synspunkt bør 

kunne brukes som en sikkerhetsventil. Det er jo forskjell på å ta noen få linjer fra en 

annen opphavsmann når disse er hele hans verk, og på å overta noe fra en annen når 

dette er en helt ubetydelig del av verket. Tar man noen få formuleringer fra et lite verk 

vil dette kunne true opphavsmannens økonomiske interesser. Om man derimot tar en 

helt ubetydelig del av et stort verk, vil ikke opphavsmannens mulighet til å utnytte sitt 

verk bli påvirket.   

 

 

 

 

 

 
34 Rognstad s. 74, Rosenmeier s 82-83 m/henvisninger 
35 Rognstad s. 75 
36 Rosenmeier s. 83 
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4.4 Sondringen form/innhold 

I eldre teori har en sondring mellom form og innhold vært brukt for å forklare hva som 

er de vernede elementene i et åndsverk.37 Det ble hevdet at opphavsretten kunne 

beskytte tre aspekter i verket: Ytre form, indre form og innhold. Den ytre form var 

verkets ytre faktiske skikkelse, for eksempel en bestemt rekkefølge av ord i en bok. Den 

indre form var et abstrakt begrep som omfattet rekkefølgen av bestemte ideer og 

hendelser. Med begrepet innhold mente man bl.a. verkets abstrakte handling.  

 

Læren om sondringen mellom form og innhold har i ettertid blitt utviklet i forskjellige 

retninger, og det har bl.a. blitt hevdet at den opphavsrettslige beskyttelse bare gjelder 

form og ikke innhold.38 Læren har blitt kritisert, det er bl.a. anført at sondringen mellom 

indre form og innhold er uklar og at form/innhold må betraktes som en helhet.39

Rosenmeier mener at læren i sine mange varianter fører til uklarhet og kompliserer 

opphavsretten.40 Slik han ser det er det mer hensiktsmessig å forklare hva som er vernet 

i et åndsverk på andre måter. Skillet mellom form og innhold blir også kritisert av 

Sijthoff Stray, som mener at sondringen blir for generell.41 Selv slutter jeg meg til 

kritikken da jeg mener læren er unødvendig for å forklare hva som er vernet i et 

åndsverk. Når læren i tillegg er utformet på forskjellige måter, blir det også uklart hva 

den egentlig innbeærer. 

 

 

 

 

 

 
37 Rosenmeier s. 84 henviser til eldre rett 
38 Rosenmeier s 87 m/henvisninger 
39 Rosenmeier s. 88 
40 Rosenmeier s.88-89 
41 Sijthoff Stray s. 77-78 
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4.5 Drøftelse av hvilke enkeltelementer i skjønnlitterære verk som kan være 

vernet 

4.5.1 Innledning 

Et skjønnlitterært verk vil typisk inneholde handling, fiktive personer og være beskrevet 

med språklige formuleringer. Ved et fortsettelsesverk, en omskrivning, prequel eller 

spin-off vil noen av disse elementene være overtatt, enten alene eller sammen med 

andre. Jeg vil nå dele skjønnlitterære verk opp i flere deler for å se hvilke av dem som i 

seg selv kan ha opphavsrettslig vern.  

 

4.5.2 Vern av tekst: 

Opphavsmannens tekst vil selvfølgelig ha opphavsrettslig beskyttelse. Alle forstår at om 

man skriver av en annen forfatters bok ord for ord vil dette være å fremstille eksemplar 

av verket etter åvl. § 2, og inngrep i forfatterens opphavsrett. På den annen side har det 

heller aldri vært hevdet at en forfatter kan ha opphavsrett til hvert enkelt ord i sin tekst. 

Opphavsrett er etter åvl. § 1 forbeholdt den som ”skaper” et åndsverk. En forfatter har 

som regel bare tatt ordene i bruk, han har ikke skapt hvert enkelt av dem. Imidlertid 

oppstår det over tid nye ord og uttrykk i språket. Det skal derfor ikke utelukkes at en 

forfatter i helt spesielle unntakstilfeller kan sannsynliggjøre at han var den som 

introduserte et nytt begrep. Som en kuriositet kan det nevnes at det er antatt at William 

Burroughs var den første som brukte uttrykket heavy metal. 

 

På tross av at det ligger et visst kreativt element i å finne på et nytt ord eller sette to ord 

sammen til et nytt uttrykk, er det ingen tvil om at hvem som helst kan bruke uttrykk 

som heavy metal uten avtale med opphavsmannen. Spørsmålet om vern for del av en 

tekst er spørsmål om selvstendig beskyttelse av verksdeler, og alle vilkårene for å få 

opphavsrettsbeskyttelse er ikke oppfylt ved å skape ett ord. Nye ord kan for så vidt 
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karakteriseres som en frembringelse på det litterære området, men vilkåret om 

verkshøyde gjør at dette ikke er nok.  

 

Verkshøydekravet er et vilkår om originalitet.42 Knoph formulerte det slik: ”Endelig må 

det som er frembragt være et åndsverk: det må iallfall i noen grad være uttrykk for 

original og individuelt preget åndsvirksomhet fra ophavsmannens side”.43 Rettspraksis 

har ikke oppstilt kvantitetskrav for at noe skal være et åndsverk, og juridisk teori taler 

også for at kvantitet ikke er noe vilkår.44 Ved språkverk vil likevel kvantitet indirekte få 

betydning. Det er rett og slett vanskelig å vise original, skapende innsats når man bruker 

meget få ord.45 Man kan ikke sette noen absolutt grense for hvor mange ord som må til 

for at verkshøydekravet er oppfylt for en del av teksten. Prinsipielt må det fastholdes at 

kvantitet ikke er noe tilleggsvilkår, bare et element som påvirker mulighetene til å være 

original. Rognstad viser til en dansk dom (UfR 1951 s. 725), hvor en oversettelse av fire 

ord var nok til å få opphavsrett til oversettelsen. Hemingways bok ”For Whom the Bell 

Tolls?” ble oversatt til dansk med tittelen ”Hvem ringer klokkerne for?” Bokens tittel 

var tatt fra John Donnes dikt som gjengis som motto for boken. Selskapet som 

distribuerte filmen basert på boken brukte også tittelen ”Hvem ringer klokkene for?”, og 

retten kom til at de var forpliktet til å få tillatelse av oversetteren for ikke å krenke hans 

opphavsrett. Oversetteren hadde riktignok oversatt hele diktet, men tvisten gjaldt bare 

de fire ordene og spørsmålstegnet. I dette tilfellet er det stilt små krav til verkshøyde. 

Oversetterens mulighet til å foreta kreative valg var meget beskjeden. Rognstad uttaler 

at dommen nok ikke er uttrykk for gjeldene rett i Norge.46 Stray Vyrje kommenterer 

ikke den konkrete avgjørelsen, men påpeker at domstoler ellers i Norden ofte stiller 

lavere krav til verkshøyde for språkverk enn det som er vanlig i Norge.47  

 

 

 

 

 
42 Knoph s. 64, Stray Vyrje s. 99, Rognstad s. 27-30 
43 Knoph s 64 
44 Rognstad s. 31, Stray Vyrje s. 100, Knoph s. 65 
45 Rognstad s. 31, Stray Vyrje s. 106  
46 Rognstad s. 31 
47 Stray Vyrje s. 103 
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En dom fra Oslo byrett i 1984 trekker grensen for verkshøyde veldig lavt.48 Ett 

datafirma tok navnet Kontiki Data A/S. De ble saksøkt av Thor Heyerdahl som hevdet 

at han hadde opphavsrett til begrepet Kon-Tiki. Begrepet var brukt både som bok- og 

filmtittel. Retten presiserer at det er sjelden tittelen på et åndsverk blir ansett som et 

selvstendig åndsverk. Likevel konkluderes det med at å sette sammen gudenavnene Tiki 

og Con til Kon-Tiki utgjør ”en original skapende innsats av åndsverkkvalitet”. Dommen 

ble senere anket og saken forlikt.  

 

I og med at dommen ikke er rettskraftig, er den bare tatt med som eksempel på 

vurdering av verkshøyde. Dommerens synspunkter kritiseres i juridisk teori. Både 

Rognstad og Stray Vyrje mener det bør stilles strengere krav til original 

opphavsmannsinnsats enn dette.49 Størst betydning har det likevel at resultatet vanskelig 

kan forsvares om originalitetskravet skal være et reelt vilkår. Å sette sammen to ord på 

til sammen sju bokstaver krever ikke individuell, skapende opphavsmannsinnsats. Av 

den grunn betrakter jeg dommerens rettsoppfatning som misvisende i forhold til 

verkshøydevilkårets nedre grense. 

 

Originalitetskravet innebærer videre at helt dagligdagse formuleringer ikke kan være 

vernet. Om en forfatter starter en roman med å skrive: ”Klokken fire spiste vi middag, 

hele familien var samlet”, er det selvfølgelig ikke noe åndsverk i seg selv. Derimot 

mener jeg man ikke trenger å lese så mange linjer på første side av Knut Hamsuns 

”Sult” før man kan argumentere for at den del av teksten man har lest nyter selvstendig 

beskyttelse. At verkshøyde er et vilkår om originalitet og ikke kvalitet, fører til at også 

en del av teksten som er oppsiktsvekkende dårlig skrevet kan oppnå vern. I de tilfellene 

hvor det bare er en helt ubetydelig tekstmengde som påstås etterlignet, viser jeg til min 

vurdering av de minimis non curat lex-prinsippet under punkt 4.3. 

 

 

 

 

 

 
48 Referat av dommen i Stray Vyrje s. 105 
49 Rognstad s. 31, Stray Vyrje s. 106 
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4.5.3 Handling: 

Opphavsretten beskytter resultatet av opphavsmannens individuelt skapende innsats, og 

det er klart at handlingen i et skjønnlitterært verk kan være resultat av en slik prestasjon. 

Dette burde føre til at handlingsgangen i en roman eller novelle skal kunne oppnå 

beskyttelse. Høyesteretts dom i Rt. 1957 s 275 trekker i den retning. Åndsverket i den 

aktuelle tvisten var operetten ”Flaggermusen”, altså et verk som ikke er rent litterært da 

det også består av musikk. Musikken til stykket var falt i det fri, så det problematiske 

var operettens libretto (teksten). Dommen blir altså interessant fordi den omhandler den 

litterære delen av operetten. Librettoen var falt i det fri på oppføringstidspunktet, men 

librettoen var skrevet på grunnlag av et eldre lystspill, og vernetiden for lystspillet var 

ennå ikke ute. Retten måtte derfor vurdere om librettoen i ”Flaggermusen” bare var en 

bearbeidelse av lystspillet, eller om det var skapt et nytt og selvstendig verk som kunne 

brukes uavhengig av opphavsretten til lystspillet. Konklusjonen ble at det utvilsomt var 

en bearbeidelse. Høyesterett la vekt på at intrigen, personene og inndelingen i akter var 

den samme, og at det var overensstemmelse scene for scene.  

 

I grensedragningen mellom bearbeidelse og nytt og selvstendig verk foretar høyesterett 

en helhetsvurdering. Det skilles for eksempel ikke mellom handling i seg selv og 

persongalleri. Av den grunn sier ikke dommen direkte at handlingsgang som sådan er 

vernet, men at intrigen var den samme og at det er overensstemmelse scene for scene er 

viktige momenter, og disse momentene viser at handlingsgangen var overtatt. I og med 

at likhetene mellom stykkene er så klare, var det heller ikke nødvendig for høyesterett å 

plukke ut handlingen som sådan som et etterlignet element som i seg selv medførte 

krenkelse. Elementer fra handlingen fremstår likevel som de mest sentrale i domstolens 

sammenligning av de to tekstene, og dommen taler derfor at det kan foreligge en 

opphavsrettskrenkelse av litterære verk selv om bare handlingen er etterlignet. 
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Juridisk teori trekker entydig i retning av at handlingsgangen kan være vernet.50 Det 

hevdes selvfølgelig ikke at enhver handling i skjønnlitterære verk er vernet, handlingen 

må være uttrykk for originalitet slik at verkshøydekravet er oppfylt. I utgangspunktet 

kan det tale for at det vil være lettere å konstatere opphavsrettslig beskyttelse for 

handlingen i omfangsrike verk enn for korte verk, da man skulle tro forfatteren har 

størst mulighet til å utvise originalitet i den type verk. Imidlertid er naturligvis den 

rettslige vurderingen for vern av handlingsgang den samme, noe dommen i den 

engelske saken om Oscar Wildes novelle ”Nattergalen og rosen” (Holland v. Vivian 

Van Damm) viser.51 Spørsmålet var om novellen var blitt plagiert gjennom en ballett. 

Den engelske domstolen uttalte at enkelte elementer som gikk inn i handlingen ikke var 

originale, men samlet sett ble det et vernet hendelsesforløp. Originalitet vil utvilsomt 

kunne utvises selv over et kort hendelsesforløp. Dommen støttes av Rognstad,52og ut i 

fra det foreliggende rettskildematerialet må det legges til grunn at også etter norsk rett 

kan en kort novelle i prinsippet inneholde en beskyttet handlingsgang. Handlingen i en 

roman vil bestå av flere elementer enn i en novelle, og dette kan føre til at preget av 

originalitet blir sterkere. Samtidig kan helheten av elementer medføre at det blir lettere å 

omskrive en roman. Er handlingen en sammensetning av mange elementer vil en annen 

forfatter kunne skape en annen historie ved å stokke om på innholdet, og endre 

forholdet mellom personene. En kort historie som bare inneholder én enkelt 

handlingstråd kan være vanskeligere å omskrive uten at det blir en 

opphavsrettskrenkelse.  

 

I det praktiske rettsliv kan man se at filmbransjen aksepterer at handling er vernet. Når 

en bok filmatiseres blir det normalt inngått en avtale med forfatteren. Dette gjøres selv 

om filmen bare overtar handling fra romanen og altså ikke språklige formuleringer som 

replikker og lignende.  

 

 

 

 

 
50 Rognstad s. 69, Sijthoff Stray s. 78, Stray Vyrje s. 139 
51 Chancery Division 7.12.1936.  Macgillivray Copyright Cases 1936-45 s. 69 
52 Rognstad s. 70-71 
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Det er vanskelig å si generelt hva som er vernet eller ikke vernet i en skjønnlitterær 

handlingsgang. En svensk høyesterettsdom fra NJA 1938 s 497 illustrerer 

problemstillingen. Manusforfatteren til stumfilmen ”Et veddemål” hevdet at lydfilmen 

”Kanskje en gentleman” krenket hans opphavsrett. Begge åndsverkene hadde samme 

grunnidé, nemlig eksperimentet å ta en folkelig arbeider ut av sitt miljø og gjøre ham til 

fin herre i løpet av kort tid. Retten slo kort fast at grunnideen ikke var vernet. Svensk 

høyesterett kom til at det fantes en del likheter. På tross av likhetene mente domstolen at 

det ikke forelå noe inngrep i den første manusforfatterens opphavsrett. Retten la 

avgjørende vekt på at likhetene mellom filmene fulgte naturlig fra grunnideen. Når 

filmene hadde samme tema måtte det bli en viss likhet. At handlingen i en slik type film 

bl.a. skal inneholde scener hvor den udannede arbeider hentes ut fra sitt miljø, og scener 

som skildrer hans første møte med de eiendomsbesittende klasser og den kulturkonflikt 

det til å begynne med innebærer, er nesten en selvfølge.  

 

Reelle hensyn tilsier at dommen tillegges vekt også i norsk rett. Resonnementet i 

dommen er at skillet mellom idé og konkretisering innebærer at de deler av handlingen 

som er en logisk konsekvens av ideen ikke blir beskyttet. En slik vurdering er utvilsomt 

fornuftig. Det kan argumenteres med at skillet idé/konkretisering først blir en realitet 

når man unntar de deler av handlingen som følger direkte av ideen fra opphavsrettslig 

beskyttelse. Ellers ville opphavsmannen til den første historien kunne få enerett til å 

lage historier av en bestemt type, og ikke bare enerett på sin individuelt utformede 

historie. Opphavsretten blir tilstrekkelig effektiv om den beskytter de originale valgene 

forfatteren tar ved utformingen av handlingen, den trenger ikke å verne det som kom 

naturlig fra temaet. Synspunktet har også internasjonal støtte. I den amerikanske saken 

MacDonald v. Du Maurier hvor Du Mauriers roman ”Rebecca” ble anklaget for å være 
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plagiat, uttalte District Court New York at når man så bøkenes grunnleggende plot var 

det naturlig å regne med at de delene som var like skulle være med i begge historiene.53  

 

I amerikansk rett er det for øvrig utviklet en lære om at man ikke beskytter det som 

kalles scènes a faire, noe som sikter til et verks ”uunngåelige hendelser”.54 De 

hendelsene i den svenske dommen som ikke ble vernet fordi de fulgte naturlig av 

grunnideen ville havnet inn under dette begrepet. I norsk rett vil prinsippet om at ideer 

ikke beskyttes og kravet om verkshøyde for at verksdeler skal ha selvstendig vern føre 

til samme resultat, så det er altså ikke nødvendig med noen uttrykkelig lære om 

”uunngåelige hendelser”. Dette støttes også av Rosenmeier.55 Det skal naturlig nok ikke 

utelukkes at også en slik ”uunngåelig hendelse” i enkelte tilfeller kan få en svært 

original utforming, slik at den oppnår opphavsrettslig beskyttelse. Vernet vil i et slikt 

tilfelle bare omfatte den konkrete, individuelle utformingen hendelsen har fått, og 

hindrer ikke andre fra å ha samme hendelse med i sitt verk så lenge den opprinnelige 

opphavsmannens individuelle utforming ikke er etterlignet. 

 

4.5.4 Vern av litterære personer 

En forfatter vil i mange tilfeller legge ned mye arbeid i å utvikle sitt persongalleri. De 

mest kjente litterære personene har ofte klart definerte egenskaper, og kan være 

viktigere for opplevelsen av verket enn selve handlingen. Noen skikkelser har fått så 

stor popularitet at de har begynt å leve sitt eget liv uavhengig av forfatteren. Interessante 

eksempler er Sherlock Holmes og James Bond som kan opptre i nye bøker og filmer 

selv om de nye Sherlock Holmes-historiene ikke er skrevet av Arthur Conan Doyle, og 

Bond-filmene ikke lenger er basert på Ian Flemings romaner. For en del av lesermassen 

er det personen i seg selv og ikke opphavsmannen som blir det interessante.  

 

 

 

 

 
53 District Court S.D. New York 14.1.1948.  Decisions of the United States Courts involving Copyright 

1947-48 s. 241 
54 Rosenmeier s. 151 
55 Rosenmeier s. 151 
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Variasjonsverk utnytter i stor grad fiktive personer skapt av andre. Tydeligst er det i 

spin-off-tilfellene, poenget her er nettopp å ta en litterær skikkelse for å skrive nye 

historier om denne. Omskrivningene benytter ofte det samme persongalleriet, selv om 

rollene kan være byttet om slik at personer som var perifere i det opprinnelige verket 

har fått en hovedrolle i omskrivningen. Fortsettelsesverkene og prequel-sjangeren 

viderefører i mange tilfeller de samme personene, med unntak av når man beskriver 

hendelser lenge før eller etter handlingen i originalverket, for eksempel ved å se på 

neste generasjon. Med tanke på de kommersielle utnyttelsesmulighetene og 

opphavsmannens personlige tilknytning til sine egne litterære skikkelser, kan 

opphavsmannen til et litterært verk derfor ha en forståelig interesse i å kontrollere 

bruken av sine personer. 

 

Hvis litterære skikkelser skulle ha selvstendig opphavsrettslig vern, måtte de oppfylle 

de alminnelige vilkårene som stilles for at verksdeler skal ha selvstendig beskyttelse. 

Verkshøydekravet ville skapt problemer for noen litterære personer. En del av de 

personene som presenteres i et litterært verk kan være endimensjonale, og vil mangler 

den originalitet som kreves for å beskyttes som verksdel. Dette vil særlig gjelde 

bifigurer. Hovedpersonene vil derimot i mange tilfeller ha klart definerte egenskaper og 

være resultat av opphavsmannens individuelle, skapende innsats. På den annen side vil 

et skille hovedpersoner/bifigurer bli for generelt. Noen bifigurer har en karakteristisk 

personlighet utformet av forfatteren, og skulle dermed stille på linje med 

hovedpersonene. Fokuserer man på graden av skapende opphavsmannsinnsats, kunne 

det tilsi at klart definerte hovedpersoner og bifigurer kunne ha selvstendig vern.  

  

Vender man blikket mot gjeldende rett, er det ikke mulig å finne noen høyesterettsdom 

som tar stilling til om litterære personer har vern i seg selv. Riktignok er det faktum at 

personer er overtatt nevnt som et moment i Flaggermusdommen,56 men persongalleriet 

 

 

 

 

 
56 Rt. 1957 s. 275 
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er bare et element som går inn i en helhetsvurdering. Dommen er absolutt ikke noe 

prejudikat for at litterære skikkelser er vernet uavhengig av om man har krenket verket 

de er med i. Heller ikke underrettspraksis gir veiledning. 

 

Juridisk teori i Norden har vært avvisende overfor tanken på å gi litterære personer 

selvstendig vern.57 Strömholm nevner et typetilfelle hvor det må være klart at det ikke 

foreligger noen opphavsrettskrenkelse, nemlig situasjonen hvor en forfatter bare har 

overtatt en persons navn.58 Man har altså ikke overtatt beskrivelser av personen eller 

dennes måte å formulere seg på. Navnet er ikke i seg selv et åndsverk, og kan ikke være 

noe vernet element. Strömholm har rett når han påpeker at navnet i seg selv er nok til å 

skape assosiasjoner. En leser som kjenner originalverket vil når han ser navnet på en 

sentral skikkelse tenke tilbake på dennes egenskaper og viktige hendelser denne har 

vært med på. Imidlertid er disse assosiasjonene noe som skapes inne i leserens hode, og 

kan ikke føre til at navnet er opphavsrettslig vernet. Riktignok kan den som bruker navn 

andre opphavsmenn har skapt gjøre dette nettopp for å utnytte navnets verdi som 

kjennetegn, og denne verdien er skapt av den opprinnelige opphavsmann. Men som 

Strömholm poengterer er navnet fortsatt det eneste elementet han har overtatt. Når 

denne verksdelen ikke har selvstendig vern, kan det ikke ha betydning at bruken av 

navnet setter i gang tankeprosesser i leserens hode.  

 

Også når man har overtatt en litterær person utover å bare overta navnet, taler den 

juridiske teori for at skikkelsen som sådan ikke er vernet. Deichmann sier at gjeldende 

lære er at forfatteren har opphavsrett til ordene som beskriver den litterære personen, 

men at skikkelsen i seg selv ikke beskyttes.59 Dette skulle tilsi at hvis man overtar en 

litterær skikkelse med de egenskaper en annen forfatter ha gitt denne, vil beskrivelser av 

denne kunne ligge for tett opp til beskrivelsene i originalverket, og personens replikker 

 

 

 

 

 
57 Nordell s. 88, Rosenmeier s. 151-152 
58 Strömholm s. 190-191 
59 Deichmann i NIR s. 108 



 

 27 

                                                

vil kunne være en opphavsrettsstridig etterligning av replikkene i det opprinnelige 

verket. Personens opplevelser vil også kunne bli så lik handlingen i originalverket at 

man kan konkludere med opphavsrettskrenkelse. Her er altså ikke personen beskyttet i 

seg selv, men bruken av den kan være en krenkelse av verket den er med i.  

 

Lignende tanker finnes også hos Nordell.60 Han slå fast at litterære personer ikke får 

selvstendig beskyttelse med begrunnelsen: ”En sådan fiktiv figur hör i förekommande 

fall till det skyddade verkets ideinnhåll, men har inte nogon materiell existens utanför 

det verk i vilket den förekommer”. Figurens litterære form er derimot beskyttet. En 

fiktiv person blir da ingen verksdel med selvstendig beskyttelse som for eksempel en 

del av teksten kan være. I og med at den litterære form er beskyttet, vil bruk av 

skikkelsen kunne bli en opphavsrettskrenkelse, men det er altså ikke nok at personen i 

seg selv er brukt. Også Rosenmeier avviser at litterære personer kan ha selvstendig 

beskyttelse ut i fra en henvisning til annen nordisk teori.61  

 

Når man vurderer om litterære personer har selvstendig vern, bør det tas opp hva en 

litterær skikkelse egentlig er. En fiktiv person består av beskrivelser opphavsmannen 

har skapt. Om en annen forfatter da tar over personen uten å overta beskrivelsene, kan 

det argumenteres med at han ikke har tatt over den første opphavsmannens skaperverk, 

da den første forfatteren ikke har skapt mer ved personen enn sine beskrivelser av den. 

Det er vel også noe av det samme Nordell mener når han bruker uttrykket ”verkets 

ideinnhåll”. Den litterære personen som sådan er ikke en konkretisert del av verket, det 

er det bare skikkelsens litterære form som er. Selve ideen om en romanhelt er jo fri.  

 

I amerikansk rett er det åpnet for at romanfigurer og andre litterære skikkelser kan ha 

selvstendig vern. Rosenmeier henviser på s 151-152 til amerikansk rettspraksis og teori, 

 

 

 

 

 
60 Nordell s. 88 
61 Rosenmeier s. 151-152 
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og viser at man i denne vurderingen legger vekt på hvor utviklet den fiktive skikkelsen 

er. Er personen godt nok utviklet, vil den være vernet.  

 

Juridisk teori i Norden virker så entydig at det må legges til grunn at fiktive personer 

ikke er beskyttet i seg selv i norsk rett. Selv om amerikansk rett er av interesse i denne 

vurderingen da amerikanerne på grunn av stor underholdningsindustri har 

erfaringsmateriale fra konkrete tvister, er dette et område hvor rettsoppfatningen i 

Norden og i USA ikke kan forenes. I det praktiske rettsliv er det ikke sikkert forskjellen 

blir så stor fordi amerikanerne stiller krav om at skikkelsen må være utviklet, og norsk 

opphavsrett beskytter verket personen er med i. Om man overtar en fiktiv person med 

klart definerte egenskaper, karakteristiske replikker og lignende, vil dette av en 

amerikansk domstol bli sett på som en krenkelse fordi man har tatt skikkelsen, mens en 

norsk domstol kan hevde at man har lagt seg så tett opptil den forrige forfatterens 

skildring av personen at det blir en krenkelse av verket. Hensynet som tilsier at 

forfatteren bør få mulighet til å hindre andre i å utnytte sine litterære personer er derfor 

til en viss grad ivaretatt også i norsk rett.  

 

Slik jeg tolker gjeldende opphavsrett har likevel forfatteren ikke full kontroll over eget 

persongalleri. Om en litterær skikkelse med karakteristisk personlighet blir overtatt av 

en ny forfatter som beskriver denne på en måte som ikke etterligner den opprinnelige 

opphavsmannens bok, kan denne gå klar av opphavsretten. En forutsetning er 

selvfølgelig at hendelsene i det nye verket ikke etterligner eventuelt vernet 

hendelsesforløp i originalverket.  

 

4.5.5 Steder, miljø, historisk epoke: 

Strömholm nevner personer, steder, miljø og historisk epoke som byggeelementer i et 

skjønnlitterært verk.62 Å overta disse elementene vil etter hans syn som regel være en 

 

 

 

 

 
62 Strömhom s. 190 
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opphavsrettskrenkelse hvis man ved å ”låne” elementene overtar beskrivelser av dem og 

replikkene fra originalverket. Imidlertid virker det ikke som om Strömholm anser disse 

elementene som selvstendig vernede verksdeler i seg selv. Å overta beskrivelser og 

replikker vil jo være å etterligne formuleringer, og dermed inngrep i opphavsrett så fort 

man har overtatt deler av teksten som tilfredsstiller verkshøydekravet. 

  

Selv presiserer han at det naturligvis ikke er noe rettslig problem når for eksempel 

Coopers skildring av de amerikanske grensekrigene mellom hvit og indianer har vært 

inspirasjonskilde for en hel sjanger.63 Som et argument for at Strömholms 

byggeelementer skal kunne anses som selvstendig vernede verksdeler, kan det anføres at 

forfattere iblant utviser stor originalitet og skapende innsats ved å skildre et miljø, en 

geografisk region eller en tidsepoke. Her vil likevel prinsippet om at ideer ikke er 

beskyttet komme inn. Cooper kan aldri få enerett til å skrive om pionerene, like lite som 

Scott Fitzgerald har monopol på å skildre borgerskapet i jazz-alderen på 1920-tallet. 

Miljø, sted og historisk epoke blir derfor ikke selvstendig beskyttede verksdeler i seg 

selv på en slik måte at ingen andre kan skrive om dem. Men den individuelle 

skildringen av dem er en del av verket, og denne konkretiserte utformingen kan være en 

selvstendig beskyttet verksdel på linje med andre deler av åndsverket som oppfyller 

verkshøydekravet.       

 

5 Grensen mellom bearbeidelse og nye, selvstendige verk 

5.1 Innledning 

Etter å ha klarlagt hva som er vernet i et skjønnlitterært verk, vil jeg nå behandle 

grensedragningen mellom bearbeidelse og nye og selvstendige verk. Slik jeg ser det er 

 

 

 

 

 
63 Strömholm s. 193 
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spørsmålet om ulovlig etterligning et spørsmål om originalverkets beskyttelsessfære. 

Beskyttelsessfæren er den samme uansett hva slags type variasjon det opprinnelige 

verket er utsatt for, og jeg vil derfor behandle variasjonsverkene samlet. I praksis kan 

imidlertid noen hensyn være mer relevante for visse typer variasjonsverk enn for andre, 

og jeg vil da presisere det i min drøftelse. 

 

5.2 Betydningen av subjektive forhold 

Det er en grunnleggende regel at opphavsretten verner mot etterligning, men ikke gir 

noen prioritetsrett.64 Dette skiller opphavsretten fra bl.a. patentretten. Om to 

opphavsmenn helt uavhengig av hverandre skulle skape det samme åndsverket, kan ikke 

opphavsmann nr. 1 hindre den andre i å bruke det opphavsmann nr. 2 har skapt selv. 

Såkalte dobbeltfrembringelser er derfor rettslig sett mulig i opphavsretten.65 I praksis er 

dette ikke særlig sannsynlig, og i hvert fall ikke innenfor skjønnlitteraturen hvor en 

forfatter har så stort kreativt spillerom.  

 

En forutsetning for at det skal foreligge en opphavsrettskrenkelse er derfor at den som 

anklages for etterligning har hatt tilgang til den andres åndsverk. Konkluderes det med 

at tilgang ikke foreligger, er det ikke nødvendig å foreta noen vurdering av likheter 

mellom åndsverkene. Har saksøkte først hatt tilgang, spiller det ingen rolle om han ikke 

har ønsket å etterligne verket. Bevisst plagiat er selvfølgelig en opphavsrettkrenkelse, 

men juridisk teori nevner at også ubevisst eller underbevisst lån kan være inngrep i en 

annens opphavsrett.66 Situasjonen kan være den at man har lest eller hørt en historie 

som man senere har glemt. Så kommer man på den gamle historien, men tror at dette er 

noe man har funnet på selv. I slike saker kan den som har tatt elementer fra andres 

åndsverk være i god tro helt til han igjen blir oppmerksom på det opprinnelige 

 

 

 

 

 
64 Rognstad s. 63, Koktvedgaard s. 39-40 
65 Rognstad s. 63 
66 Rognstad s. 64 
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åndsverket, men en opphavsrettskrenkelse er det hele tiden så lenge originalverket har 

blitt etterlignet. Fra utenlandsk rettspraksis er tvisten MacDonald v. Du Maurier et 

eksempel på en sak som ble avgjort i saksøktes favør fordi denne ikke hadde tilgang til 

verket.67 Dommen er tidligere nevnt under avsnittet om vern av handling fordi 

dommeren foretok en drøftelse av likheter mellom verkene. Uansett eventuelle likheter 

ville altså Du Maurier blitt frifunnet p.g.a. at hun ikke kjente til saksøkerens bok.  

 

Det må antas at kravet om tilgang til verket sjelden vil skape problemer i forbindelse 

med variasjonsverk. Forfatteren som skriver et variasjonsverk vil jo vite om 

originalverket. I praksis kan det nok tenkes at en part benekter at hans bok er et 

variasjonsverk. Det vil muligens forsøkes av forfattere som mener boken ikke vil 

kvalifisere til betegnelsen nytt og selvstendig verk. På den annen side vil vel likheten i 

slike saker være så klar at saksøkte neppe kan slippe unna på denne måten.  

 

Strömholm nevner i sin artikkel om fortsettelsesverk at eldre teori har omtalt 

fortsettelsesvilje som et viktig element i krenkelsesvurderingen.68 Selv er han kritisk til 

dette og uttaler at objektive forhold avgjør krenkelsesspørsmålet. Han støttes av 

Deichmann.69 Hun poengterer at fortsettelsesvilje har betydning i en forbindelse, fordi 

opphavsretten bare verner mot etterligning. At det forligger fortsettelsesvilje beviser at 

den som anklages for inngrep i andres opphavsrett faktisk har hatt tilgang til 

originalverket. Så fort man har konstatert at fortsetteren har hatt kjennskap til dette, vil 

imidlertid det interessante være å sammenligne verkene. Her er det objektive likheter 

som er avgjørende, og subjektive forhold må ikke blandes inn i likhetsvurderingen. 

Etter min mening er Deichmanns synspunkt i samsvar med gjeldende rett. 

  

 

 

 

 

 
67 District Court S.D. New York  14.1.1948 
68 Strömholm s. 187 
69 Deichmann i NIR s. 109-110 
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5.3 Likhetsvurderingen  

5.3.1 Generelt om sammenligningen 

Åndsverkloven § 4, 1. ledd bruker uttrykket ”nye og selvstendige verk” om de åndsverk 

som går klar av tidligere opphavsmenns rettigheter. Når man sammenligner saksøktes 

variasjonsverk med saksøkerens originalverk må man altså spørre om man står overfor 

noe ”nytt og selvstendig” i forhold til det opprinnelige verket. Ordlyden gir ikke særlig 

veiledning. Til en viss grad vil et variasjonsverk aldri være helt selvstendig i forhold til 

originalen. Den oppmerksomme leser vil som regel kunne finne referanser til personer 

og hendelser fra den første forfatterens bok, og det er ofte noe av poenget. 

 

Forarbeidene sier lite om grensen mellom bearbeidelse og fri benyttelse. I Ot.prp. nr 26 

(1959-60) henvises det til de delegertes forslag til ny § 4.70 De bemerker at grensen er 

vanskelig å trekke, og det har vært fryktet at bestemmelsen vil lede til misbruk. Det slås 

fast at regelen om fri benyttelse egentlig er overflødig, at den som skaper nye og 

selvstendige verk har enerett til disse følger av den alminnelige bestemmelsen i § 1 som 

gir opphavsrett til den som ”skaper et åndsverk”. Departementet omformulerer de 

delegertes utkast, og gir bestemmelsen den utforming den har i dag. Det påpekes at den 

nye formuleringen ikke innebærer noen endring av regelen. Departementet anfører at 

bestemmelsen om ”nye og selvstendige verk” er klargjørende og det er derfor 

hensiktsmessig å videreføre den. 

 

Norsk høyesterett har bare vurdert plagiatgrensen for skjønnlitteratur én gang. Dette var 

i dommen om librettoen til operetten ”Flaggermusen”. Avgjørelsen er nevnt i drøftelsen 

om vernede elementer i skjønnlitterære verk. Høyesterett var ikke i tvil om at librettoen 

bare var en bearbeidelse av lystspillet. Det var derfor ikke nødvendig å foreta en 

detaljert vurdering av likhetene, men retten pekte på at intrigen, personene og 

inndelingen i akter var den samme, i tillegg til at det var overensstemmelse scene for 
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scene. Dommen sier mest om sammenligning av dramatiske verk, men har 

overføringsverdi til saker om annen skjønnlitteratur. Da høyesterett foretok en så lite 

detaljert helhetsvurdering, er det likevel begrenset hvor mye man kan trekke ut av 

dommen. Retten avgjør en sak som virker ganske opplagt, og avgjørelsen gir derfor ikke 

særlig veiledning om hvordan de vanskelige grensetilfellene skal løses. 

 

Juridisk teori har uttrykt det slik at opphavsrettskrenkelse foreligger når det er identitet 

mellom verkene. 71  Koktvedgaard har uttrykt det slik: ”Det afgørende er da, om man 

opfatter de to fænomener – det originale værk og bearbejdelsen/efterligningen – som så 

ligeartede, at de med føje kan siges at hidføre samme (æstetiske) oplevelse- at de er det 

samme ”værk” - ganske uanset de eventuelle forskelle.”72 Produktene må altså ikke 

være identiske i betydningen helt like. Det presiseres nettopp at plagiat foreligger når 

man får en identitetsopplevelse på tross av forskjellene. Rognstad sier at ”eneretten 

gjelder verket i den skikkelse opphavsmannen selv har gitt det, og omfatter dessuten 

verket i alle andre skikkelser hvor de individuelle trekk beskyttelsen er knyttet til, går 

igjen på en slik måte at verket kan sies å bevare sin identitet.”73  

 

Vilkåret identitet gjelder generelt ved krenkelsesvurderinger i opphavsretten. Enten det 

er en bok som anklages for plagiat av en annen bok eller et maleri som hevdes å 

etterligne et annet, må det vurderes om det foreligger identitet. Noe annet er at de 

elementene som inngår i etterligningsvurderingen varierer fra kunstart til kunstart. Ved 

skjønnlitteratur vil man se på etterligning av vernede elementer i litterære verk. 

 

Opphavsretten skal bare omfatte det som er preget av opphavsmannens skapende 

innsats.74 Som anført av Rognstad vil derfor graden av originalitet påvirke hvor langt 
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beskyttelsessfæren skal strekkes.75 Også Knoph hevdet i sin tid at det første åndsverkets 

karakter har betydning for vernet.76 Tanken er at hvis en forfatter har behandlet et tema 

på en spesielt original måte, vil andre forfattere ha så stort spillerom når de skriver om 

samme tema at det ikke er nødvendig å legge seg tett opp til den første opphavsmannens 

verk. Hvis store deler av handlingen i en roman kommer som en naturlig konsekvens av 

grunnideen, vil det begrense etterligningsvernet. Et interessant eksempel er den svenske 

dommen om manuset til stumfilmen ”Et veddemål” i NJA 1938 s. 497. I saker hvor 

handlingsgangen i en bok er nyskapende vil beskyttelsessfæren være større, og det skal 

ikke like stor grad av likhet til før man konkluderer med at det foreligger inngrep i 

opphavsretten.  

 

Også når man vurderer om deler av en forfatters tekst er etterlignet vil originaliteten ha 

betydning. For at den del av teksten som hevdes etterlignet skal ha vern må den jo være 

original nok til å oppfylle kravet om verkshøyde. Når dette vilkåret er oppfylt vil 

originalitet fortsatt påvirke etterligningsvurderingen. Jo mer individuelt særpreg 

forfatterens tekst har, jo mer omfattende er beskyttelsen. Originaliteten kan ligge i 

formuleringene, men også i tekstens oppbygning/struktur.  

 

I de fleste variasjonsverk vil persongalleriet eller i det minste en person gå igjen. Det må 

da vurderes om bruken av litterære skikkelser er gjort på en måte som gjør inngrep i 

opphavsretten til verket personene opprinnelig var med i. I denne sammenhengen kan 

det få betydning hvor tydelig personens karaktertrekk, samspillet med andre skikkelser 

og forbindelser internt i persongalleriet er beskrevet i originalverket. Når den første 

forfatteren har opphavsrett til deler av teksten som beskriver personen, kan det være 

vanskeligere å lage ”nye og selvstendige verk” ved bruk av en klart definert skikkelse 

enn ved bruk av en person som ikke er tydelig utformet. Ved bruk av en skikkelse med 

klart definert personlighet eller karakteristisk samspill med andre personer, må den nye 
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forfatteren passe på at han ikke legger sine skildringer av personen og hans omgivelser 

for tett opp til originalverket. Når den litterære skikkelsen man overtar ikke er tydelig 

beskrevet vil spillerommet for å beskrive denne være større. 

 

5.3.2 Omskaping 

Selv om selvstendig beskyttede elementer fra originalverket er overtatt, kan det 

argumenteres for at det ikke foreligger opphavsrettskrenkelse hvis det som er overtatt 

blir betydelig endret. Ordlyden i § 4, 1. ledd taler for dette. Om den nye forfatteren har 

foretatt gjennomgripende endringer av de elementene han har ”lånt” kan det hevdes at 

han har gjort noe mer enn å bearbeide originalverket. Utformes elementene fra 

originalverket på en helt ny måte vil variasjonen kunne fremstå som en annen historie 

enn originalen. Ingenting i ordlyden i § 4 utelukker at ”nye og selvstendige verk” kan 

oppstå ved å foreta dyptgripende endringer av vernede elementer fra andres åndsverk. 

Er endringene først store nok, vil det ikke være naturlig å si at forfatteren har ”overtatt” 

elementer fra originalverket, snarere fremstår originalverket som inspirasjon. I slike 

tilfeller vil det ikke være identitet mellom verkene. 

 

I juridisk teori ser det ut til at Sijthoff Stray er inne på noe av det samme når hun bruker 

uttrykket ”omskaping”.77 Hun sier at bruk av andres åndsverk som isolert sett ville vært 

uberettiget kan være lov etter § 4, 1. ledd fordi man har skapt noe nytt og selvstendig. 

Det vises til tysk rett hvor domstolene vurderer om de trekk som er tatt fra det 

opprinnelige verket blekner når man betrakter det nye verks egenart. 78 Hvor store 

endringer som må være foretatt, er det vanskelig å si noe generelt om. Vurderingstemaet 

er om det etter endringene har oppstått noe nytt og selvstendig.  
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5.3.3 Grad av likhet med originalverket for de ulike typer variasjonsverk 

 

I nordisk teori har Deichmann hevdet at krenkelsesvurderingen i saker om 

variasjonsverk kjennetegnes ved at avstanden mellom det opprinnelige og det nye verk 

er stor.79 Etter hennes mening er det som går igjen bare elementer som isolert sett ikke 

er beskyttet, det dreier seg om benyttelse av verkets konsept. Hun skiller mellom 

omskrivninger og fortsettelsesverk.  I hennes terminologi er fortsettelsesverk alle 

variasjoner over et litterært verk som innebærer at man skriver nye historier knyttet til 

en annen forfatters historie. En slik systematikk innbærer at fortsettelser, prequels og 

sjangeren spin-off behandles samlet. Etter Deichmanns mening er det de samme hensyn 

som spiller inn ved behandlingen av disse variasjonsformene. Omskrivninger blir da at 

man skriver en annen forfatters historie på en ny måte. 

 

Slik Deichmann ser det er omskrivningene i større grad enn fortsettelsesverkene preget 

av ønsket om kritisere eller kommentere originalverket. Hensynet til ytringsfrihet står 

derfor sterkest ved denne typen variasjonsverk. Det hun karakteriserer som 

fortsettelsesverk er etter hennes mening ofte resultat av rent litterære ambisjoner. 

Samtidig mener hun det ofte er større likhet mellom en omskrivning og originalverket 

enn mellom et fortsettelsesverk og det opprinnelige verket. 

 

Disse argumentene trekker i hver sin retning. På den ene side bør hensynet til 

ytringsfrihet anses som et reelt hensyn i grensedragningen mellom nye verk og plagiat. 

Vektlegging av rett til å kritisere og debattere holdninger i skjønnlitteraturen taler for at 

kritiske omskrivninger bør vurderes som nye og selvstendige verk. En omskrivning vil i 

noen tilfeller ha større mulighet til å få oppmerksomhet enn for eksempel en artikkel. Å 

kritisere en roman gjennom en omskrivning vil gi mulighet til å møte romanen på dens 

eget plan. Dette kan gi kritikken en kreativ sprengkraft fagartikler ofte vil mangle.  
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På den annen side er det naturlige utgangspunktet i en opphavsrettslig sammenligning at 

jo større likhet mellom verkene, jo mer nærliggende er det å konkludere med 

opphavsrettskrenkelse. Når Deichmann mener omskrivningene er de variasjonsverkene 

som ligner mest på originalverket, skulle dette tilsi snevrere spillerom for 

omskrivninger enn for fortsettelser. Identitetsopplevelsen vil da være sterkere ved 

sammenligning av omskrivning og original enn når originalverket sammenlignes med 

andre variasjoner.  

 

Et spørsmål som da bør stilles er om enkelte kategorier variasjonsverk lettere går klar av 

opphavsrettslige begrensninger enn andre. Deichmann presiserer at hun bare mener det 

er nyanseforskjeller mellom variasjonsverkene.80 Imidlertid må det vurderes om noen 

variasjonsverk etter sin art står så langt fra grunnverket at de skiller seg fra de andre når 

plagiatgrensen skal trekkes. 

 

En fortsettelse kan skrives på mange forskjellige måter. Fortsetteren kan velge å bare 

skrive om helt nye hendelser som har funnet sted etter den opprinnelige bokens slutt. 

Handlingen kan være lagt flere år frem i tid. På denne måten vil det kunne bli betydelige 

forskjeller mellom originalverket og fortsettelsen. Fortsetteren kan også velge å 

videreføre handlingstråder som ligger i originalverket. Et tredje alternativ er å overta 

noen hendelser fra originalverket for å knytte dette sammen med fortsettelsen. Det er 

også mulig å kombinere disse metodene. Fortsetterens valg vil påvirke hvor stor grad av 

likhet det blir mellom hans verk og det opprinnelige.  

 

Den som omskriver andres bøker har også betydelige valgmuligheter. Han kan overta 

både personer og hendelser for så å skildre dem på en annen måte. For eksempel kan 

han la heltene bli skurker og skurkene bli helter. Alternativt kan han la en ubetydelig 

person få hovedrollen, mens den andre forfatterens hovedperson bare blir statist. På 

denne måten kan marginaliserte grupper få den plass omskriveren mener de fortjener. 
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Alt dette viser at selv innenfor den enkelte type variasjonsverk finnes det utallige 

variasjonsmuligheter. Derfor er det vanskelig å oppstille generelle retningslinjer om 

hvilke typer variasjonsverk som generelt vil ligge nærmest originalverkets 

beskyttelsessfære. Jeg vil likevel trekke frem noen variasjonstyper som vanligvis har 

større avstand til originalverket enn andre, og som derfor oftere vil fremstå som nye og 

selvstendige verk.  

 

Noen fortsettelsesverk beskriver hva som skjer med generasjonen etter hovedpersonene 

i originalverket. Slik skapes en helt ny handling som i stor grad er løsrevet fra 

hendelsesforløpet i den opprinnelige boken. De utfordringene den nye generasjonen står 

overfor vil ofte være av en annen type enn de som ble skildret i originalverket. 

Fortsettelsen kan godt inneholde referanser til den tidligere historien, men overtar ikke 

konkrete scener fra den. Slike fortsettelser vil nok sjelden bli oppfattet som samme verk 

som originalen. På samme måte vil det ofte være med en såkalt prequel som tar for seg 

livet til litterære skikkelsers forfedre. Avstanden mellom originalverk og variasjonsverk 

vil som regel bli så betydelig at det nesten aldri vil være noen opphavsrettskrenkelse.  

 

Strömholm nevner at populære fiktive skikkelser ofte videreføres ved at man gir dem en 

sønn.81 Fra tegneserieverdenen kan figuren Fantomet nevnes. Opphavsmennene bak 

Fantomet har utviklet historien slik at rollen som Fantomet har blitt videreført fra far til 

sønn gjennom 21. generasjoner. Hver generasjon bruker samme drakt og har mange av 

de samme kjennetegnene. Noen faste formuleringer, de såkalte ”jungelordene” går igjen 

i de ulike historiene uavhengig av hvilken generasjon historien handler om. På denne 

måten blir de enkelte medlemmer av Fantomet-slekten langt på vei kopier av hverandre. 

Slik kan det som dypest sett er samme person sendes gjennom forskjellige tidsepoker. 

Dette viser at også variasjonsverk som beskriver andre generasjoner enn originalverket 

kan ha større eller mindre distanse til den første forfatterens åndsverk, alt etter hvordan 
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fortsetteren velger å utforme sin variasjon. Tegneserien ”Fantomet” representerer nok et 

særtilfelle hvor det å beskrive forskjellige generasjoner i realiteten er beskrivelser av 

samme skikkelse. I tillegg er mye av miljøet rundt personen overtatt. Den 

gjennomsnittlige fortsettelse eller prequel som skildrer en annen generasjon enn 

grunnverket vil normalt stå langt fra originalverket.  

 

En annen type variasjonsverk som kan skille seg klart fra det opprinnelige åndsverket er 

spin-off med en bifigur. Forfatteren kan ta en person som spilte en meget perifer rolle i 

originalverket, og så lage en helt ny handling til denne personen. Dette kan bl.a. gjøres 

ved at personen settes inn i et nytt miljø. Ettersom jeg har konkludert med at litterære 

skikkelser ikke er opphavsrettslig vernet i seg selv, vil også en spin-off med 

hovedpersonen fra en annen forfatters bok kunne gå klar av opphavsretten. Imidlertid 

går jeg ut ifra at en slik spin-off ofte ligger tettere opp mot originalverkets 

beskyttelsessfære enn en bok som kun konsentrerer seg om en biperson. Grunnen er at 

det kan være vanskeligere å beskrive en person som er klart definert uten å gripe inn i 

opphavsretten til verket denne er med i. Om en forfatter skriver en ny bok om Sherlock 

Holmes, vil dette lettere kunne bli en opphavsrettskrenkelse enn om han skriver 

kriminalfortellinger som handler om hvordan mesterdetektivens kritikere Gregson og 

Lestrade fra Scotland Yard løser saker på egenhånd. (For øvrig er vernetiden for 

Sherlock Holmes ute fordi Arthur Conan Doyle døde i 1930, men eksempelet illustrerer 

likevel poenget).     

 

Jeg vil også forsøke å angi hvilke typer variasjonsverk som normalt ligger nærmest 

originalverkets beskyttelsessfære. Deichmann har rett i at omskrivningene ofte er de 

variasjonsverkene som har mest til felles med originalverket. Riktignok vil også 

omskrivningen kunne fremstå som en annen historie enn den opprinnelige romanen, 

men omskrivninger er nok som regel nærmere originalverkets beskyttelsessfære enn for 

eksempel spin-off med biperson og mange av fortsettelsesverkene. Det er jo tross alt 

samme historie som skrives på nytt. Som tidligere nevnt påvirker det opprinnelige 

verkets originalitet hvor omfattende vernet blir. Banale grunntemaer kan utformes på 

mange forskjellige måter. Følger mye av handlingen direkte fra grunnideen, vil 

omskriveren få større spillerom enn om hendelsesforløpet er utpreget originalt. Noen 

fortsettelsesverk kan også ha for store likheter med det opprinnelige verket. Spesielt vil 

nok dette gjelde fortsettelser som overtar scener fra originalverket og viderefører 
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flesteparten av de handlingstrådene som ligger i grunnverket, slik at historiene veves tett 

inn i hverandre.   

 

 

5.3.4 Spesielle forhold ved overføring til annen kunstart 

Det er ikke uvanlig at det lages variasjoner over skjønnlitterære verk ved å overføre dem 

til en annen kunstart. En del av verdenshistoriens mest kjente filmer er basert på 

romaner. Interessante eksempler er ”Tatt av vinden” og ”Dr. Zhivago”. Etter åvl. § 2 er 

overføring til annen kunstart omfattet av opphavsmannens enerett. Åvl. § 4, 2. ledd slår 

fast at overføring til annen kunstform kan være en bearbeidelse av originalverket. Har 

man for eksempel dramatisert en novelle, vil bearbeideren ikke kunne bruke 

dramatiseringen uten tillatelse fra novellens opphavsmann.  

 

Bestemmelsen i § 4, 1. ledd om nye og selvstendige verk kan selvfølgelig være 

anvendelig også ved overføring til annen kunstart. Det kan tenkes at en film er så løst 

inspirert av en roman at det er snakk om fri benyttelse og ikke bearbeidelse. Om eneste 

likhet er at man har overtatt samme grunnidé vil ikke opphavsretten sette grenser. 

Nordell nevner en tysk dom av Bundesgerichtshof gjengitt i GRUR 1958 s 354-359 

hvor bruk av romanfiguren Sherlock Holmes i en film ikke krenket Arthur Conan 

Doyles opphavsrett til bøkene om Holmes.82 Likheten med romanskikkelsen Sherlock 

Holmes var helt ubetydelig. 

 

Som ved annen etterligningsvurdering vil man ved overføring til annen kunstart måtte 

vurdere om det foreligger identitet mellom verkene. Deichmann hevder at momentene 

som inngår i den opphavsrettslige vurderingen er de samme uansett hvilken verkstype 

det nye verket foreligger i.83 At åndsverkene er uttrykt i to forskjellige kunstarter vil 
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likevel påvirke vurderingen. Noen kunstarter er nemlig så forskjellige at en overføring 

fra en form til en annen ikke kan utgjøre noen opphavsrettskrenkelse.84 Hvis en 

komponist bestemmer seg for å skape et tonedikt som tolker en novelle, vil det aldri 

kunne bli noen identitetsopplevelse. På samme måte vil et maleri aldri kunne plagiere 

en roman.  

 

I utgangspunktet er det vel først og fremst kunstartene tegneserie, film og drama som 

kan ha så stor likhet med et skjønnlitterært originalverk at en variasjon over dette bare 

blir en bearbeidelse. Engelsk rettspraksis viser imidlertid at til og med en så ulik 

kunstform som ballett kan tenkes å være inngrep i opphavsretten til en novelle.85 

Dommen er tidligere nevnt under drøftelsen om selvstendig beskyttelse av 

handlingsgang. Originalverket var Oscar Wildes novelle ”Nattergalen og Rosen”. 

Dommeren uttalte at overføringen til annet medium medførte betydelige endringer. Bl.a. 

var det en scenisk enhet i balletten som ikke fantes i novellen. Dette var ikke i seg selv 

nok til at balletten kunne regnes som et nytt og selvstendig verk. At det ble noen 

forskjeller mellom novellen og balletten var naturlig når man tok i betraktning de store 

forskjellene mellom kunstformene. Etter å ha sammenlignet novellen og balletten punkt 

for punkt konkluderte retten med at balletten var en opphavsrettskrenkelse. Den kunne 

sies å ”substantially reproduce the combination of series of dramatic events in the tale”.  

 

Rognstad uttaler seg positivt om dommen.86 Han støtter både synspunktet om at 

handlingen i novellen var vernet, og at en overføring til ballett ble sett på som en 

opphavsrettskrenkelse. Det ser ut som om han mener resultatet kunne ha blitt det samme 

i norsk rett. Stray Vyrje henviser ikke direkte til saken, men nevner at en ballett kan 

krenke opphavsretten til en novelle.87 Indirekte taler også han for at resultatet er i 
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samsvar med norsk opphavsrett. Det er interessant at et skjønnlitterært verk kan bli 

utsatt for plagiat uten at ett eneste ord er overtatt. Dette henger sammen med det 

tidligere omtalte vernet av handlingsgang. 

 

Musikkverk vil som nevnt aldri i seg selv kunne være noe inngrep i opphavsretten til 

skjønnlitteratur. Derimot er situasjonen en annen om også teksten er overtatt. Et 

eksempel er når heavy metal bandet Ulver på 90-tallet satte musikk til William Blakes 

diktverk ”The Marriage of Heaven and Hell”. Å overføre diktene til sangtekster vil ikke 

innebære noe mer enn en bearbeidelse, og avtale med tekstforfatteren er derfor 

nødvendig. I det konkrete tilfellet var ikke opphavsretten til teksten noe problem da 

vernetiden for Blakes dikt for lengst var utløpt.  

 

En annen type bruk av skjønnlitterære originalverk i musikk er når en sang er inspirert 

av en roman. Fra nyere musikkhistorie finner man Nirvanas ”Scentless Apprentice” som 

refererer til Patrick Süskinds bok ”Parfum”. I slike tilfeller vil det sjelden være snakk 

om bruk av vernede elementer. Sangteksten vil som regel inneholde en kort henvisning 

til hovedpersonen og eventuelt en sentral hendelse, men det vil neppe forekomme 

gjengivelse av handlingsgang i en slik grad at opphavsrettslige spørsmål oppstår. 

5.4 Særlig om parodier 

I juridisk teori uttales det ofte at parodier og travestier som klar hovedregel ikke er noen 

opphavsrettskrenkelse.88 (I litteraturvitenskapen bruker man uttrykket parodi om et verk 

som latterliggjør et annet ved å beholde formen, men endrer personer/miljø. En travesti 

forvrenger formen, men har samme personer/ miljø.89 I dagligtale brukes som regel 

parodi om begge deler, og da de i juridisk litteratur behandles sammen vil jeg heretter 

bare bruke begrepet parodi). Slike utgivelser blir altså av mange opphavsrettsjurister 
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betraktet som nye og selvstendige verk. Det fører for langt å ta opp paroditemaet i sin 

fulle bredde i denne oppgaven, men jeg vil angi noen utgangspunkter. 

 

Knoph argumenterer med at opphavsretten ikke verner opphavsmannen mot å bli gjort 

narr av. Reelle hensyn tilsier vidt spillerom for parodier. Poenget med en parodi er jo at 

man skal kjenne igjen det underliggende verket, dette medfører at det nødvendigvis må 

bli en del likheter mellom parodien og verket som parodieres. Det kan også anføres at 

parodien ofte oppleves som en motpol til det opprinnelige verket.  De temaer, personer 

eller den litterære stilart som blir tatt på alvor i grunnverket, blir i parodien fremstilt 

som noe latterlig. På denne måten vil en leser ofte oppleve parodien som noe 

selvstendig i forhold til verket som blir parodiert, selv om man kan se referansene.  

 

Knoph begrunner også retten til å parodiere med konkurranse og interessesynspunkter.90  

Hensikten med parodien er i følge ham ikke å konkurrere med opphavsmannen ved å ta 

noe han har skapt. Det Knoph mener er vel at den typiske snylter kopierer noe han 

mener er salgbart for å presentere det som noe han har funnet på selv, mens den som 

parodierer vil at leserne skal se henvisningen til det underliggende verket og dermed 

avdekke svakhetene ved dette. Til parodiens forsvar kan det også sies at parodien i 

mange tilfeller henvender seg til et annet publikum enn den som blir parodiert, og 

parodien kan føre til ny interesse for originalverket.91  

 

Det kan det tenkes tvilsomme avgrensingsspørsmål om hva som er en parodi.  

Selvfølgelig holder det ikke at opphavsmannen hevder at han har ment å lage en parodi, 

verket må objektivt sett fremstå som det. Et verk kan ha både parodiske og ikke-

parodiske trekk, og det er derfor ikke automatisk slik at ethvert verk som kan oppvise 

enkelte parodiske deler bør klassifiseres som en parodi. I slike tilfeller bør det foretas en 

 

 

 

 

 
90 Knoph s. 565 
91 Gahrton s. 71 
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helhetsvurdering av hvilke lånte” elementer som er behandlet på en parodisk måte og 

hvilke som ikke er det, for så å fastslå om man står overfor en parodi. 

 

Leif Delin har i en artikkel i NIR 1959 utfordret rettslitteraturens fremstilling av 

parodiene. Han kritiserer juridisk teori for å ikke ta hensyn til at parodier kan være av 

forskjellige typer, de bør derfor ikke behandles så generelt.92 Parodiformen i seg selv 

bør etter hans mening ikke være nok til at en tekst blir betraktet som et selvstendig 

verk.93 Delins oppfatning virker fornuftig. Det harmonerer også best med den 

alminnelige krenkelseslære at rettsanvenderen i tvister om plagiat foretar en konkret 

vurdering av den påståtte etterligningen, og ikke plasserer denne utenfor originalverkets 

beskyttelsessfære bare ved å karakterisere teksten som en parodi. De hensyn som 

generelt har blitt anført i parodiens favør kan imidlertid i det konkrete tilfellet tale for at 

parodien ikke blir ansett som en opphavsrettskrenkelse.   

 

På ett område bør det være rettslig grunnlag for å uttale seg generelt. Det kan tenkes at 

parodien retter seg mot en hel sjanger ved å ta karakteristiske stilelementer fra denne. 

En skrivestil betraktes på linje med verkets idé, og slike parodier er generelt tillatt. 

Synspunktet støttes også av Delin.94

 

Betegnelsen parodi brukes normalt om verk som er morsomme, eller i hvert fall prøver 

å være det. Imidlertid kan man også komme over litteratur som har tatt elementer fra en 

tidligere bok for å kritisere denne, uten at man direkte kan kalle den kritiske 

kommentaren en parodi i ordets vanlige betydning. Noen har for eksempel omtalt 

Faldbakkens ”Glahn” som et oppgjør med Hamsuns mannsskikkelse i ”Pan”, men noen 

parodi er det ikke. Reelle hensyn kan tilsi at noen av disse tilfellene bør behandles på 

samme måte som parodier. Hensynet til ytringsfrihet og kulturdebatt har betydning, og i 
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likhet med paroditilfellene kan det hevdes at det ikke foreligger noe mål om snylting og 

illojal konkurranse. I juridisk teori har Sijthoff Stray anført at frihet til å parodiere også 

bør innbære frihet til kritikk.95  

    

5.5 Nyere utenlandsk praksis 

5.5.1 Argumenter for å legge vekt på dommene 

Tidligere i oppgaven har jeg trukket inn enkelte utenlandske dommer. Flere av 

avgjørelsene illustrerer prinsipper som kan gjenfinnes i norsk rett. Et eksempel er 

dommen om ballettversjonen av Oscar Wildes novelle, som viser at handling kan være 

vernet og at overføring til annen kunstform kan være en opphavsrettskrenkelse. Disse 

oppfatningene er sikker rett i Norge, noe som bl.a. vises ved at juridisk litteratur 

henviser til sakene. Det er derfor relevant å ta med dommene for å vise eksempler.  

 

I de senere år har det kommet to utenlandske dommer som direkte drøfter 

variasjonsverkenes stilling. Dommene gjelder så kjente romaner som ”Tatt av vinden” 

og ”Doktor Zhivago”. Avgjørelsene er truffet i henholdsvis USA og Tyskland, to land 

som har produsert mye opphavsrettslig litteratur på høyt juridisk nivå. I begge sakene 

hadde den nye forfatteren foretatt betydelig skapende innsats, men det var likevel tvil 

om den nye romanen havnet på riktig side av grensen mellom bearbeidelse og fri 

benyttelse. 

 

De argumenter som i kapittel 1 er anført for å legge vekt på utenlandsk rett tilsier at 

disse dommene er av interesse. Hvor stor vekt man kan legge på en utenlandsk dom vil 

imidlertid avhenge av hvor store likheter det er mellom norsk og utenlandsk 

rettsoppfatning. Når det er stor grad av like regler i begge land vil selvfølgelig 

overføringsverdien også være betydelig. I den grad rettsystemene er forskjellige, vil 
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vekten bli mer begrenset. På opphavsrettens område har norsk rett mer til felles med 

tysk rett enn med amerikansk. Dette taler for at en norsk rettsanvender bør være 

forsiktig med å tillegge amerikansk rett vekt når rettsoppfatningen der skiller seg fra det 

vi er vant til. Jeg vil gå nærmere inn på vektspørsmålet etter at respektive dom har blitt 

behandlet.   

 

5.5.2 Laras Tochter-dommen  

29.4. 1999 behandlet tysk Bundesgerichtshof en tvist som var forårsaket av at en brite 

hadde skrevet en fortsettelse på Boris Pasternaks berømte roman ”Dr. Zhivago”.96 

Fortsettelsen ble utgitt i Tyskland med tittelen ”Laras Tochter”.  Retten kom til at den 

sovjetiske romanen ”Dr. Zhivago” var opphavsrettslig beskyttet i Tyskland, og måtte 

derfor vurdere om fortsettelsen var en opphavsrettskrenkelse.  

 

Retten uttalte at den britiske forfatteren hadde skrevet lineært videre på 

handlingstrådene fra ”Dr. Zhivago. Som disposisjon hadde han brukt nesten alle deler 

av handlingen som egnet seg for en fortsettelse. Fortsetteren hadde overtatt mye av 

persongalleriet, og hovedpersonenes skjebner var ført videre. I tillegg til 

hovedpersonene hadde forfatteren også overtatt flere sentrale bifigurer. Forholdet 

mellom personene og deres omgivelser var også videreført i ”Laras Tochter”.  

 

To viktige personer fra ”Dr. Zhivago” var Zhivagos elskerinne Lara og Zhivagos kone 

Tonja. Disse blir skildret på samme måte som i originalverket og deres innbyrdes 

forhold blir videreført. Forfatteren av ”Laras Tochter” overtar også forbindelsen mellom 

Lara og Komarowski, en annen viktig person fra ”Dr. Zhivago”.  

 

Retten legger vekt på at ”Laras Tochter” ikke begynner sin handling der ”Dr. Zhivago” 

slutter. I stedet velger fortsetteren å gå inn i hendelsesforløpet i ”Dr. Zhivago” ved å 
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overta den berømte sledescenen hvor Zhivago og Lara bli skilt fra hverandre for godt. 

Tidsmessig overlapper derfor fortsettelsesverket siste del av handlingen i ”Dr. 

Zhivago”. Fortsettelsen overtar på denne måten konkrete scener som nå blir skildret fra 

et annet perspektiv. Sledescenen karakteriseres i dommen som en nøkkelscene i 

originalverket, og bruken av den bidrar til å knytte bøkene sammen. Avslutningsscenen 

i ”Dr. Zhivago” fra Zhivagos begravelse er også med. Retten trekker også inn at 

personenes tilbakeblikk bidrar til å knytte hendelser i den opprinnelige historien opp 

mot den nye historien.   I grensedragningen mellom bearbeidelse og fri benyttelse 

poengterer domstolen at ”Dr. Zhivago” ikke bare er brukt som bakgrunn for å lage en 

fullstendig ny handling. Fortsetteren har vevd handlingstrådene fra originalverket tett 

inn i fortsettelsen, og fører leseren inn i handlingen i ”Dr. Zhivago”.   

 

De elementene som er overtatt fra originalverket er etter rettens mening omfattet av den 

opphavsrettslige beskyttelsessfære. I tysk opphavsrett blir ikke bare den konkrete 

utformingen av teksten omfattet av vernet, men også originalt utformede elementer som 

handlingsgang, personbeskrivelser, rollefordeling, og utforming av scener. De 

elementene som er overtatt er nok til å gjøre inngrep i opphavsretten, det spiller ingen 

rolle at fortsetteren bare har brukt deler av ”Dr. Zhivago”.  

 

Retten vurderer om det har oppstått et nytt og selvstendig verk ved at fortsetteren har 

brukt elementer fra ”Dr. Zhivago”. Vurderingstemaet er her om de overtatte delene 

blekner når man måler dem opp mot egenarten i det nye verket. Domstolen ser på om de 

overtatte delene trer tilbake slik at det eldre verket fremstår som inspirasjon til 

fortsettelsen. Konklusjonen er at ”Laras Tochter” ikke har nok indre avstand til de 

overtatte elementene til at fortsettelsen kan karakteriseres som et nytt og selvstendig 

verk.  

 

Domstolen konstaterer at det er en del forskjeller mellom originalverk og fortsettelse. 

Det er snakk om to forfattere med forskjellig skrivestil. Fortsettelsesverket er preget av 

et annet perspektiv enn ”Dr. Zhivago”, spesielt har kvinnenes perspektiv kommet fram i 

”Laras Tochter”. Dette har imidlertid også sammenheng med at det stort sett er de 

kvinnelige hovedpersonene som overlever i ”Dr. Zhivago”. Likheten mellom romanene 

blir svakere etter hvert som handlingen i ”Laras Tochter” går fremover. Personer som 

var barn i ”Dr. Zhivago blir voksne, og trer fram på en annen måte enn de gjorde i 
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originalverket. Fortsetteren skildrer etter hvert nye begivenheter som han har skapt selv. 

Dette gjør at ”Laras Tochter” blir en opphavsrettslig beskyttet bearbeidelse, men 

forskjellene er ikke nok til at verket blir nytt og selvstendig. Retten uttaler at ”So wird 

allenfalls unter ganz besonderen Umständen eine freie Benutzung anzunehmen sein, 

wenn die in einem Roman erzählte Geschichte unter Übernahme wesentlicher, 

charakteristischer Gestalten daraus fortgeschrieben wird”.   

5.5.3 Betydning for norsk rett 

Jeg vil nå vurdere hvilken vekt avgjørelsen bør tillegges i norsk rett. På grunn av at det 

ikke finnes noen norsk dom om fortsettelsesverk er det vanskelig å trekke sikre 

slutninger om hvordan en norsk domstol ville argumentert. Imidlertid er det mulig å 

vurdere dommen opp mot alminnelige regler om opphavsrettskrenkelse, og på den 

måten se i hvilken grad resonnementet er i samsvar med norsk rett.  

 

Domstolen foretar en gjennomgang av de elementene som er overtatt fra originalverket. 

Dette minner litt om høyesteretts drøftelse i Flaggermus-saken hvor det ble nevnt hva 

som gikk igjen i begge stykkene. En betydelig forskjell er at den tyske domstolens 

gjennomgang er mye mer spesifisert. Forskjellen kan ha sammenheng med at 

høyesterett stod overfor en opplagt sak, slik at det ikke var nødvendig å gå inn på en 

grundig sammenligning av likheter mellom verkene.  

 

Retten legger vekt på at scener fra ”Dr. Zhivago” er overtatt, og dette ville være et 

viktig moment også i en norsk opphavsrettstvist. Norsk rett kan som tidligere nevnt 

beskytte handlingsgang, og det faktum at fortsettelsesverket tar med seg handlingen i 

originalverket ville derfor tale for at det forelå en opphavsrettskrenkelse. At flere av de 

sentrale scenene er skildret fra et annet perspektiv kunne nok hatt en viss relevans i 

norsk rett, da annet perspektiv kan føre til at likheten reduseres. Når hendelsene fra ”Dr. 

Zhivago” er ført inn i fortsettelsesverket på en slik måte som i den konkrete saken, ville 

nok likevel norsk domstoler vurdert disse scenene på samme måte som 

Bundesgerichtshof.  

 

Tysk høyesterett foretar en detaljert vurdering av personer som er overtatt i 

fortsettelsen. Så lenge norsk rett ikke beskytter litterære skikkelser i seg selv, kan det 

virke som om tysk rettsoppfatning her skiller seg fra den norske. Det ser likevel ut til at 
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det sentrale i Bundesgerichtshofs drøftelse av persongalleriet er at forhold mellom 

personer har blitt videreført. En slik overføring av persongalleri fører til at de to 

romanene blir knyttet tettere sammen. Dette må kunne bli vektlagt også i norsk rett.  

 

Domstolen argumenterer for at det foreligger opphavsrettskrenkelse ved å vise at ”Dr. 

Zhivago” ikke bare er brukt som bakgrunn for å lage en helt ny handling. Dette 

synspunktet stemmer med min analyse av hvilke typer variasjonsverk som vil ligge 

nærmest originalverkets beskyttelsessfære. Et fortsettelsesverk som viderefører 

handlingstråder fra originalverket og legger hendelser fra originalverket inn i 

fortsettelsen, vil lettere skape en identitetsopplevelse enn en fortsettelse som skaper en 

helt ny handling med persongalleriet fra en tidligere bok. Bundesgerichtshofs argument 

har derfor overføringsverdi.  

 

Rettens oppfatning om at de verksdelene som er overtatt samlet sett utgjør beskyttede 

elementer, kan forenes med norsk opphavsrett. For at det skal foreligge 

opphavsrettskrenkelse mener domstolen det er tilstrekkelig at de elementene som er lånt 

fra originalverket er vernede verksdeler, selv om betydelige deler av ”Dr. Zhivago” ikke 

er overtatt. Slik ville vurderingen vært også i Norden. Rosenmeier har uttrykt det slik at 

fortsettelsesverk bare er inngrep i opphavsrett hvis selvstendig beskyttede deler er 

overtatt og disse går igjen i fortsettelsen på gjenkjennelig måte.97 Også vurderingen om 

det ved bruk av ”Dr. Zhivago” har oppstått et nytt og selvstendig verk, later til å ligne 

norsk rettsoppfatning. Når de overtatte elementene har en så sentral plass i ”Laras 

Tochter”, ville neppe det at fortsetteren etter hvert har løst fortsettelsen fra 

originalverket kunne medført at verket ble nytt og selvstendig. Det er også den tyske 

domstolens syn.  
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I den grad juridisk teori i Norden har kommentert dommen, har uttalelsene vært 

positive. Deichmann påpeker at fortsettelsesverket viser intensiv bruk av elementer fra 

”Dr. Zhivago”.98 Også Koktvedgaard støtter resultatet.99

 

Selv om utenlandsk rett vanligvis er en rettskildefaktor med meget lav vekt, vil jeg 

hevde at dommen om ”Laras Tochter” bør kunne tillegges en viss betydning i norsk rett. 

Tysk opphavsrett har mye til felles med norsk, og de vurderingene retten foretar 

harmonerer med våre alminnelige regler om opphavsrettskrenkelse. Dessuten har 

dommen støtte i nordisk teori. Det må også tas i betraktning at det ikke finnes norske 

avgjørelser som illustrerer grensedragningen mellom bearbeidelse og fri benyttelse i 

forbindelse med fortsettelsesverk. Når en rettsanvender behandler et spørsmål som ikke 

tidligere har blitt løst i norsk rett, vil det kunne være interessant å se hvordan 

utenlandske domstoler har resonnert for å finne mulige innfallsvinkler.  

5.5.4 The Wind Done Gone-dommen 

I 2001 skulle romanen “The Wind Done Gone” bli utgitt. Boken var en kritisk 

omskrivning av Margaret Mitchells berømte bestselger ”Tatt av vinden”. ”The Wind 

Done Gone” var skrevet av Alice Randall, en farget amerikaner som ønsket å angripe 

Mitchells romantiserende fremstilling av forholdene i de amerikanske sørstatene før 

slaveriet ble opphevet. De som forvaltet opphavsrettighetene til ”Tatt av vinden” gikk til 

søksmål for å stoppe utgivelsen av ”The Wind Done Gone”, fordi den ble hevdet å være 

en opphavsrettskrenkelse. Den første rettsinstansen som behandlet saken la ned et 

midlertidig forbud mot å publisere boken. Ankeinstansen Eleventh Circuit måtte så 

vurdere om vilkårene for forbud på grunn av opphavsrettskrenkelse var oppfylt.100
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100 Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., US Court of Appeals. Eleventh Circuit Opinion 10.10.2001. 
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Eleventh Circuit trekker det konstitusjonelle ytringsfrihetsvernet inn i diskusjonen om 

opphavsrettens grenser. Det blir slått fast at ytringsfrihet må avveies mot hensyn som 

taler for å beskytte opphavsrettigheter. Denne balansen er etter rettens mening i stor 

grad ivaretatt gjennom skillet idé/konkretisering, og læren om såkalt fair use. I og med 

at amerikansk rett i likhet med norsk ikke beskytter ideer, vil fri debatt kunne oppnås 

ved at enhver kan bygge på andres ideer. Da er det ikke så farlig at man ikke kan overta 

andres konkrete uttrykk. I tillegg beskyttes ytringsfriheten av læren om fair use. Læren 

innebærer at bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale kan være tillatt hvis bruken 

foretas for å utøve kritikk, undervisning eller andre formål som kvalifiserer til fair use. 

 

Retten slår uttrykkelig fast at opphavsrett ikke beskytter et åndsverk mot kritikk. Den 

rettslige problemstillingen blir derfor i hvilken grad en kritiker kan bruke beskyttede 

elementer fra en annens åndsverk for å få frem sine kritiske synspunkter, uten at dette 

blir en opphavsrettskrenkelse. I denne vurderingen er læren om fair use sentral.  

 

”The Wind Done Gone” blir sammenlignet med originalverket for å se om de 

elementene som er overtatt er originale, beskyttede deler. Domstolen prøver å skille 

mellom deler som bare hører med til verkets idéinnhold, og hva som er konkretisering 

og dermed omfattet av opphavsrettslig vern. De såkalte ”scenes a faire”, det retten 

omtaler som scener som ”naturally flow from a common theme”, er likestilt med ideer. 

Handling og personer kan derimot være vernet når disse elementene har blitt utviklet i 

detalj. Det legges vekt på at mange litterære skikkelser er overtatt fra originalverket. 

Beskrivelser av personene og deres innbyrdes forhold er også overført til ”The Wind 

Done Gone”. En del av personene har fått nye navn, men disse navnene er ofte 

omskrivninger av navn fra originalverket eller hentyder til Mitchells beskrivelser av 

personene. Også flere av hendelsene fra det opprinnelige verket går igjen. Retten 

konkluderer derfor med at beskyttede elementer fra grunnverket er overført til 

omskrivningen. 
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Retten går så over til å vurdere om bruken av elementer fra ”Tatt av vinden” kan 

klassifiseres som fair use. I denne vurderingen tar domstolen med fire faktorer som skal 

avveies i en helhetsvurdering. De fire fair use-faktorene som nevnes i dommen er ikke 

noen uttømmende liste av relevante momenter som brukes i en fair use-vurdering.101 

Retten påpeker at parodi er en sjanger som kan være fair use av verket som blir 

parodiert. Uttrykket parodi defineres som et verk som er ment å utgjøre en kritikk eller 

kommentar til et annet åndsverk ved å overta elementer fra dette, og parodien 

kjennetegnes ved at den er kreativt utformet. Det ligger i parodiens form at den må ha 

en viss likhet med originalen for å bli forstått av leserne. Imidlertid medfører ikke dette 

at opphavsretten tillater enhver parodi, og retten viser til at et åndsverk kan inneholde 

både parodiske og ikke-parodiske elementer. I den konkrete saken er det likevel ikke 

tvil om at ”The Wind Done Gone” har en klart parodisk karakter. 

 

Det første momentet som trekkes frem er formålet med det nye verket og verkets 

karakter. Når det gjelder åndsverkets formål tar man i betraktning hvorvidt det har et 

kommersielt eller ikke-kommersielt formål. Det avgjørende er ikke om forfatteren utga 

romanen utelukkende av økonomiske motiver, men at forfatteren tross alt tjener penger 

på boken, og på den måten har gjort den til et kommersielt produkt. Selv om formålet er 

kommersielt, vil det tale for fair use hvis den nye boken har endret de elementene som 

ble overtatt fra originalverket. Verkets karakter tilsier da det ikke foreligger 

opphavsrettskrenkelse. Domstolen konstaterer at historien fra ”Tatt av vinden” blir 

fortalt fra et annet perspektiv og endrer karakter slik at den fremstår som en annen 

historie. Mange av personene og hendelsene som er ”lånt” fra ”Tatt av vinden” fungerer 

som ledd i den generelle kritikken av Mitchells roman. Et argument i Randalls favør er 

at det ville vært vanskelig å kritisere ”Tatt av vinden” i skjønnlitterær form uten å 

benytte seg av en del elementer fra boken. 

 

 

 

 

 

 
101 Deichmann i NIR s. 111 



 

 53 

Den andre faktoren i fair use-vurderingen er det beskyttede åndsverkets karakter. 

Originale verk har i amerikansk rett større beskyttelse enn mindre originale verk. Retten 

er ikke i tvil om ”Tatt av vinden” er av den type originale åndsverk som har sterkest 

vern. Likevel får ikke dette særlig betydning fordi romanen som påstås å være en 

opphavsrettskrenkelse er en parodi. Parodier vil typisk rette seg mot velkjente verk som 

har en spesiell posisjon, og derfor nedtoner Eleventh Circuit dette momentet.    

 

Den neste faktoren er mengden av overtatt stoff fra originalverket, og hvor substansielle 

disse delene er. Det ligger i parodiens natur at den må overta en del fra det opprinnelige 

verket for at dette skal bli gjenkjent, så vurderingen blir vanskelig. På den ene siden blir 

det påpekt at mye stoff fra originalverket er overført til omskrivningen. Noen kjente 

formuleringer er omskrevet eller satt i andre sammenhenger. Scener fra ”Tatt av 

vinden” er overtatt, men endret slik at forholdet mellom fargede og hvite fremstår på en 

annen måte. Fra saksøktes side ble det hevdet at det var nødvendig å overta så mye for å 

belyse forskjellige kritikkverdige aspekter ved ”Tatt av vinden” Retten er enig i at 

mange av likhetene mellom de to bøkene kan forklares ut i fra Randalls kritiske formål. 

Samtidig konstateres det at flere av elementene som er ”lånt” i ”The Wind Done Gone” 

ikke brukes som noen kritikk eller kommentar av originalverket. Retten trekker ikke 

noen konklusjon i spørsmålet om denne faktoren taler for at det foreligger 

opphavsrettskrenkelse. 

 

Den siste faktoren i fair use-vurderingen er hvilken betydning det nye åndsverket har for 

originalverkets markedsverdi. Det relevante i denne vurderingen er etter amerikansk 

rettspraksis om den nye romanen opererer på samme marked som ”Tatt av vinden”, og 

på den måten kan fungere som erstatning for saksøkerens opphavsrettslig beskyttede 

produkter. Hvis originalverkets markedsverdi blir redusert fordi parodiens kritikk 

overbeviser, er det selvfølgelig irrelevant. Dette vil i så fall være en konsekvens av 

ytringsfriheten. Saksøkeren beviste at ”Tatt av vinden” har et meget stort marked. Salg 

av retten til å skape ”derivative works”, d.v.s. åndsverk som er avledet fra ”Tatt av 

vinden” som for eksempel filmen og en fortsettelse, gir rettighetshaverne enorme 

inntekter. Imidlertid beviser ikke dette at ”The Wind Done Gone” skader dette 

markedet. Retten kommer til at det er lite sannsynlig at ”The Wind Done Gone vil 

fungere som erstatning for ”Tatt av vinden” og produkter knyttet til romanen. ”The 

Wind Done Gone” appellerer til et annet publikum og opererer derfor ikke på samme 
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marked. Helheten i fair use-vurderingen førte dermed til at ”The Wind Done Gone” ikke 

ble ansett som en opphavsrettskrenkelse. Rettens avgjørelse går så ut på at forbudet mot 

å publisere ”The Wind Done Gone” blir opphevet.  

5.5.5 Betydning for norsk rett 

Ytringsfrihet har vært påberopt også i norske opphavsrettslige tvister, men i andre typer 

saker enn det som behandles i min oppgave. Ytringsfriheten er en sentral rettighet også i 

norsk rett, beskyttet både i Grl. § 100 og EMK art 10. Disse bestemmelsene går som 

kjent foran formell lov, og dermed foran reglene i åndsverkloven. Opphavsmannens 

rettigheter etter åndsverkloven er utvilsomt ikke i strid med ytringsfrihetsvernet, men 

hensynet til ytringsfrihet vil kunne komme inn som et tolkningsmoment ved anvendelse 

av opphavsrettslige regler. Grunnen til at ytringsfrihet ikke har blitt problematisert i 

norske saker om plagiat av skjønnlitteratur er nok at det er fryktelig få slike saker, så 

spørsmålet har ennå ikke vært aktuelt. I likhet med oppfatningen i amerikansk rett, må 

det legges til grunn at hensynet til ytringsfrihet i stor grad er ivaretatt gjennom skillet 

idé/konkretisering. En forfatter vil kunne ytre seg kritisk om andres bøker ved å ta opp 

de samme temaene eller ideene. Som anført av Deichmann gir ytringsfriheten ikke rett 

til en ordrett gjengivelse av andres åndsverk.102 Samtidig vil sitatretten etter åvl. § 22 

sikre at en kritiker kan ta med noen av den første forfatterens originale uttrykk for å 

belyse hva han kritiserer.  

 

Domstolens uttalelser om parodier er dekkende for norsk rett. Både det at parodier i 

mange tilfeller vil går klar av opphavsretten, og at det ikke er slik at enhver parodi kan 

betraktes som lovlig bruk av andres åndsverk, stemmer med norsk rettsoppfatning. Det 

kan se ut som om retten har en noe videre definisjon av parodibegrepet enn det som 

fremgår av enkelte norske kilder. I Norge har parodibegrepet noen ganger blitt brukt 

som betegnelse på latterliggjørende verk. Etter amerikansk rett omfatter uttrykket parodi 

 

 

 

 

 
102 Deichmann i NIR s. 114 
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også verk som kritiserer originalverket. Jeg antar likevel at Sijthoff Stray har rett i at 

kritiske verk som ikke er humoristiske blir behandlet på linje med parodier.103  

 

Norsk rett inneholder ingen lære om fair use slik som amerikansk rett. De momentene 

som er listet opp på den ikke-uttømmende listen kan likevel tenkes å ha relevans i en 

norsk tvist. Jeg vil derfor gå gjennom faktorene den amerikanske domstolen legger vekt 

på for å se hva som kan ha overføringsverdi.  

 

Om utnyttelsen av verket skyldes et kommersielt formål, har ikke blitt vektlagt av 

norske domstoler. Det kan hevdes at formålet med et variasjonsverk nesten alltid vil 

være kommersielt slik domstolen har definert begrepet. Variasjonsverk blir som regel 

utgitt på et forlag som selger boken for å skaffe inntekter til forlag og forfatter. Det er 

lite sannsynlig at noen vil ta arbeidet med å skrive en omskrivning og så for eksempel 

legge det gratis ut på internett. Om dette skulle skje, er det ingen norske rettskilder som 

tilsier en mildere vurdering alene på grunn av det ikke-kommersielle aspektet. Derimot 

taler juridisk teori for at formål vil være relevant så lenge hensikten er å kritisere et 

åndsverk og skape debatt.104 Variasjonsverkets formål er derfor relevant etter norsk rett, 

men ikke på samme måte som i amerikansk opphavsrett.  

 

Momentet som går på om de elementene som er overtatt fra originalverket er endret, vil 

ha betydning også i Norge. Om den som omskriver har endret mye i forhold til det 

opprinnelige verket, vil bøkene lettere oppleves som to forskjellige åndsverk. Når 

Randall fremstiller innholdet i ”Tatt av vinden” på en så annerledes måte som hun har 

gjort, taler dette for at det foreligger et nytt og selvstendig verk.   

 

Det er et fellestrekk mellom norsk og amerikansk rett at beskyttelsessfæren påvirkes av 

det beskyttede verks karakter. Er det opprinnelige verket spesielt originalt, strekker 

 

 

 

 

 
103 Sijthoff Stray s. 78 
104 Deichmann i NIR s. 117, Sijthoff Stray s. 78 
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beskyttelsen seg lenger.105 Den amerikanske domstolen har imidlertid redusert 

betydningen av denne faktoren ved å vise til at parodier som regel retter seg mot 

åndsverk med en spesiell posisjon. Selv om det ofte kan være slik, er dette en diskutabel 

påstand. En forfatter som skriver en parodisk omskrivning vil ikke nødvendigvis velge 

de store, anerkjente verkene som litterært utgangspunkt. Det kan for eksempel tenkes at 

den som skaper variasjonsverket ønsker å kritisere en bestemt sjanger han mener er lite 

original. Hans parodi kan da rette seg mot en typisk representant for denne stilarten, 

selv om romanen som omskrives verken er anerkjent eller nyskapende. I nordisk rett 

kan jeg ikke finne noe grunnlag for å hevde at originalverkets karakter skal miste 

selvstendig betydning i plagiatvurderingen bare fordi det ofte er store romaner som blir 

omskrevet. Juridisk teori tilsier heller at verkets originalitet har betydning.106

 

Hvor mye som er overtatt fra det beskyttede verket vil ha betydning i norsk rett. Jo flere 

elementer som er overtatt, jo mer nærliggende vil det være å konkludere med at det 

foreligger opphavsrettskrenkelse.107 Også synspunktet om at man tar hensyn til at 

parodien nødvendigvis må benytte en del elementer fra originalverket har støtte i 

nordisk teori.108 I likhet med i amerikansk rett er ikke vurderingen i Norge rent 

kvantitativ. Rettsanvenderen må vurdere hvorvidt de deler som er overtatt utgjør 

inngrep i vernede elementer.  

 

Den siste fair use-faktoren som tar opp variasjonsverkets betydning for originalverkets 

markedsverdi, viser en tankegang som legger vekt på konkurranserettslige synspunkter. 

Her skiller amerikansk rett seg fra norsk opphavsrett. I norsk rett er det sentrale å 

sammenligne åndsverkene for å se likheter og forskjeller. Jeg har ikke kommet over 

 

 

 

 

 
105 Rognstad s. 68, Knoph s. 106 
106 Deichmann i NIR s. 117 
107 Deichmann i NIR s. 117 
108 Koktedgaard s 129-130 
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norske dommer hvor domstolen har vurdert markedets reaksjoner på den påståtte 

etterligningen.  

 

I juridisk teori finnes det uttalelser som taler for å trekke inn konkurransehensyn. Knoph 

skrev at ”Og selv om loven ikke gir uttrykkelig anvisning på det, vil en forstandig 

dommer ta konkurransemomentet til hjelp både titt og ofte, når han skal avgjøre 

tvilsomme enkeltspørsmål, fordi det i virkeligheten faller sammen med det konkrete 

interessesynspunkt, som rettens håndhevere ikke bør lukke øinene for, når loven ikke 

tvinger dem til det.” Videre uttalte han: ”Både i ophavsretten og i patentretten vil 

sondringen mellom de forbudte bearbeidelser og de fri benyttelser bli trukket 

forskjellig, eftersom det nye verk står i konkurranseforhold til det gamle eller ikke”.109 

Det Knoph har i tankene er vel at vektlegging av konkurransehensyn fører til fokus på å 

hindre snylting på det opphavsmannen har bygget opp.  

 

Helheten i rettskildebildet tilsier likevel at konkurransesynspunktet ikke har den samme 

uttalte plass i norsk rett som i amerikansk. Konkurransehensynet kan altså være et reelt 

hensyn, men det sentrale er likhetene mellom åndsverkene. 

 

Analysen viser at amerikansk opphavsrett skiller seg fra norsk rett på en del punkter. En 

viktig forskjell er at norsk rett ikke har noen lære om fair use. Dette gjør at 

overføringsverdien fra amerikanske dommer ofte kan være mindre enn den vil være for 

eksempel fra tyske avgjørelser. Samtidig er det også likheter mellom norsk og 

amerikansk rett. Noen av de argumentene som trekkes fram i fair use-vurderingen kan 

være relevante også i norsk rett. Eleventh Circuits avgjørelse kan derfor fungere som 

illustrasjon på de problemstillinger som oppstår ved en omskrivning, og vise mulige 

innfallsvinkler for å løse spørsmålet.   
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Slik jeg ser det kunne resultatet i dommen blitt det samme om tvisten hadde versert for 

en norsk domstol. Riktignok er mange elementer fra ”Tatt av vinden” overført til ”The 

Wind Done Gone”, men det som har blitt overtatt har samtidig blitt endret i stor grad. 

Som dommer Marcus sier i sitt særvotum: ”Even a cursory comparison of the two texts 

reveals that The Wind Done Gone profoundly alters what it borrows – indeed, at times 

beyond recognition”. Når den som omskriver har gjennomført så betydelige endringer i 

forhold til originalen, taler det for at den nye romanen kan kalles et ”nytt og selvstendig 

verk”. Randall har med ”The Wind Done Gone” skapt en annen historie enn ”Tatt av 

vinden”, og selv om det er klare likheter mellom bøkene har hun brukt elementene fra 

originalverket på en så ny og selvstendig måte at hun etter min mening har gjort noe 

mer enn bare å bearbeide en annens åndsverk.    

 

5.6 Konseptvern eller krav om at selvstendig beskyttede elementer er 

overtatt? 

 

Deichmann bruker utenlandsk rettspraksis om variasjonsverk som argument for 

konseptvern.110 Hun hevder at variasjonsverket kjennetegnes ved at mange isolert sett 

ubeskyttede delelementer går igjen. Originalopphavsmannen har vist skapende innsats 

ved å velge ut og strukturere elementene i originalverket, og den strukturerende 

sammenstillingen (konseptet) er beskyttet. Den innsats det snyltes på ved 

variasjonsverkene er etter hennes mening den innsatsen som ligger bak utvelgelsen og 

struktureringen av elementer som i seg selv ikke har vern som for eksempel tema, sted, 

tidsepoke, personer. Særlig hevdes det at dommen om ”Laras Tochter” tilsier at 

konsepter er vernet.111 Dette er jeg ikke enig i.  

 

 

 

 

 

 
110 Deichmann i NIR s. 116, Programkoncepter s. 211-226 
111 Deichmann i Programkoncepter s. 226 
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Forfatteren av ”Laras Tochter” bruker ”Dr Zhivago” intensivt. Flere av elementene som 

er overtatt er så konkretiserte at det ikke er naturlig å si at bare konseptet går igjen. Når 

fortsetteren overtar hendelser, personbeskrivelser og forbindelser mellom personene er 

det mer enn abstrakte delelementer som er benyttet, og fortsetteren har dermed gått inn i 

den konkrete utformingen av ”Dr Zhivago”. Slik jeg tolker dommen legges det til grunn 

at selvstendig vernede elementer fra originalverket er overført til fortsettelsen. Dette 

tilsier at dommen ikke er uttrykk for konseptbeskyttelse, da mer enn bare en 

sammensetning av abstrakte, ikke-vernede elementer går igjen. Prinsippet i den 

tradisjonelle krenkelseslære om at selvstendig beskyttede deler må være overtatt for at 

det skal foreligge opphavsrettskrenkelse bør derfor opprettholdes.   

 

6 Konklusjon 

I oppgaven har jeg vurdert i hvilken grad opphavsretten begrenser adgangen til å skape 

variasjonsverk. Jeg har kommet til at skjønnlitterære verks tekst og handlingsgang kan 

ha selvstendig opphavsrettslig vern. Dette vil si at for eksempel samspill mellom 

personer og personbeskrivelser har vern. Derimot er ikke litterære personer vernet i seg 

selv etter norsk opphavsrett.  

 

Variasjonsverk vil enten være bearbeidelser som ikke kan utnyttes uten tillatelse fra 

originalverkets opphavsmann, eller nye og selvstendige verk som kan brukes uten 

dennes samtykke. I grensedragningen mellom bearbeidelser og nye og selvstendige verk 

må åndsverkene sammenlignes for å se om vernede elementer er overtatt fra 

originalverket. Selv om vernede elementer er overtatt, kan det likevel foreligge et nytt 

og selvstendig verk om forfatteren av variasjonsverket har foretatt betydelige endringer 

av disse elementene. Hvor stor likhet det må være for at det foreligger 

opphavsrettskrenkelse, vil bl.a. avhenge av grunnverkets originalitet. Jo mer originalt 

grunnverk, jo større beskyttelsessfære.  

 

På variasjonsverkenes område er det vanskelig å gi en klar, generell beskrivelse av 

grensen mellom bearbeidelse og nye og selvstendige verk. Variasjonsverkene vil derfor 
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være en utfordring for rettsanvenderne de ganger spørsmålet om opphavsrettskrenkelse 

settes på spissen. Ettersom opphavsrettslige tvister om skjønnlitteratur nesten aldri 

bringes inn for domstolene, regner jeg imidlertid med at slike saker sjelden vil dukke 

opp.            
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