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Summary  
 
A comparative analysis of the American and Danish copyright laws with focus 

on subject matter, rights and limitations, and a terminological analysis of 

selected terms 

 

 
The English term “copyright” is often used in the Danish language, even when 

referring to the Danish copyright law (ophavsretsloven). This is interesting 

because the term “copyright” is not even a direct translation of the Danish term 

“ophavsret”. So why is this English term still used in Danish and what is wrong in 

using it? Those are some of the questions that led me to write a thesis on the 

subject of copyright. I have chosen to focus on the US because the systems of 

justice in Denmark and the US are quite different, mainly because the US system 

is based on common law while the Danish system is based on Scandinavian-

German civil law. This, and the fact that the content of the laws differ from one 

another, will lead to challenges in a translation situation. The content of the US 

copyright law is quite comprehensive, which is why I had to narrow the focus of 

my work down to specific areas. The areas I have chosen to analyze are: the 

subject matter of the law, the rights of the copyright owner and the limitations to 

these rights. The analysis is divided in three main parts: a comparative analysis 

of the selected areas in US and Danish copyright law, a terminological analysis 

and, a theoretical analysis. 

 

The object of this thesis is threefold. The aim of the first part of the thesis is to 

determine similarities and differences between the selected areas of the US and 

Danish copyright laws. In the second part, concepts that are very specific to the 

US law are selected and applied in a terminological analysis. Based on these two 

first parts, suggestions for translation of the selected terms will be produced 

according to appropriate translation strategies. 

 

In order to achieve the object mentioned above, I have based my thesis on three 

hypotheses. The first is that a comparative study will show significant differences 

in the selected areas of the US and Danish laws. The second is that these 

differences will single out concepts from the US law that do not exist in Danish 

law. Consequently, these concepts will have to be translated. My last hypothesis 

is that the English concepts include a vast amount of information specifically 
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relating to the US law that the best translation strategy is source language 

orientation. 

 

The comparative analysis showed that there are substantial differences between 

the copyright laws in the two countries, mainly concerning their background and 

the conditions for protection works (subject matter). Some of the most apparent 

differences were the US distinction between the conditions “authorship” and 

“originality”, aspects that are included in the Danish term “originalitet”, and the 

fact that US limitations to the exclusive rights are gathered in the broad “fair 

use” rule, whereas the Danish limitations are thoroughly specified. This last 

example illustrates how much of the decision-making process is entrusted to the 

courts in the US, as opposed to Denmark, where most rules are established by 

law. These differences confirmed my first hypothesis. 

 

On the basis of these differences and my own criteria, I selected seven concepts. 

They do not all appear in the exact wording of the US copyright law, but also in 

relevant works written on the topic of copyright. The selected concepts were : 

“fixation”, “originality”, “authorship”, “right of attribution”, “right of integrity”, 

“fair use” and “copyright”. Subsequently, I created a termbase using the 

terminology and knowledge base called i-Term and analysed this structuring in 

order to prepare definitions. This process enabled the comparison of the selected 

concepts’ meaning and content. I hereby confirmed my second hypothesis 

because several concepts appeared not to exist in Denmark. 

 

In my theoretical analysis I considered some of the most appropriate translation 

theories such as Nida’s theory on formal and dynamic equivalence, Vermeer’s 

Skopos theory and theories on source or target language orientation. Based on 

these theories, I provided suggestions for translation of the selected terms. In 

most cases the best option was to use a strategy that was mainly source 

language oriented, in order to create the right effect on the receiver and to make 

sure that the translation clearly refers to the US copyright law and not the 

Danish one.  
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1 Indledning 
 

1.1 Motivation for emnevalg 

”Copyright- indehaveren har udelukkende givet tilladelse til, at denne DVD 

bruges til privat brug”. Alle kender denne eller lignende forstyrrende meddelelse, 

der gang på gang vises på skærmen når man har sat en film i gang, og som man 

oftest vælger at spole hurtigt forbi. Jeg har ikke selv tænkt så meget over 

meddelelsens indhold før for nyligt. For når man er begyndt at arbejde med 

oversættelse, lægger man lige pludselig meget mere mærke til sproglige fejl eller 

til tider uheldige formuleringer. Hvilket var tilfældet for mig her. For hvorfor 

bruge termen ”copyright”, når det danske sprog nu tilbyder et fint ord som 

”ophavsret”? I starten afviste jeg det som dårlig oversættelse, men da jeg skulle 

til at vælge specialeemne, gik det op for mig at ordvalget måske ikke var så 

tosset. For ordene ”copyright” og ”ophavsret” i sig selv er jo ikke engang en 

direkte oversættelse - ”ret” ser ud til at være det eneste de har til fælles. Er det 

så egentlig mere korrekt at anvende den engelske term når der nu er tale om en 

amerikansk film? Og er det så overhoved den samme ret der er tale om? Det er 

nogle af de spørgsmål der ledte mig hen mod et speciale vedrørende 

ophavsretten i USA og Danmark og de problemer der vil opstå i 

oversættelsesforløbet grundet bl.a. kulturelle og retslige forskelle.  

Når man skal vælge et emne til sit speciale, er det vigtigt at vælge et emne man 

interesser sig for, da det hjælper på motivationen. Derudover er det en fordel 

bl.a. at have kendskab til eller kontakt med emnet (Rienecker & Jørgensen, 

2006). Da jeg startede på tolk og translatør overbygningen på Copenhagen 

Business School, faldt min interesse meget hurtigt på juridisk sprog på grund af 

de mange udfordringer der bl.a. skyldes grundlæggende forskelle mellem 

retssystemerne i Danmark og de angelsaksiske lande. Derfor besluttede jeg 

tidligt at skrive mit speciale inden for juridisk sprog. Derudover har jeg i løbet af 

efteråret været så heldig at blive ansat som studentermedhjælper hos Johan 

Schlüter advokatkontor 1 i København. JSAs hovedområder er varemærke-, 

patent- og ophavsret, og netop derfor syntes jeg at det var relevant for mig at 

vælge mit specialeemne inden for et af disse områder. 

   

                                       
1 www.jslaw.dk 
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1.2 Emneafgrænsning  

Jeg har valgt at fokusere mit arbejde på lovgivningen i USA og ikke f.eks. 

Storbritannien, da det synes indlysende, at der foreligger flere tydelige og 

relevante forskelle mellem Danmark og USA end de europæiske lande imellem. 

Disse forskelle findes både inden for samfundsopbygning og arbejdsmentalitet, 

men også i retssystemerne, da loven i Danmark er grundlæggende fællesnordisk, 

og i øvrigt senere stærkt præget af EU-samarbejdet (Schovsbo & Koktvedgaard, 

Ophavsret, 2010), mens det amerikanske retssystem stammer fra den engelske 

common-law. Disse aspekter fører til forskelle i lovgivningen og hermed i den 

juridiske terminologi mellem de to lande. Som følge heraf bliver udfordringerne 

større for en translatør, når juridiske termer inden for dette område skal 

oversættes. Derudover har jeg valgt at tage udgangspunkt i amerikansk ret, og 

ikke dansk ret, da jeg formoder at den danske juridiske terminologi er mere 

begrænset end den engelske og at dette også vil føre til udfordringer i en 

oversættelsessituation.  

Da copyright-loven i USA er ganske kompliceret og omfangsrig, har jeg været 

udvalgt meget specifikke områder af loven til min opgave. Jeg har valgt at 

fokusere på de lovens genstand, de rettigheder loven giver ophavsmanden samt 

indskrænkningerne til disse rettigheder. Jeg vil så vidt muligt holde mig til de 

termer der findes i loven, men jeg vil også arbejde med termer der anvendes 

inden for den juridiske faglitteratur for at beskrive bestemmelser indeholdt i 

loven, f.eks. den danske term ”respektretten”, som ikke står direkte i 

lovgivningen, men anvendes i faglitteraturen til at dække over bestemmelsen i 

den danske ophavsretslov § 3, stk. 2. Dette skyldes at der i modsætning til f.eks. 

arveloven eller aftaleloven, findes få ”specifikke” fagtermer i den amerikanske 

copyright-lov.  

Udover at dansk lovgivning er kraftigt påvirket af EU-bestemmelser, er både 

Danmark og USA medlemmer af internationale konventioner. I den forbindelse 

bliver der anvendt termer til internationalt brug, som en translatør må tage 

stilling til i sit arbejde. Jeg vil derfor, når det er relevant, tage hensyn til de 

termer der anvendes i internationale konventioner eller i EU-sammenhæng i min 

senere oversættelsesanalyse.  
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1.3 Problemformulering 

Ud fra de overvejelser jeg har fremlagt i tidligere afsnit, har jeg valgt at stille 

følgende spørgsmål: 

 

1.4 Hypoteser 

I forbindelse med ovennævnte spørgsmål, arbejder jeg ud fra hypoteser der 

både vedrører det juridiske aspekt af min undersøgelse, men også det sproglige. 

  

Min første hypotese er, at jeg på baggrund af realiadelen vil komme frem til 

væsentlige forskelle mellem de dele af den amerikanske copyright- lov og den 

danske ophavsretslov som jeg henviser til i opgavens afgrænsning. 

 

Min anden hypotese er, at der på baggrund af ovennævnte forskelle vil vise sig 

at være begreber i det amerikanske system der ikke findes i det danske. Dette 

vil betyde, at oversætteren må udarbejde oversættelsesforslag til de engelske 

termer.  

 

Min tredje og sidste hypotese er, at det vil vise sig at være mest 

hensigtsmæssigt at kildesprogsorientere disse oversættelsesforlag for at skabe 

den rigtige effekt på målsproget. 

- Hvilke ligheder og forskelle er der mellem copyright-

loven i USA og ophavsretten i Danmark, inden for de 

områder som jeg har beskrevet i afsnittet om 

afgrænsning?  

 

- Er der på baggrund af denne sammenligning termer 

som viser sig at være særligt udfordrende i en 

oversættelsessituation? 

 

- Hvilke oversættelsesstrategier kan anvendes til at løse 

disse udfordringer? 
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1.5 Teori og metode 

For at kunne behandle opgavens emne på tilfredsstillende vis, har jeg valgt at 

arbejde med tre hovedområder: komparativ ret, terminologilære og 

oversættelsesstrategier. 

Som opgavens udgangspunkt, har jeg valgt at starte med at foretage en 

komparativ analyse af udvalgte dele af den amerikanske copyright-lov og den 

danske ophavsretslov. Ifølge Faber, Hjort-Pedersen, Madsen, & Tournay (2006) 

er det nødvendigt at skaffe sådan faktuel viden om selve faget for at skabe en 

vellykket oversættelse, da vi herved ”får et grundlag for at foretage en 

indholdsmæssig sammenligning af de juridiske forhold i de to sprogområder, bl.a 

med henblik på at fremdrage ligheder og forskelle systemerne imellem” (s. 7). 

Dertil tilføjer de, at der både kræves et overordnet overblik over retssystemerne 

og over de områder man arbejder med. Dette betegner Lando, O. (2004) som 

makro- og mikrosammenligning, hvor førstnævnte behandler retsstystermernes 

opbygning og den næste behandler enkelte problemer, som f.eks. reglerne om 

patenter. Den ene form for sammenligning er nødvendig for at forstå den anden 

(s.169).  Til analysen vil jeg hovedsageligt benytte mig af empiri i form af 

lovtekster, både amerikanske, danske og internationale, samt af værker og 

elektroniske kilder der omhandler emnet.  

Denne komparative analyse skal fungere som baggrund for en efterfølgende 

terminologisk analyse hovedsagligt baseret på Madsens (2005,2007) 

gennemgang af terminologiens arbejdsmetoder. Jeg vil udvælge termer ud fra 

visse kriterier og indsætte dem i begrebssystemer og diagrammer for at skabe et 

overblik over de udvalgte områder af lovgivningen i begge lande. På baggrund af 

denne systematisering vil jeg derefter se nærmere på begrebernes indbyrdes 

forhold samt udarbejde definitioner. Til strukturering af begreberne anvender jeg 

programmet i-Term, et terminologistyrings- og videndelingsprogram leveret af 

DANTERM-centeret. 

Til sidst vil jeg se nærmere på relevante oversættelsesteorier. Her vil jeg bl.a. 

diskutere ækvivalensbegrebet på baggrund af bl.a. Nidas teori om formel og 

funktionel ækvivalens, Draskaus grader af begrebsidentitet samt teorier 

vedrørende kilde- og målsprogsorientering, som. f.eks. Vermeers Skopos-teori.  

På baggrund af disse teorier vil jeg udvælge lokale oversættelsesstrategier som 

senere vil blive anvendt i forbindelse med oversættelsen af de udvalgte termer.  
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1.6 Målgruppe 

Dette speciale er primært tiltænkt personer der arbejder med oversættelse af 

juridiske tekster vedrørende den amerikanske copyright eller den danske 

ophavsret, da jeg undersøger de specifikke oversættelsesproblemer der kan 

opstå i netop de områder.  

Der findes dog en sekundær målgruppe, nemlig translatører generelt og personer 

der studerer oversættelse, da min analyse, terminologiske arbejdsmetode samt 

brug af oversættelsesstrategier nemt kan overføres til andre 

oversættelsesområder. Det vil være muligt for de fleste translatører og 

sprogstuderende at anvende disse værktøjer på samme måde inden for andre 

fagområder, da der er tale om en proces der næsten altid er nødvendig for at 

kunne levere en tilfredsstillende oversættelse.  

Som tredje målgruppe kan man også inkludere jurister og andre med interesse 

for ophavsretten i USA og Danmark, da specialet også kan anvendes til bedre at 

forstå de udvalgte områder af lovene og deres baggrund.  

Det skal dog nævnes at for alle tre målgrupper, forudsættes det at læseren på 

forhånd har et vist kendskab til emnet. 

 

1.7 Specialets opbygning 

Til opbygningen af denne opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i lignende 

opgaver skrevet af andre specialestuderende, som f.eks. Eriksen (2009) og 

Kitching (2010). Dette understøtter ovennævnte idé om, at sådan et speciale kan 

anvendes som redskab inden for andre områder, både for at skabe overblik over 

et udvalgt emne samt komme frem til den bedst mulige oversættelse af udvalgte 

termer.  

På baggrund af denne idé og den ovenfor beskrevne teori og metode, har jeg 

valgt at opbygge specialet som følgende: en realiadel og en terminologidel. 

Kapitel 2 består af den komparative analyse, i hvilken jeg analyserer udvalgte 

dele af den amerikanske copyright-lov og den danske ophavsretslov for 

efterfølgende at kunne konkludere deres forskelle. Kapitel 3 indeholder 

konklusionen på realiadelen.  
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Kapitel 4 indeholder den terminologiske analyse, hvori jeg starter med at forklare 

vigtige aspekter at det terminologiske arbejde. Derefter udvælger jeg termer fra 

realiadelen ud fra visse kriterier for derefter at strukturere dem i 

begrebssystemer ved hjælp af i-Term og i-Model. Programmet vil blive nærmere 

beskrevet i selve kapitlet.  

Kapitel 5 indeholder den oversættelsesteoretiske analyse, hvor jeg diskuterer 

relevante oversættelsesteorier, bl.a. dem jeg nævner i ovenstående teori- og 

metodeafsnit. Ud fra disse teorier udvælger jeg relevante oversættelsesstrategier 

til udarbejdelsen af mine oversættelsesforslag. Kapitel 6 indeholder 

artikelfelterne fra I-term, hvori jeg har indsat oplysninger om de udvalgte 

begreber samt mine oversættelsesforslag baseret på førnævnte teori og 

strategier. Kapitel 7 indeholder konklusionen på oversættelsesdelen. 

Kapitel 8 indeholder specialets samlet konklusion, efterfulgt af bibliografi og 

bilag. 

 

1.8 Alt det praktiske 

1.8.1 Henvisningsteknik 

Som standard har jeg valgt at anvende APA henvisningsteknikken ”American 

Psychological Association” 2 til mine kilder i teksten, fodnoterne og 

litteraturlisten.  

Links til de forskellige love der bliver nævnt i dette speciale findes i Bilag 4. 

1.8.2 Anvendte forkortelser 

- USCL: United States Copyright Law 

- OPHL: den danske Ophavsretslov 

- WIPO: World Intellectual Property Organisation  

- Bernerkonvention: Bekendtgørelse af Bernerkonventionen af 9. 

september 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker som 

revideret, senest i Paris den 24. juli 1971 

 

                                       
2
 http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/ 

 

 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/
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2 Om ophavsretten (eller copyright?)  
 

2.1 USA 

I følgende afsnit starter jeg med en kort beskrivelse af opbygningen af det 

amerikanske retssystem og copyright-lovens baggrund. Forskellene mellem det 

amerikanske og danske retssystem og lovenes baggrund kan nemlig have 

betydning for eventuelle forskelle mellem lovenes indhold. Derefter vil jeg 

beskrive de områder af lovgivningen jeg har valgt at fokusere på i denne opgave, 

nemlig lovgivningens beskyttelse, rettigheder og indskrænkninger. 

2.1.1 Lidt om amerikansk retshistorie  

USA hører under det der inden for komparativ ret kaldes angloamerikansk ret, et 

retssystem bygget på den britiske sædvaneret, også kaldt common-law. Dette 

begreb dækker over de retsregler der omkring det 1000 århundred blev 

udarbejdet med det formål at skabe et samlet retssystem, i modsætning til de 

eksisterende lokale bestemmelser (Martin & Law, 2006). Dette blev senere basis 

for det nuværende engelske retssystem bygget på sædvaneret, dvs. på 

eksisterende retsafgørelser. I USA er dette retssystem yderligere bygget på 

forfatningen fra 1789 samt positiv lov, nemlig retsregler fastslået ved lov (Lando 

O. , 2004).  

 

2.1.2 Copyright-lovens baggrund 

Når man ser på udviklingen af copyright-loven i USA, er man nødt til at se på 

dens britiske baggrund, da det amerikanske retssystem jo trods alt oprindeligt 

stammer fra denne tidligere kolonimagt. Ifølge Rosenmeier (2010) findes der 

adskillige ”rygter” om tidligere ophavsretssager i Europa og Asien, men først i 

1400-tallet, da bogtrykkerkunsten blev opfundet, begyndte ophavsretten for 

alvor at tage form. Forlægger, trykkere og til tider forfattere kunne opnå eneret 

på deres værker, en ret givet af selve kongen. I forbindelse med den franske 

revolution blev dette privilegium system erstattet med en anerkendelse af 

forfatterens ret til deres værk (Khan B. Z., 2010). Det var dog først i april 1910 

at “ droit d’auteur” blev kodificeret i Frankrig, og den europæiske tankegang 

bevægede sig mod et naturretligt orienteret ophavsretssystem. Lublin & Kaas 

(2009) beskriver denne forfatterret som følgende: ” ophavsmænd har en 
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naturlig, åndelig ejendomsret, til deres værker, der ikke er afhængig af et royalt 

privilegium eller lovgivning” (s. 30). Dette førte senere til en opdeling af 

ophavsmandens rettigheder: de ideelle rettigheder, ophavsmandens personlige 

rettigheder, og de økonomiske rettigheder, retten til at udnytte værket 

økonomisk.   

Den første officielle britiske copyright-lov blev ”the Copyright Act of 1709”, også 

kaldet ”the Statute of Anne”, som dannede grundlag for fremtidige copyright-

love i Europa. Loven beskyttede dog stadig kun forlæggere og i følge Khan 

(2002) ignorerede loven fuldstændig forfatterernes interesser og gav dem ingen 

rettigheder. Den havde derimod til formål at begrænse udgivelsesindustrien. Den 

beskyttede altså mere det originale værk end retten til at kopiere. 

 

2.1.3 ”Copyright” i USA: retten til at kopiere?  

I USA blev indstillingen dog en anden, nemlig at den enkelte ville yde mere mod 

et højere økonomisk resultat og hermed bidrage til samfundet. Formålet med 

copyright-lovgivningen blev i USA at fremme økonomien og gavne almenvellet, 

hvilket blev fastlagt i den amerikanske forfatning (Khan B. Z., 2005). Nutidens 

copyright-lovgivning er bygget på artikel I af USA’s forfatning af 1789 

(Constitution of the United States), ifølge hvilken Kongress må ”promote the 

progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and 

inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”.  

Denne bestemmelse gjorde plads til den første officielle copyright-forbundslov, 

nemlig the Copyright Act af 1790. Ifølge Lublin & Kaas (2009) skulle den gøre 

det muligt for forfattere at ”høste frugterne af deres arbejde” (s. 25), og således 

blev fokus fjernet fra de ikke-økonomiske aspekter. Dette lagde grunden for den 

moderne amerikanske ophavsretlige tankegang, nemlig at den amerikanske 

copyright-lovgivning blev anvendt med mere med henblik på handel og økonomi, 

end til beskyttelse af den kreative person. I 1976 blev ”the Copyright Law of the 

United States of America” vedtaget, som efterfølgende har dannet grundlaget for 

nutidens copyright-lov i USA og blev senest opdateret i 2009 (USCL). 

2.1.4 Hvad beskytter den? 

USCL § 102 (a) beskytter “original works of authorship fixed in any tangible 

medium of expression”. I samme paragraf findes en udtømmende liste over de 

typer af værker der beskyttes af denne lov. 
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2.1.5 Betingelser for beskyttelse 

Der er altså tale om beskyttelse af et værk, men visse betingelser skal dog være 

opfyldt før at værket anses for at være beskyttet af loven. Disse betingelser 

hedder ”originality”, ”authorship” og ”fixation” (Davies, 2002, s. 85). Da 

amerikansk lovgivning i høj grad er baseret på sædvaneret, lægger disse 

betingelser op til en fortolkning fra rettens side og de bliver ikke forklaret i 

detaljer i selve lovgivningen. 

2.1.5.1 Originality og authorship 

Et værk er først beskyttet af loven nå det kan påvises at det er skabt af selve 

ophavsmanden (United States Copyright Office, 2008), men også, at det 

indeholder en vis grad af ”kreativitet” fra ophavsmandens side. Her adskiller man 

typisk mellem ”sweat of the brow”-doktrinen og originalitetsdoktrinen. 

Førstnævnte går ud på at en forfatter skal belønnes for det hårde arbejde han 

har lagt i værket uanset formen og indholdet og anvendes mere i de europæiske 

lande. I USA blev denne doktrin klart afvist i 1991 i sagen Feist Publications v. 

Rural Telephone Service (U.S. Supreme Court , 1991), hvor retten fandt at data 

fra en telefonbog ikke var beskyttet af copyright-loven, da disse data ikke blev 

skabt af selve forfatteren. Kravet om ”originality” går altså ud på at værket skal 

stamme fra selve forfatteren og ikke fra offentlig tilgængelig kilde eller fra andet 

værk. For det andet stilles der et krav, dog minimalt, om at værket skal udvise 

en lille grad af kreativitet, nemlig kravet om ”authorship” (Software freedom law 

center, 2007).  

2.1.5.2 Fixation 

I samme paragraf bliver der også stillet krav om at værket skal være ”fixed in a 

tangible medium of expression by or under the authority of the author”. Det vil 

altså sige at værket skal være udformet konkret af ophavsmanden eller med 

ophavsmandens tilladelse. Her er der tale om den amerikanske doktrin om 

”idé/udtryks dikotomi”, nemlig adskillelsen mellem ideen bag værket og værkets 

konkrete udformning (Lublin & Kaas, 2009). I USCL § 102(b) bliver der nemlig 

fastlagt at ideer IKKE beskyttes af copyright-loven uanset hvordan de bliver 

udtrykt, men den beskytter derimod et værk i dets konkrete udformning/udtryk, 

som for eksempel et musikværk eller en film. Det er et krav at værket er 

”fikseret” i et medie med hvilket værket kan ses, kopieres eller på anden måde 

videreformidles. F.eks. er en sang fikseret når den er skrevet ned på et stykke 

papir (Beck and Tysver, 2010). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Feist_Publications_v._Rural_Telephone_Service
http://en.wikipedia.org/wiki/Feist_Publications_v._Rural_Telephone_Service


18 

 

2.1.6 Hvilke rettigheder giver USCL? 

Når ovennævnte betingelser er opfyldt, og et værk anses for at være beskyttet, 

tilbyder loven to former for rettigheder. De første er de såkaldte ”økonomiske 

rettigheder” (Davies, 2002, s. 116), nemlig eneretten til at gøre og tillade 

følgende med det beskyttede værk: reproduce, prepare derivative works, 

distribute copies to the public, perform publicly, jf. USCL § 106. De andre er de 

”ideelle rettigheder”, nemlig ”the right to attribution” og ”the right to integrity”, 

jf. USCL § 107.  

2.1.6.1 Reproduction 

Retten til at ”reproduce” betyder at det kun er ophavsmand der har ret til, eller 

kan give andre tilladelse til, at kopiere eller gengive sit beskyttede værk, jf. 

USCL § 106, stk.1. 

2.1.6.2 Derivative works 

Derudover er det kun ophavsmanden der har ret til, eller kan give andre 

tilladelse til, at producere et afledt værk baseret på ophavsmanden beskyttet 

værk, jf. USCL § 106, stk.2. 

2.1.6.3 Distribution 

Det er kun ophavsmanden der har ret til, eller kan give andre tilladelse til, at 

gøre værket tilgængeligt for andre enten ved salg, ejerskabsoverdragelse, leje, 

leasing eller lån, jf. USCL § 106, stk.3.  

2.1.6.4 Public performance and public display 

En ophavsmand har ret til at kontrollere den offentlige opførelse og visning af 

værket, jf. USCL § 106, stk.4-6. I USCL § 101 fastlægges definitionen af offentlig 

visning, nemlig at værket ikke må vises et sted der er tilgængeligt for 

offentligheden eller for et vist antal personer der overskrider en familieforsamling 

og dens bekendte uden tilladelse fra ophavsmanden.  

2.1.6.5 Right of attribution and right of integrity 

USCL § 106A giver ophavsmændene til visuelle værk mulighed for at: 1) 

påberåbe sig et værk, altså give offentligheden besked om at han/hun er 

ophavsmand til værket, 2) beskyttelse mod at hans/hendes navn misbruges i 

forbindelse med anvendelse af værket og 3) beskyttelse mod at værket bliver 
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misbrugt med det formål at skade forfatterens ry og integritet. Det er vigtigt at 

nævne at de ideelle rettigheder i den amerikanske copyright-lov ikke gælder for 

alle, men kun ophavsmænd af visuelle værker, og ophavsmanden kan frafalde 

rettighederne (International Federation of Journalists, 2006). Rettighederne er 

altså begrænsede og kan nemt fraskrives f.eks. ved aftale mellem de involverede 

parter.  

 

2.1.7 Begrænsninger: ”Fair Use” 

Den amerikanske copyright-lov indeholder ikke en lang række lovbestemte 

undtagelser, men kun en enkel doktrin, nemlig ”fair use”-doktrinen, der har 

oprindelse i retspraksis, men som senere er blevet inkluderet i lovens § 107. 

Paragraffen indeholder eksempler på tilfælde hvor værket ikke er beskyttet af 

loven, men derudover giver den kun retningslinjer for hvordan retten skal 

vurdere om anvendelsen af et værk er en krænkelse af copyright-loven. Disse 

retningslinjer handler om at vurdere anvendelsens formål og karakter, selve 

værket, hvor stor del af værket der er blevet anvendt samt den effekt 

anvendelsen har haft på det beskyttede værk. Denne indskrænkning lægger 

dermed op til en konkret vurdering fra sag til sag (Lublin & Kaas, 2009).  
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2.2 DANMARK 

I følgende afsnit vil jeg kort redegøre for opbygningen af det danske retssystem 

og baggrunden for den danske ophavsretslov. Derefter vil jeg se nærmere på 

beskyttelsens genstand, altså det loven beskytter, beskyttelsens indhold, dvs. 

hvilke rettigheder loven giver, og til sidst indskrænkninger til rettighderne.  

2.2.1 Lidt om dansk ret  

Danmark hører under den nordiske retsfamilie, og er i højere grad baseret på 

nedskrevne love end common-law landene er. Danmark har dog ikke, i 

modsætning til f.eks. den romanske og germanske familie, tradition for store 

omfattende lovbøger. Til gengæld er det også i Danmark tradition for 

sædvaneret når lovgivningen ikke er tilstrækkelig i enkelte sager (Lando O. B., 

2009).   

 

2.2.2 Ophavsretten: retten til originalen? 

Den danske ophavsretslov stammer fra renæssances ovennævnte 

privilegiesystem, der ikke beskyttede de enkelte skabere/forfattere, men 

derimod forlæggernes økonomiske interesser. På den måde kunne man også 

kontrollere de værker der blev udbredt til offentligheden og hermed hindre 

ytringsfriheden. Parallelt med udviklingen i Europa, begyndte der i det 18. og 19. 

århundrede at ske en udvikling i den danske ophavsret hen mod en større 

anerkendelse af ophavsmandens rettigheder (Lublin & Kaas, 2009). I 1912 fik 

Danmark en moderne ophavsretslov, der grundlæggende minder om den 

nuværende, nemlig LBK nr. 202 af 27/02/2010 (OPHL).  

 

2.2.3 Hvad beskytter OPHL? 

Den danske ophavsretslovs § 1 tildeler den person der frembringer et værk 

ophavsretten til værket. De værker som beskyttes af loven er:  

et litterært eller kunstnerisk værk […], hvad enten dette fremtræder 

som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær 

fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller 

fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller 

brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde (OPHL) 
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2.2.4 Betingelser for beskyttelse 

En ophavsmand kan først nyde ophavsretlig beskyttelse af et af ovennævnte 

værktyper når værket opfylder visse krav, nemlig originalitetskravet samt at 

værket skal enten være kunstnerisk eller litterært. 

2.2.4.1 Originalitetskravet  

Den første betingelse er at værket skal have originalitet, også kaldt 

”værkshøjde”. Kravet er ikke udtrykkeligt nævnt i selve lovgivningen, men ifølge 

Schovsbo og Rosenmeier (2008)  kan det måske læses i ordet ”værk”. 

Originalitetskravet indebærer at værket skal være skabt af ophavsmandens 

personlige, skabende indsats (s. 61). Ophavsmanden skal altså med rimelighed 

kunne anses for at have skabt værket, og derudover det arbejde der er lagt i 

værket skal vise en vis grad af kreativitet fra skaberens side.  

2.2.4.2 Litterært eller kunstnerisk værk  

Udover at være originalt skal et værk også kunne karakteriseres som litterært 

eller kunstnerisk. Litterære værker opdeles i tre dele: sproglige værker, 

beskrivende værker og edb-programmer. Kunstneriske værker opdeles i to dele, 

nemlig kunstværker samt værker der er ikke er kunstværker men betegnes som 

kunstneriske. 

De sproglige værker beskrives i loven som skønlitterær eller faglitterær 

fremstilling der bliver udtrykt enten skriftligt eller mundtligt. De beskrivende 

værker omfatter f.eks. kort, tegninger og grafiske eller plastiske udførte værker.  

Edb-programmer har været en del af loven siden 1989, men er løbende blevet 

opdateret af diverse EU-direktiver samt bestemmelser fra internationale 

konventioner grundet den hurtige teknologiske udvikling (Schovsbo & 

Rosenmeier, Immarerialret, 2008).  

Begrebet kunstværker dækker over fotografiske værker, billedkunst, 

bygningskunst og brugskunst. Det er hovedsagelig brugskunsten, altså kunst der 

både har et æstetisk og praktisk formål, der volder problemer i retten når der 

skal vurderes værkshøjde, da disse værker ofte er bygget på allerede 

eksisterende produkter (f.eks. stole, borde osv.). Musik-, scene- og filmværker 

hører under kunstneriske værker, men ikke kunstværker (Schønning & Kyst, 

2009).  
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2.2.5 Ophavsmandens økonomiske rettigheder 

Som nævnt ovenfor giver loven både økonomiske og ideelle rettigheder til 

ophavsmanden. Disse betegnes ”beskyttelsens indhold” og er inkluderet i OPHL § 

2.  

2.2.5.1 Om tilgængeliggørelse af værket  

Den såkaldte tilgængeliggørelsesret (eller offentliggørelsesret), d.v.s retten til at 

kontrollere offentliggørelsen af værket, er omfattet af følgende tre rettigheder: 

spredning, visning og fremførelse. Ifølge Schønning & Kyst (2009) fremgår 

denne rettighed ikke udtrykkeligt af OPHL, men indirekte af disse tre økonomiske 

rettigheder. Denne bestemmelse er vigtig for ophavsmanden da værket indhold 

bliver ”almen ejendom” (s. 47).  

2.2.5.2 Spredning 

Udover at have eneret til fremstilling af værket, har ophavsmanden ifølge OPHL 

§ 2, stk. 3, nr. 1 eneret til den såkaldte ”spredning” af værket, nemlig at 

kontrollere salg, udlejning og udlån til almenheden. Dette gælder også selv om 

værket bliver fremstillet med ophavsmandens tilladelse. I henhold til OPHL § 19 

er det dog tilladt at sælge et værk når man først har overtaget det /købt det af 

ophavsmanden. Denne indskrænkning kaldes konsumptionsprincippet 

(Schønning & Kyst, 2009), og er begrænset til salg da retten til at udleje værket 

og udlåne musik og edb værker stadig tilhører ophavsmanden.   

2.2.5.3 Visning 

Visningsretten i OPHL § 2, stk. 3, nr. 2 giver ophavsmanden eneretten til at 

kontrollere udstillingen af værket, f.eks. udstillingen af en kunstgenstand på et 

museum eller præsentation af bøger på et bibliotek. Ifølge OPHL § 20 gælder 

ovennævnte konsumptionsprincip også her, hvilket betyder at når værket først 

er købt må det gerne vises frem til offentligheden af den nye indehaver. 

Visningsretten volder ofte problemer i retten da den indholdsmæssigt ligger 

meget tæt op af fremstillingsretten. Visningen af en film i fjernsyn vil f.eks. høre 

under fremstillingsretten og ikke visningsretten (Schovsbo & Koktvedgaard, 

Ophavsret, 2010).  

2.2.5.4 Fremførelse 

Fremførelsesretten nævnes i OPHL § 2, stk. 3, nr. 3 og henviser til en offentlig 

fremførelse af værket, f.eks. til en livekoncert. Grundet den teknologiske 
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udvikling blev lovens definition af fremførelsesretten dog ændret i 2002, hvor 

man valgte at adskille overføring af værket fra anden offentlig fremførelse. Med 

overføring af værket menes der både tv og radio, men også f.eks. e-mail. Den 

vigtigste forskel mellem de to begreber er at, ved direkte fremførelse er 

publikum tilstedeværende, hvor det derimod ikke er til stede ved overføring 

(Schønning & Kyst, 2009).  

2.2.5.5 Fremstilling 

Denne ret adskiller sig fra de efterfølgende ved at den IKKE handler om at 

værket gøres tilgængeligt for offentligheden, men kun om hvad der bliver gjort 

ved selve værket. § 2, stk.2 giver ophavsmanden eneretten til at råde over 

værket ved at fremstille eksemplarer direkte eller indirekte, hel eller delvis, 

permanent eller midlertidigt og på hvilken som helst måde. Det betyder altså at 

ophavsmanden skal give tilladelser til enhver fremstilling af værket og man ikke 

kan foretage sig ret meget med et værk uden forudgående tilladelse. OPHL §§ 

11- 18 indeholder de indskrænkninger der gælder for fremstillingsretten, bl.a. 

om fremstilling af eksemplarer til offentlige institutioner eller inden for 

undervisningsvirksomhed.  

2.2.5.6 Bearbejdelser 

Udover ovennævnte økonomiske rettigheder beskytter OPHL også såkaldte 

”bearbejdelser” af værket, jf. OPHL § 4. Denne paragraf indeholder dog ikke en 

særlig udtømmende liste over beskyttede værker, men fastlægger at enhver der 

på en eller anden måde bearbejder et værk har ophavsretten til værket i dets 

nye form.    

 

2.2.6 Ophavsmandens ideelle rettigheder 

I modsætning til den amerikanske copyright-lov, giver den danske ophavsretslov 

stort set ikke ophavsmanden mulighed for at frafalde de ideelle rettigheder, og 

denne bestemmelse er faktisk så vigtig for den danske ophavsretlige tankegang, 

at selv aftalefriheden ikke kan gøre rettighederne overdragelige (Lublin & Kaas, 

2009).   
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2.2.6.1 Navneangivelsesretten 

Navneangivelsesretten er indeholdt i OPHL § 3, stk. 1 og handler om 

ophavsmandens krav på at blive navngivet ved anvendelse af værket. Dette er 

en vigtig bestemmelse for ophavsmanden da al fremtidig omtale vil påvirke 

hendes/hans renommé og hermed indtjeningen. Betingelsen kan dog fraviges 

hvis det sker ”i overensstemmelse med god skik”, altså når det ikke er oplagt 

eller passende at kreditere ophavsmanden (f.eks. ville det ikke virke passende at 

kreditere ophavsmanden til et musiknummer ved en begravelse) (Schønning & 

Kyst, 2009).    

2.2.6.2 Respektretten 

Ifølge respektretten i OPHL § 3, stk. 2 må værker ikke ”ændres eller gøres 

tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er 

krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller 

egenart”. Formål med denne bestemmelse er, at værket ikke bliver anvendt på 

en for ophavsmanden nedværdigende måde. Vælger man at anvende en andens 

værk må det gøres med størst muligt hensyn for ophavsmanden. Parodier er dog 

tilladt, da man vurderer at enhver kunstner i en vis grad må være forberedt på 

sådanne. Retten til at lave parodier må dog ikke misbruges (Bjørknæs, u.å.).  

 

2.2.7 Indskrænkninger 

OPHL kapitel 2 indeholder indskrænkningerne til ophavsmandens eneret, hvor 

brugere må benytte værket uden ophavsmandens samtykke. Disse 

indskrænkninger er meget præcise og listen udtømmende, hvilket sikrer at 

begrænsningerne ikke bliver udnyttet. Indskrænkninger er opdelt i tre 

kategorier: fri udnyttelse, hvor ophavsmanden ikke har krav på vederlag; 

tvangslicens, hvor ophavsmanden har krav på vederlag samt aftalelicens, der 

forudsætter indgåelse af aftale mellem brugeren og en kollektiv 

rettighedshaverorganisation (ophavsret.dk, 2008). I foregående afsnit har jeg 

allerede nævnt de relevante indskrænkninger der er knyttet til lovens 

enerettigheder, f.eks. konsumptionsprincippet i forbindelse med 

fremførelsesretten, og jeg vil derfor ikke foretage en nærmere gennemgang af 

hver enkel indskrænkning. 
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3 Realiadel – Konklusion 
 

I følgende kapitel giver jeg en konklusion på den komparative analyse, og 

fremlægger de ligheder og forskelle jeg er kommet frem til ved en 

sammenligning af de udvalgte emner.  

Min første hypotese gik ud på, jeg på baggrund af realiadelen ville komme frem 

til væsentlige forskelle mellem de udvalgte dele af den amerikanske copyright- 

lov og den danske ophavsretslov. Generelt set kan man på baggrund af 

ovennævnte analyse konkludere, at forskellene ligger mest i selve lovgivningens 

historiske baggrund samt i paragraffernes opbygning, og kun til dels i selve 

bestemmelsernes indhold.  

 

Med hensyn til det historiske aspekt, er den amerikanske lov hovedsageligt 

blevet til for at beskytte offentlighedens ret til at anvende et ophavsretligt 

beskyttet værk og hermed bidrage til samfundet, hvorimod den danske lov mest 

beskytter ophavsmandens ret til værket. Dette fremgår dog ikke tydeligt at 

lovenes indhold, men kan stadig ses i sproget og i visse bestemmelser. USCL 

præcisere f.eks. at ophavsmanden har ret til at tillade brugen af værket (”to 

authorize the following”), hvor OPHL kun fastlægger at ophavsmanden har 

eneret til at råde over værket.  

I forbindelse med lovenes genstand, ser man visse forskelle i de betingelser der 

kræves for at for at opnå beskyttelse af et værk. I USCL er betingelserne til 

værkets indhold og ophavsmandens indsats nemlig fordelt i begreberne 

”originality” og ”authorship”, hvorimod betingelserne ifølge den danske 

faglitteratur er samlet i termen ”originalitet”. Det amerikanske begreb 

”originality” henviser kun til ophavsmanden egen indsats i forbindelse med 

frembringelse af værket, hvor det danske begreb ”originalitet” dækker over både 

ophavsmandens indsats, men også over hans kreativitet. Til værkets udformning 

stiller USCL et krav om ”fixation”, og i selve paragraffen finder man en 

udtømmende liste over de typer af værker der er beskyttet.  I OPHL er der 

derimod et krav om at værket skal være ”kunstnerisk eller litterært”, men det 

fastlægges at dette gælder uanset i hvilken form det fremtræder. Disse forskelle 

i betingelserne for beskyttelse vil sandsynligvis skabe problemer i en 

oversættelsessituation da de ikke dækker over det samme indhold.  
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Når man derefter ser på de enerettigheder som lovene giver ophavsmændene, 

altså beskyttelsens indhold, finder man ikke de store forskelle mellem de to love, 

udover at nogle af dem bliver uddybet mere i den danske lov end i den 

amerikanske. Det vil dog ikke være muligt for en translatør at tage hensyn til det 

forhold ved oversættelse af enkelt begreber, da det kun ville føre til meget lange 

og komplicerede oversættelser.  

Både i den amerikanske og danske faglitteratur opdeles rettighederne i ideelle og 

økonomiske rettigheder. De ideelle rettigheder både i den amerikanske og 

danske lov beskytter kunstnerens ret til at blive navngivet samt beskytter 

værket mod at blive anvendt på en måde der vil virke krænkende for 

ophavsmanden. Den væsentligste forskel er at retten er i OPHL nærmest 

ufravigelig, hvor man i USA i større grad kan fraskrive sig denne ret. Derudover 

gælder bestemmelsen i USCL kun for ophavsmænd til visuelle værker, hvor OPHL 

gælder for alle ophavsmænd.  

En sidste vigtig forskel finder man i lovenes indskrænkninger til ophavsmandens 

eneret. Her indeholder USCL nemlig kun ”fair use”-konceptet i § 107, der giver 

domstolene en meget lang snor når de skal vurdere hvorvidt en eneret er blevet 

krænket. Listen over de danske indskrænkninger i OPHL kap. 2 er til gengæld 

meget udtømmende og dækker sådan set over alle de muligheder der kunne 

opstå. Denne forskel illustrere meget godt ovennævnte pointe om, at man i USA 

vil give samfundet god mulighed for at anvende et værk uden at beskytte det for 

meget, hvor man i Danmark tværtimod har givet udtryk for, at der kun er 

begrænset mulighed for at fravige eneretten, da ophavsmanden skal beskyttes. 
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4 Terminologisk analyse 
 

I dette kapitel beskriver jeg terminologiarbejdet samt dets formål. Jeg vil først 

redegøre for nogle af de vigtigste termer inden for den terminologiske 

arbejdsmetode samt udvælge begreber fra realiadelen. Derefter vil jeg behandle 

de udvalgte termer fra realiadelen i et engelsk og et dansk begrebssystem samt 

forklare hvordan begreberne er blevet fordelt og hvordan de forholder sig til 

hinanden.  

 

4.1 Terminologiarbejde- hvorfor? 

Formålet med terminologiarbejdet er her at behandle et tosproget, fagspecifikt 

emneområde. Inde for leksikografi, hvor der behandles ord og deres forskellige 

betydninger, vil der typisk fremgå flere definitioner for en term. Inden for 

terminologi, der behandler termer og deres definition inden for et enkelt område, 

skal der til gengæld udarbejdes en enkel definition på baggrund af begrebets 

indhold (Madsen, 2007). 

Når man ønsker at foretage en systematisk udarbejdelse af udvalgte termer i 

flere sprog skal der udarbejdes et såkaldt begrebssystem, i hvilket man 

systematiserer begreber samt bestemmer hvilke relationer de har til hinanden. 

Man kan således både skabe en slags vidensmodellering, der illustrerer hvordan 

et bestemt område ”ser ud”, samt sammenligne begreber på flere sprog. 

Kommunikationen mellem fagfolk vil nemlig fungere bedst hvis de anvender 

samme termer for de samme begreber (Grindsted & Toft, 1994). For bedre at 

kunne forstå terminologiarbejdet, er det vigtigt kort at forklare hvad en term, et 

begreb og en definition egentlig er i en terminologisk sammenhæng.  

 

4.2 Forklaring af begreber inden for terminologi  

4.2.1 Termer og begreber 

Ifølge Madsen (2005, 2007) er en term et sprogligt tegn som hører til et bestemt 

fagsprogligt emne og har en forholdsvis afgrænset betydning, i modsætning til 

almensproglige ord, der ofte har flere betydninger. En term er en enhed af 
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udtryk og indhold - udtrykket er selve det skrevne ord, hvor indholdet er selve 

begrebet. 

Begreber udgøres af et antal karakteristiske træk som repræsenterer et begrebs 

egenskaber og giver oplysninger om f.eks. formål, funktion eller bestanddele. De 

karakteristiske træk inddeles i adskillende og supplerende træk. De adskillende 

træk medtages i definitionen af et begreb, hvorimod de supplerende ikek 

medtages. Følgende oversigt illustrerer ovennævnte forklaring: 

Figur 1. Relationer mellem term, udtryk og begreb 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

(Kilde: Nilsson & Mørch Strungesen, 2009) 
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4.2.1.1 Udvalgte termer i dette speciale 

Grunden til at jeg har valgt at arbejde med udvalgte dele af copyright-loven 

skyldes en formodning om at der vil opstå problemer i en oversættelsessituation 

ved oversættelse af engelske termer til dansk. Udover at jeg tager udgangspunkt 

i engelske termer, som nævnt i min emneafgrænsning, har jeg ved udvælgelsen 

fastlagt følgende kriterier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af de forskelle jeg er kommet frem til i realiadelens konklusion samt 

ovennævnte betingelser har jeg udvalgt syv termer til terminologi- og 

oversættelsesarbejdet (se listen over termer og deres definition i bilag 2 og 3).  

Som det fremgår af listen har jeg ikke valgt at arbejde med de økonomiske 

rettigheder, hvilket skyldes at begrebernes indhold ikke er omfangsrigt nok til 

arbejde med i en oversættelsesanalyse. Til gengæld har jeg valgt at arbejde med 

begrebet ”copyright”, som ikke er inkluderet i mit begrebssystem, andet end at 

det er indeholdt i lovens navn. Dette skyldes at det i kraft af opgavens natur må 

anses for at være et nøglebegreb inden for dette emne. 

I visse tilfælde har jeg valgt at ændre de udvalgte begrebers form fra 

udsagnsord, som f.eks. ”to reproduce” til navneform, altså ”reproduction”, 

hvilket jeg har valgt at gøre for at gøre begreberne mere ensformede og hermed 

lette både terminologiarbejdet og gennemgangen af analysen. 

 

1. Termen skal enten fremgå af de udvalgte dele af 

USCL eller relevant faglitteratur. 

2. Termen skal være indholdsmæssigt omfangsrig, 

da den hermed vil være sværere at arbejde med i 

en oversættelsessituation, fordi det bliver sværere 

at finde et ord på dansk med samme indhold.  
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4.3 Begrebssystemer 

I følgende afsnit vil jeg forklare nogle af de vigtigste termer når man arbejder 

med begrebssystemer og beskrive hvordan og hvorfor jeg har opbygget 

begrebssystemerne som jeg har valgt at gøre.  

 

4.3.1 Brug af I-term 

Som nævnt i mit indledende kapitel har jeg valgt at anvende programmet I-

term, et terminologistyrings- og videndelingsprogram leveret af DANTERM-

centeret, til at opbygge begrebssystemerne samt udarbejde definitioner. Jeg 

lærte at anvende programmet i løbet af mit studie på CBS og modulen ”i-Model” 

passer til at løse opgavens terminologidel, hvilket fremgår af DANTERMcentret 

(2010): 

i-Model er et modul, der kan integreres i i-Term og som gør det muligt 

at opbygge komplekse grafiske repræsentationer af relationerne 

mellem begreberne i i-Term, såkaldte begrebssystemer eller 

ontologier. Du kan benytte traditionelle terminologiske arbejdsmetoder 

til begrebsafklaring. Ved at tilføje karakteristiske træk og 

inddelingskriterier til begreberne skabes et overblik over et 

emneområde og du får hjælp til at udarbejde konsistente definitioner. 

 

4.3.2 Relationer 

I et begrebssystem kan begreber have forskellige relationer, men jeg har valgt at 

arbejde hovedsageligt med de såkaldte generiske, del-helheds, temporale og 

associative relationer. For flere oplysninger om andre typer af relationer eller 

flere detaljer om de anvendte relationer, henviser jeg til Bodil Nistrup Madsens 

bog ”Terminologi 1- principper og metoder” (Madsen, 2007), i hvilken der gives 

en detaljeret beskrivelse af eksisterende relationer inden for terminologiarbejdet.  

Grunden til at jeg har valgt at arbejde med disse relationer er fordi det er dem 

man anvender oftest og fordi de gør det muligt at skabe en ”hierarkisk”oversigt 

over det udvalgte termer, altså en oversigt over hvordan begreberne forholder 

sig til deres overbegreb. 
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4.3.2.1 Generiske relationer og inddelingskriterier 

Ifølge Madsen hedder det, at når underbegreber er undertyper af et overbegreb, 

eksisterer der en generisk relation – eller type relation - mellem begreberne. Et 

underbegreb skal indeholde alle overbegrebets karakteristiske træk, og mindst et 

yderligere træk der adskiller det fra sideordnede begreb. De generiske relationer 

kan illustreres i et diagram med en omvendt træstruktur (se figur 2). Det vil sige 

at overbegrebet står øverst med underbegreberne nedenunder, og begreberne 

forbindes med grene der går fra overbegrebet til hvert underbegreb. 

Trækspecifikationerne anføres under hvert begreb og inddelingskriterierne i 

kasser oven på grenene.  

I begrebssystemet kan man få brug for at samle underbegreber i ”grupper” 

(altså flere underbegreber til et overbegreb), hvilket sker ved at give dem nogle 

inddelingskriterier som adskiller de sideordnede begreber fra hinanden. Dette er 

ofte nødvendigt hvis underbegreberne har fået tildelt forskellige træk. 

Inddelingskriterier kan ofte bestemmes ud fra navnet på det træk man har valgt 

at give underbegrebet.   

4.3.2.2 Del-helheds relationer 

Madsen B. N.(2005) beskriver også en anden form for relation, nemlig del-

helheds relationen, som opstår når et underbegreb er ”en del” af overbegrebet, 

eller sagt på en anden måde ”mellem begreber, som refererer til en helhed og 

dens bestanddele” (s. 16). Der er altså ikke brug for trækspecifikationer eller 

inddelingskriterier her, i modsætning til ved generiske relationer, da 

underbegrebernes adskillende træk er, at de er delbegreber til overbegrebet. For 

at illustrere denne type relation i diagrammerne anvendes det såkaldte rive-

diagram (se figur 2). 

4.3.2.3 Associative relationer 

Udover de to ovennævnte relationer findes de såkaldte ”associative relationer”, 

som er ikke nærmere definerede relationer, og anvendes mest til at strukturere 

et emneområde for at give læserne et overblik over hvordan begreberne hænger 

sammen. Associative relationer illustreres i i-Term med en enkel streg mellem 

begreberne (se figur 2). 
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4.3.2.4 Systematisk notation 

Da et begrebssystem hurtigt kan virke uoverskueligt pga. mange overbegreber 

og tilknyttede underbegreber, anbefales det at anvende en systematisk notation 

til at synliggøre begrebernes relationer. Det vil sige, at hvert overbegreb i 

begrebssystemet får tildelt et tal, og de tilhørende underbegreberne ”arver” 

dette tal samt får tildelt et individuelt tal. Derudover illustreres forskellen mellem 

generiske relationer og del-helheds relationer ved, at der anvendes et punktum 

til førstnævnte relation og bindestreg til den sidstnævnte relation. Associative 

relationer illustreres med et enkelt tal, og hvert begreb får tildelt et nyt tal. 

Nedenstående figurer illustrerer hvordan begrebernes relationer illustreres i i-

Term og hvordan man anvender en systematisk notation. 

 

Figur 2. Begrebernes relationer i i-Term og systematisk notation af begreber
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4.4 Det engelske begrebssystem  

Følgende begrebssystem giver et overblik over de områder af de udvalgte dele af 

det amerikanske system og de engelske begreber jeg har valgt at se nærmere 

på. 

Figur 3. Det engelske begrebssystem ”US copyright-law”  
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4.4.1 Begrebernes relation 

I dette begrebssystem behandler jeg følgende delbegreber af overbegrebet 

Copyright law of the United States: ”subject matter of copyright”, ”rights” og 

”limitations”. Overbegrebet ”rights” har jeg selv indsat for at skabe en mere 

tydelig inddeling af lovens indhold.  

Disse tre begreber har hver deres underbegreber, nemlig ”work”, ”exclusive 

rights”, ”rights of certain authors” og ”fair use”, som indgår i en generisk relation 

til deres overbegreber, da de er ”typer” af overbegreberne: begrebet ”work” er 

nemlig lovens genstand, ”exclusive rights” og ”rights of certain authors” er de 

rettigheder loven giver ophavsmanden og ” fair use” er begrænsningerne til 

rettighederne.   

Under ”work” har jeg valgt at tilføje begrebet ”conditions for protection”. Dette er 

igen et begreb som jeg har tilføjet for at fremme forståelsen af forholdet mellem 

begreberne. Mellem dette begreb og ”work” har jeg valgt at indsætte en 

associativ relation for at give læseren et overblik over hvordan begreberne 

hænger sammen, nemlig at værket først kan beskyttes når det har opfyldt visse 

betingelser. Disse tre betingelser nævnes så nedenunder ”conditions for 

protection” og har en generisk relation til deres overbegreb, da de igen er ”typer” 

af overbegrebet.  

De fem underbegreberne til ”exclusive rights” har også en generisk relation til 

deres overbegreb, men bliver ikke behandlet yderligere da jeg ikke har valgt at 

inddrage dem i mit terminologi- og oversættelsesarbejde. De er dog stadig 

inkluderet i diagrammet for at illustrere hvordan rettighederne bliver opdelt i 

lovgivningen.  

Jeg har valgt at indsætte en associativ relation mellem ”exclusive rights” og 

”work” samt mellem ”limitations” og ”exclusive rights” for at illustrere at det 

første begreb gælder for det andet.  

4.4.2 Begrebernes karakteristiske træk 

De begreber der har en del-helheds-relation til deres overbegreb har ikke fået 

tildelt karakteristiske træk da de ikke arver andet det træk, at de er en del af 

overbegrebet. Derimod har de begreber der har en generisk relation til deres 

overbegreb fået tildelt karakteristiske træk, samt inddelingskriterier, som senere 

vil blive anvendt til udarbejdelse af definitioner.  
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De tre ovennævnte betingelser for at et værk beskyttes af loven har jeg valgt at 

inddele efter subjekt, da betingelserne er tiltænkt forskellige områder, nemlig 

værkets udformning, indholdets oprindelse og forfatterens kreativitet.  

Som beskrevet i opgavens realiadel inddeles ophavsmandens rettigheder i 

faglitteraturen i økonomiske og ideelle rettigheder. Dette har jeg illustreret ved 

at give ”exclusive rights” og ”rights of certain authors” inddelingskriteriet “type”. 

Begreberne adskiller sig altså ved at det ene er en økonomisk type og det andet 

er en ideel type af rettighed.  

Underbegreberne til ”rights of certain authors” handler om beskyttelse af 

forfatteren af visuelle værker hvilket jeg har nævnt som fælles træk. De to 

begreber adskiller sig fra hinanden ved at det ene beskytter ophavsmandens ret 

til at blive navngivet og IKKE blive nævnt som ophavsmand i værker han/hun 

ikke har skabt, hvor det anden begreb dækker over ophavsmandens ret til ikke 

at blive navngivet ved ændring af værket. 

 

4.5 Det danske begrebssystem 

Det danske begrebssystem har som det engelske til formål at give et overblik 

over udvalgte dele af lovgivningen samt muliggøre udarbejdelsen af definitioner.  

Figur 4. Det danske begrebssystem ”Ophavsretslov” 
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4.5.1 Begrebernes relationer 

Det danske begrebssystem er næsten opstillet på samme måde som det 

engelske. Øverst har jeg nemlig placeret følgende delbegreber til 

helhedsbegrebet ”Ophavsretsloven”: ”beskyttelsens genstand”, ”beskyttelsens 

indhold” samt ”indskrænkninger”, som er tre dele af ophavsretsloven og har 

derfor en del-helhedsrelation til deres overbegreb.  

”Beskyttelsens genstand” omhandler den genstand som loven beskytter og 

derfor har jeg givet dette begreb underbegrebet ”værk”. Visse betingelser skal 

dog være opfyldt for at værket beskyttes af loven, og derfor har jeg valgt at 

tilføje begrebet ”betingelse for beskyttelse” for at tydeliggøre dette. Mellem 

”værk” og ”betingelse for beskyttelse” har jeg indsat en associativ relation for at 

illustrere forholdet mellem termerne, nemlig at betingelserne skal være opfyldt 

før værket beskyttes. Derefter har ”betingelse for beskyttelse” fået to 

underbegreber, nemlig ”originalitet” og ”litterært eller kunstnerisk værk”, som er 

typer af deres overbegreb.  

”Beskyttelsens indhold” indeholder de rettigheder som loven giver 

ophavsmanden og har derfor fået underbegreberne ”eneret” og ”ideel ret”, da 

rettighederne bliver opdelt sådan inden for faglitteraturen. Enerettighederne 

”tilgængeliggørelse af værket” og ”fremstilling af eksemplarer af værket” er typer 

af overbegrebet og har derfor en generisk relation til overbegrebet, hvilket også 

gælder for de tre underbegreber til overbegrebet ”tilgængeliggørelse af værket” 

samt underbegreberne til ”ideel ret”.  

Ophavsretsloven indeholder også indskrænkninger til ophavsmandens 

enerettigheder og i begrebssystemet har de tre underbegreber 

”tvangslicensregler”, ”fribrugsregler” og ”aftalelicens” en generisk relation til 

deres overbegreb ”indskrænkninger”, da man inden for faglitteraturen opdeler 

indskrænkningerne således. 

Sidst men ikke mindst har jeg valgt at tilføje to yderligere associative relationer i 

begrebssystemet. Den første er mellem begreberne ”eneret” og ”værk” for at 

illustrere at ophavsmandens enerettigheder gælder til værket.  

Den anden associative relation er indsat mellem ”indskrænkninger” og ”eneret” 

for at tydeliggøre, at indskrænkningerne i OPHL kapitel 2 gælder for 

ophavsmandens rettigheder.  
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4.5.2 Begrebernes karakteristiske træk 

Betingelserne for beskyttelse adskiller sig ved at det karakteristiske træk for 

”originalitet” er et krav til værkets oprindelse, hvor betingelsen ”litterært eller 

kunstnerisk” er et krav til værkets form.  

Rettighederne indeholdt i loven adskiller sig via deres formål, da enerettigheder 

har et økonomisk formål og de ideelle rettigheder har et ideelt formål. 

Enerettighederne ”tilgængeliggørelse af værket” og ”fremstilling af eksemplarer 

af værket” adskiller sig til gengæld fra hinanden ved den handling der bliver 

udført i forbindelse med værket. Den første handling er nemlig, at værket gøres 

tilgængeligt, hvor den anden er, at eksemplarer af værket bliver fremstillet. 

”tilgængeliggørelse af værket” har det karakteristiske træk, at det har 

offentligheden som målgruppe. Tilgængeliggørelse kan ske på forskellige måder, 

som igen adskiller sig fra hinanden ved den handling der udføres i forbindelse 

med værket: spredning, fremførelse eller visning. Da jeg ikke har valgt at 

arbejde videre med de økonomiske rettigheder har jeg heller ikke udarbejdet 

karakteristisk træk eller definitioner til dem i det danske begrebssystem. 

Jeg har valgt at tilføje trækket ”ufravigelig” til de ideelle rettigheder for at gøre 

det tydeligt at de danske ideelle rettigheder som udgangspunkt er ufravigelige i 

modsætning til de amerikanske. 

Det der adskiller de to underbegreber til ”ideel ret” er igen handlingen i 

forbindelse med værket, da ”navneangivelsesretten” giver ret til at blive 

navngivet ved brug af værket, hvor ”respektretten” kræver at værket bliver 

anvendt med respekt for ophavsmanden. Derudover har begge underbegreber 

det fælles træk at det er ophavsmandens ret.  

Indskrænkningerne som loven giver til ophavsmandens enerettigheder har det 

karakteristiske træk at visse krav skal være opfyldt før de gælder. For 

anvendelse af ”Tvangslicensregler” skal der ske betaling af vederlag, 

”fribrugsregler” gælder ved privat brug og for ”aftalelicens” skal der være tale 

om en kollektiv aftale.  
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4.6 Definitioner 

Ifølge Madsen B. N. (2007), er udarbejdelsen af definitioner en forudsætning for 

at terminologen kan vurdere om begreber i begge sprog er identiske eller ej. For 

en oversætter bidrager dette til en bedre forståelse af emneområdet og hermed 

en bedre oversættelse.  

 

4.6.1 Definitioner i dette speciale 

I forbindelse med udarbejdelse af definitioner har jeg i min opgave valgt at 

anvende analysemetoden, som bygger på en analyse af begrebets 

karakteristiske træk (Madsen, Håndbog i begrebsarbejde - principper og metoder 

for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet., 

2005). Grundlæggende går metoden ud på, at man starter definitionen med 

begrebets nærmeste overbegreb, for derefter at tilføje begrebets adskillende 

træk. Disse træk adskiller begrebet fra sideordnede begreber og viser således 

hvilke forskelle der findes i indholdet af begreber med samme overbegreb. Dette 

kræver, at der udarbejdes et begrebssystem hvor begreber kan placeres i forhold 

til overbegreb og sideordnede begreber samt tydeliggøre begrebernes 

karakteristiske træk.  

Bilag 2 og 3 indeholder en oversigt over de definitioner jeg har udarbejdet på 

baggrund af de engelske og danske begrebers indbyrdes relation samt 

karakteristiske træk.  

 

4.7 Terminologi vs. Oversættelse 

Ifølge Sager (1998) er ligger den grundlæggende forskel mellem 

terminologiarbejdet og oversættelsesprocessen i selve arbejdsprocessen. 

Indsamlingen af terminologi er en statisk proces, som består i at identificere, 

isolere og beskrive etsprogede enheder, hvorimod oversættelsen er en dynamisk 

proces, hvor man først arbejder på at forstå en tekst i et sprog for derefter at 

skabe nyt tekstindhold i et andet sprog (s.251). Forståelsen af teksten i et sprog 

har jeg arbejdet med i realia- og terminologidelen og hermed fået et overblik 

over det udvalgte emne, men også en bedre forståelse af de udvalgte termers 

indhold. På baggrund af dette kan jeg nu gå videre til oversættelsesarbejdet, 

hvor jeg skal finde ud af hvordan disse termer skal gengives på et andet sprog. 
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5 Den oversættelsesteoretiske analyse 
 

I følgende kapitel arbejder jeg med den oversættelsesteoretiske analyse, hvor 

jeg først beskriver og diskuterer de oversættelsesteorier der er mest relevante 

inden for juridisk oversættelse. På baggrund af denne diskussion vil jeg udvælge 

og forklare de oversættelsesstrategier som jeg vil anvende i forbindelse med 

oversættelsen af mine udvalgte termer. Disse strategier vil jeg anvende til 

udarbejdelse af oversættelsesforslag i artikelfelterne i kapitel 6. 

5.1 Globale strategier 

Lundquist (2007) forklarer, at når en tekst skal oversættes, må translatøren 

udvælge nogle globale strategier for hvordan teksten vil fungere i en ny 

situation, f.eks. med en ny modtager, der har ny baggrundsviden. Her skal 

translatøren bl.a. tage stilling til hvor tæt han/hun vil holde sin oversættelse til 

den originale tekst. I nyere oversættelsesteori adskiller man imitativ 

oversættelse og funktionel oversættelse. Vælger man en imitativ oversættelse 

skal denne ”være styret af originalteksten og dennes stil og funktion i den 

oprindelige kontekst”. Vælger man en funktionel oversættelse skal denne ”være 

styret af den nye målgruppe, dvs. de nye modtagere, i den nye kontekst” (s.36-

37).  Man skal altså overveje hvem der modtager den nye tekst og tage stilling 

til om selve oversættelsen skal være udarbejdet med hensyn til den nye 

målgruppe.  

 

5.2 Oversættelse af juridisk sprog 

I denne opgave har jeg valgt at oversætte enkelte begreber fra den amerikanske 

copyright-lov til dansk, og derfor skal jeg ikke som sådan tage stilling til hele 

tekstens nye situation. Til gengæld har jeg i opgavens indledende kapitel fastlagt 

målgrupperne for mit arbejde og da afsenderens og modtagernes juridiske 

systemer er forskellige betyder det, at jeg på baggrund af teorierne i dette 

kapitel må afgøre om jeg vil målsprogs- eller kildesprogsorientere oversættelsen 

af de udvalgte begreber. 
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5.2.1 Oversættelse fra et sprog til et andet sprog? 

Oversættelsen af fagtekster har længe været anset som værende en nem 

opgave, i modsætning til oversættelsen af såkaldte ”almensproglige” tekster, der 

indeholder meget blandet indhold, form, sprog, osv. Dette skyldes, ifølge 

Draskau (1994), en ide om at termer fra et fagområde i det ene sprog nemt kan 

findes i samme fagområde i et andet sprog. Problemet ved juridisk oversættelse 

er, at teksterne er meget bundne i deres tilhørende juridiske system som ikke 

nødvendigvis er ens mellem kildesproget til målsproget. 

Sager beskriver det således: fagspecifikt sprog indeholder koder, og ved juridisk 

oversættelse skal translatøren forstå disse koder og overføre dem til 

modtageren. I dag er man dog kommet frem til at en translatørs hovedopgave 

ikke kun handler om at overføre denne fagspecifikke kode til en ny kode i et 

andet sprog, da oversættelsesteoretikere er kommet frem til at en tekst ikke kun 

indeholder ord, men også en mening og et formål (Sarcevic, New approach to 

legal translation, 1997).  Derfor skal der ikke blot tages hensyn til disse koders 

egentlige juridiske betydning, men også deres nye modtagere.   

Alcaraz Varo og Hughes (2002) er enige med dette synspunkt og mener også at 

man skal målsprogsorientere juridiske oversættelser. De argumenterer for, at en 

ordret oversættelse simpelthen ikke kan lade sig gøre pga. af grundlæggende 

forskelle mellem sprogene og forklarer, at for at finde frem til den bedste term 

på målsproget, skal en oversætter tage hensyn til bl.a. kontekst, anvendelse og 

genre. For eksempel kan en juridisk term på engelsk lyde meget kort og præcist, 

hvor den på spansk ville lyde for abrupt og vag. De mener at en translatør skal 

kunne skabe en tekst ved at anvende det de kalder ”naturlige ækvivalenter”, der 

respekterer både kulturelle og sproglige traditioner i målsproget. De anbefaler 

dog ikke såkaldte ”frie oversættelser”, hvor translatøren tillader sig nogle 

stilistiske og kulturelle friheder i forhold til den originale tekst der slet ikke kan 

komme på tale i oversættelsen af juridiske tekster.  De anbefaler i stedet at 

anvende en ”indirekt” oversættelse som går ud på at producere i målteksten 

samme effekt for målsprogsmodtageren som kildeteksten for 

kildesprogsmodtageren (Alcaraz Varó & Hughes, 2002).   
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5.2.2 Eller fra et juridisk system til andet? 

Oversætteren skal altså ifølge ovennævnte teorier tage hensyn til målgruppens 

sprog, men også sørge for at målteksten giver samme effekt som kildeteksten. 

Her opstår så spørgsmålet om, hvorvidt den nye tekst skal referere til 

kildesprogets retssystem eller målsprogets. I den forbindelse forklarer Sarcevic 

(1994), at selv om terminologi er meget vigtigt inden for juridisk oversættelse, 

handler det om meget mere. En oversætter skal f.eks. kende til de juridiske 

systemer inden for begge sprogs lande, da en juridisk oversættelse handler om 

at oversætte et juridisk system til et andet. Udover at translatører skal kende 

den specifikke terminologi fra de forskellige juridiske systemer, skal de altså 

også forstå systemerne og være i stand til at anvende komparativ ret. Dette 

bekræfter de Groot (Galdia, 2003), idet han også mener, at det ikke er det 

sproglige aspekt i juridiske oversættelser der er det vigtigste (eller sværeste), 

men de strukturelle forskelle mellem de juridiske systemer (s.2). 

 

Hvis man oversætter ”fra et retssystem til et andet”, risikerer man at 

målgruppen vil forbinde indholdet af den nye tekst med deres eget juridiske 

system. I den forbindelse påpeger Rayer (1988), at en oversætter ikke 

oversætter fra et juridisk system til et andet, men fra et juridisk system til et 

andet sprog. En translatør skal altså sikre sig at termerne i den nye tekst ikke får 

læseren til at forbinde dem med deres eget juridiske system- de nye termer skal 

stadig henvise til det juridiske system fra kildeteksten. 

 

5.3 Ækvivalens-begrebet 

Ifølge Draskau (1994) er det ”en af fagsprogsoversætterens vigtigste opgaver på 

målsproget at etablere et system af ækvivalenter , der svarer til det 

terminologiske system på kildesproget”. Fagsprog er dog sjældent ensartede, og 

f.eks. inden for juridisk sprog vil begreber i det ene sprog være udtryk for det 

juridiske system i et givet samfund (s.98).  

 

5.3.1 Ækvivalens i fagsprog 

I løbet 1960’erne begyndte man at arbejde med tanken om, at løsningen for at 

skabe en tilfredsstillende oversættelse er, at opnå ækvivalens mellem termerne. 

Der findes forskellige definitioner på ækvivalens, men ifølge Pedersen (1994) 
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handler det grundlæggende, om at en oversætter skal arbejde på at skabe 

samme oplevelse eller forståelse af teksten for målsprogsmodtageren, som for 

kildesprogsmodtageren. Virkningen skal altså være den samme for læserne.  

Lundquist (2007) foreslår følgende definition på ækvivalens: ”Når udtryk i 

orginaltekst og oversættelse - alt taget i betragtning - har ’samme værdi’, dvs. 

kan fungere ligeværdigt i den oprindelige kontekst og i den nye kontekst” (s. 

112). Der er ret delte meninger omkring disse teorier og om hvorvidt 

ækvivalens-begrebet overhovedet kan anvendes inden for juridisk oversættelse. 

Man kan spørge sige selv hvor meget ækvivalens en translatør kan opnå når der 

ifølge ovennævnte teorier både skal tages hensyn til kildesprogets jurdiske 

system, oversættelsens formål og målgruppens forståelse af den nye term. 

 

5.3.2 Dynamisk vs. formel ækvivalens 

Nida støtter brugen af ækvivalens og har valgt at definere begrebet via såkaldte 

ækvivalensforhold: dynamisk ækvivalens og formel ækvivalens (Kenny, 2008).  

Der foreligger dynamisk ækvivalens når ”forholdet mellem modtager og budskab 

skal være det samme som det, der fandtes mellem de oprindelige modtagere og 

budskabet”. Formel ækvivalens opstår når ”man bestræber sig på at få 

budskabet på målsproget til så nøje som muligt at afspejle de forskellige 

elementer på kildesproget, bl.a. ved direkte oversættelse. Dynamisk ækvivalens 

er målsprogsorienteret og formel ækvivalens er kildesprogsorienteret. Nida 

foretrækker selv brugen af dynamisk ækvivalens, da han mener at det gælder 

om ikke at støde målsprogspublikummet med sære formuleringer, men at 

tilpasse teksten til dem (Pedersen, 1994, s. 36-37).  

 

5.3.3 Grader af ækvivalens 

Ved oversættelse af fagsprog fastslår man ækvivalens bl.a. ved at sammenligne 

de begrebssystemer man har udarbejdet samt begrebernes definitioner og 

karakteristiske træk. Hvis alle disse faktorer er sammenfaldende kan man ifølge 

Draskau (1994), tale om begrebsidentitet, også kaldet fuldstændig ækvivalens. 

Desværre opstår der ofte situationer hvor det ikke er muligt at skabe fuldstændig 

ækvivalens, og derfor anvender Felber fire forskellige grader af ækvivalens, 

nemlig: fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, overlapning, inklusion og ingen 

begrebsmæssig ækvivalens, som kan illustreres på følgende måde: 
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Figur 5. Felbers grader af ækvivalens ifølge Draskau 

Fuldstændig begrebsmæssig 

ækvivalens 

Her kan antallet af termer, der anvendes 

til at udtrykke begrebet, være én til én, én 

til mange eller mange til mange 

 

          

Overlapning 

Graden af begrebsmæssig ækvivalens kan 

her variere. Hvis der er en høj grad af 

overlapning, kan termerne være 

korrelerende, dvs, at de er næsten 

ækvivalente. 

 

Inklusion 

Det ene begreb er indeholdt i det andet 

begreb, mens det ene begreb kan opvise 

+et eller flere yderligere træk i forhold til 

det andet 

 

Ingen begrebsmæssig ækvivalens  

 

 

               

                  (Kilde: Eriksen, 2009) 

 

Draskau konkluderer, at når man ikke kan konstatere ækvivalens eller kun kan 

konstatere delvis-ækvivalens, må man som oversætter anvende andre 

strategier. Det er de såkaldte ”lokale strategier” som jeg vil se nærmere på i 

afsnit 5.3. 

5.4 Hensyn til tekstens formål 

I 1980’erne flyttede fokus sig fra det rent sproglige aspekt og kravet om 

ækvivalens i en oversættelse. Oversættelsesteorier begyndte at handle om 

  



47 

 
tekstens egentlige funktion og selve kommunikationssituationen. I den 

forbindelse fremsatte Hans J. Vermeers sin Skopos- teori, hvori hovedpointen er, 

at kildetekstens formål ikke skal styre dens oversættelse og der lægges nærmest 

ubetingede fokus på en oversættelses formål. En translatørs vigtigste opgave er 

ifølge Vermeer, at tilpasse en kildeteksts form, indhold og funktion til den nye 

målgruppe. Udover at oversætte selve sproget får oversætteren altså en ny rolle, 

der består i at ændre teksten i forhold til den kommunikative handling man 

ønsker at opnå med målteksten (Vermeer, 1992). Han beskriver det således 

(Snell-Hornby, 1995): 

 

I have defined translation as information offered in a language z of 

culture Z which imitates information offered in language a of culture 

A so as to fulfil the desired function. That means that a translation Is 

not the transcoding of words or sentences from one language to 

another, but a complex action in which someone provides information 

about a text under new functional, cultural and linguistic conditions 

and in a new situation, whereby formal characteristics are imitated as 

far as possible (s.46). 

 

Med Skopos-teorien følger der to krav: kohærensreglen (intratextual coherence) 

og nøjagtighedsreglen (intertextual coherence). Førstnævnte er det vigtigste 

krav, nemlig at når ”skopos” er opfyldt, skal målteksten først og fremmest give 

mening i den nye kommunikationssituation samt være sammenhængende for 

målgruppen og i forhold til målgruppens kultur. Først derefter kommer kravet til 

at der skal foreligge en vis lighed mellem kildeteksten og målteksten 

(Pöchhacker, 1995). Skopos-teorien lægger stor vægt på at der i oversættelsen 

skal tages hensyn til tekstens nye funktion/situation, hvilket ikke altid er muligt 

inden for juridisk sprog.  Problemet er, at som nævnt oven for, skal målgruppen 

jo ikke forbinde den nye tekst med deres eget retssystem, så oversætteren skal 

stadig i høj grad holde sig til kildetekstens indhold og funktion.   

I forbindelse med det mener Faber, Hjort-Pedersen, Madsen, & Tournay (2006), 

at der gør sig særlige forhold gældende for juridiske tekster hvad angår forholdet 

mellem kildetekstens funktion og måltekstens funktion. For selv om en tekst 

skifter funktion fra kildesproget til målsproget, er det sjældent at en translatør 

bør f.eks. ændre en performativ tekst således at målteksten bliver beskrivende 

(s.22).  
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5.4.1 Målsprogsorientering i forhold til ækvivalens og Skopos 

På baggrund af ovennævnte teorier skal en translatør tage hensyn til følgende 

aspekter i en oversættelsessituation: det juridiske system der henvises til i 

kildeteksten, oversættelsens funktion og oversættelsens effekt på 

målsprogsmodtageren. Der er dog ikke helt enighed blandt teoretikerne om hvor 

meget den nye tekst må ændres i forhold til den oprindelige.  Udarbejdelsen af 

et system af ækvivalenter, hvilket ifølge Draskau er translatørens vigtigste 

opgave, vil være udfordrende ved juridisk oversættelse da der også skal tages 

hensyn til det relevante juridiske system. Et begreb der findes i et juridisk 

system findes ikke nødvendigvis i et andet system. Nyere teorier anbefaler at 

man målsprogsorienterer oversættelsen, bl.a. ved at tilpasse oversættelsen til 

dens funktion. Men selv om en oversættelse har en informativ funktion, skal den 

jo stadig udtrykke originaltekstens performative funktion. Derfor er Skopos-

teorien svær at overføre til oversættelsen af juridiske tekster, da en juridisk 

teksts formål sjældent ændrer sig fuldstændigt fra kildesprog til målsprog. I 

forbindelse med oversættelsen af enkelte begreber, som det er tilfældet i denne 

opgave, må man som udgangspunkt vurdere om der findes ækvivalenter mellem 

de to sprog. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, kan translatøren anvende 

Draskaus grader af ækvivalens og Nidas ækvivalensforhold til at vurdere hvordan 

man vil skabe en tilfredsstillende oversættelse.   

 

5.5 Lokale strategier 

Når man har valgt den globale strategi, skal man derefter anvende lokale 

strategier i selve oversættelsesarbejdet. Ifølge Lundquist (2007) ligger udtrykket 

i den oprindelige tekst fast, men når det skal oversættes står translatøren over 

for en række strategivalg der skal hænge sammen men den overordnede 

strategi. Hvis man f.eks. vælger at gengive en tekst så ordret som muligt, skal 

man ikke anvende lokale strategier der ændrer udtrykkenes værdi fuldstændigt i 

den nye tekst. I følgende afsnit beskriver jeg de strategier jeg har valgt at 

anvende til udarbejdelsen af oversættelsesforslagene i afsnit 6.2. 

 

5.5.1 Ordret oversættelse 

Ordret oversættelse betyder ifølge Vinay & Darbelnet (1958/1995) en direkte 

overførsel fra en kildetekst til en grammatisk eller idiomatisk passende måltekst 
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og anvendes oftest mellem to sprog af samme familie og især med samme 

kultur. Ordret oversættelse anbefales meget sjældent, og Lundquist (2007) 

mener, at oversættere der anvender denne strategi ikke har overblikket over 

teksten i sin helhed og oversættelsen vil være præget af bl.a. usammenængende 

afsnit og manglende variation. 

Lundquists kritik er dog rettet imod oversættelser af hele tekster og afsnit, hvor 

jeg i min opgave kun arbejder med oversættelse af enkelte  ord. Derfor har jeg 

alligevel valgt at anvende denne strategi i tilfælde hvor det bedst fremmer 

målgruppens forståelse af den nye term. 

 

5.5.2 Lån 

Vinay & Darbelnet beskriver strategien lån som den mest enkelte af dem alle. 

Her overfører man termen uforandret fra kildesproget til målsproget. Denne 

strategi anvendes oftest når man ønsker at bevare spor af den oprindelige kultur 

og oversætterens største problem opstår når termen ikke er optaget i målsproget 

endnu. I dette tilfælde skal oversætteren overveje om termen stadig skal 

bevares på kildesproget eller om det er mest passende at anvende andre 

oversættelsesstrategier (Lundquist, 2007). I forbindelse med oversættelse af 

juridiske termer har denne strategi vist sig at være nødvendig, da der ofte er 

termer fra f.eks. det amerikanske retssystem der slet ikke findes i det danske og 

at man som translatør ikke kan udarbejde et tilfredsstillende 

oversættelsesforslag. 

 

5.5.3 Eksplicitering 

Eksplicitering er en strategi, der ifølge Klaudy (1998) blev introduceret først af 

Vinay og Darbelnet. Når man vælger at eksplicitere, inkluderer man information i 

målteksten som kun er implicit i kildeteksten, men som kan læses ud fra 

kontekst eller situationen. Klaudy beskriver følgende typer af eksplicitering: 

- Obligatorisk eksplicitering: nødvendig da målteksten ellers ville 

være grammatisk forkert, f.eks. tilføjelse af manglende bestemt 

artikel 
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- Valgfri eksplicitering: sætninger der er grammatisk korrekte kan 

sagtens bygges uden brug af eksplicitering, men man risikere at 

teksten bliver unaturlig og lyder forkert, f.eks. ændring af 

sætningsstruktur 

- Pragmatisk eksplicitering: anvendes når termer referer til 

kulturspecifikke elementer som målgruppen ikke nødvendigvis 

kender til hvilket kræver yderligere forklaring, f.eks. ved lokale 

retter eller stednavne 

- Oversættelsesnaturlig eksplicitering: når ideer der er opfundet på 

kildesproget skal formuleres på målsproget (s.14-18). 

De to første former for eksplicitering finder ikke rigtig anvendelse i dette 

speciale, da de udvalgte termer ikke fremstår i sætninger og der skal derfor ikke 

tages hensyn til grammatiske forhold. De sidste to former for eksplicitering er de 

mest relevante inden for oversættelse af juridisk sprog, da der oftest vil opstå 

problemer med at oversætte kulturspecifikke forskelle fra de udvalgte 

retssystemer. Nogle af de udvalgte begreber på amerikansk dækker f.eks. over 

betingelser der ikke findes på dansk. Her vil jeg være nødsaget til at eksplicitere 

disse forhold for målgruppen for at sikre mig, at oversættelsens effekt bliver den 

rigtige.  

 

5.5.4 Parafrase 

Oversættelsesstrategien parafrase ligger meget tæt op af eksplicitering, da 

begge handler om at oversætteren selv tilføjer noget nyt til den oversatte term. 

Ifølge Robinson (1998) er forskellen mellem de to strategier at, hvor man ved 

eksplicitering tilføjer information der er implicit i kildeteksten, omformuler man 

informationen med sine egne ord ved parafrase. Dryden (1680) beskriver 

parafrase således: 

But since every language is so full of its own properties, that what is 

beautiful in one, is often barbarous, nay sometimes nonsense, in 

another, it would be unreasonable to limit a translator to the narrow 

compass of his author’s words … (Robinson, 1998) 

Når man vælger at anvende denne strategi, skal man nøje overveje hvad 

translatørens rolle er i oversættelsessituation. For ved at bruge parafrase 
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anvender translatøren sine egne ord, hvilket jo egentlig er forfatterens opgave. 

Denne strategi skal derfor anvendes med stor forsigtighed så man ikke kommer 

til at bevæge sig for langt væk fra kildetekstens egentlig indhold.  
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6 Artikelfelterne 
 

Følgende kapitel indeholder først en forklaring af de artikelfelter fra i-Term som 

jeg har valgt at anvende og derefter selve artiklerne med oversættelsesforslag til 

de termer jeg har valgt at arbejde med.  

6.1 Forklaring af artikelfelter 

Artiklerne i i-Term indeholder prædefinerede indtastningsfelter, som kan fjernes 

såfremt de ikke har relevans for den pågældende term. Der kan også tilføjes nye 

felter hvis det er nødvendigt. Jeg har valgt at tilføje felterne ”ordbogspraksis”, 

”oversættelsesforslag 1” (eller 2,3, osv.) og anden oversættelsespraksis.  

Når jeg f.eks. har valgt at ændre en terms form fra udsagnsord, som den står i 

loven, til navneord, som den står i faglitteraturen, har jeg tilføjet to kilder til 

termen. Den første er kilden til termen i navneform, og den anden er en kilde til 

den paragraf i loven hvor termen bliver nævnt i dens oprindelige form. Såfremt 

nogle af felterne ikke kan udfyldes vil de blive fjernet.  

 

Nedenfor har jeg indsat et eksempel på artikelfelterne fra i-Term med min egne 

forklaringer på de enkelte felter.  

 

Emne Det overordnede emne, som termen hører ind under 

 

Engelsk 

 

Den engelske term     

    

Kilde til term:  Kilde til den engelske term (i begge former) 

 

Eksempel:  Et eksempel på hvordan termen bliver brugt i 

lovgivningen eller faglitteraturen 

 

Kilde til eksempel:  Kilde til teksteksemplet   

 

Generel definition:  Definition udarbejdet på baggrund af 

begrebssystemerne  
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Kilde til definition:  Kilde til definitionen  

 

Faglig definition: Definition fra lovgivning eller faglitteratur, hvis en sådan 

findes. 

 

Kilde til definition: Kilde til den faglige definition 

 

Dansk 

 

Den danske term        

 

Kilde til term:  

 

Kilde til den danske term. Hvis der er tale om et af mine 

oversættelsesforslag vil termen være efterfulgt af 

symbolet ”*”   

 

Eksempel:  Eksempel på hvordan termen anvendes i lovgivningen 

eller faglitteraturen 

 

Kilde til eksempel:  Kilde til teksteksemplet   

 

Generel definition:  Definition udarbejdet på baggrund af 

begrebssystemerne  

 

Kilde til definition:  Kilde til definitionen   

 

Ordbogspraksis: Ordbogsopslag. Her har jeg valgt at bruge følgende 

ordbøger: 

- Gyldendals røde ordbøger - juridisk 

engelsk/dansk dansk/engelsk ordbog 

- www.ordbogen.com 

- Oxford- Dictionary of Law (Martin & Law, 

2006) 

 

Oversættelsesforslag:  Egne oversættelsesforslag og/eller ækvivalente 

begreber. I tilfælde af flere oversættelsesforslag vil 

"Oversættelsesforslag” være efterfulgt af tal 1, 2, osv. 

Der forligger dog ingen form for prioritet da forslagene 
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er udarbejdet på baggrund af forskellige 

oversættelsessituationer 

 

Kommentar:  Kommentarer til egne oversættelsesforslag og/eller 

ækvivalente begreber samt diskussion omkring mit valg 

på baggrund af relevant oversættelsesteori  

 

Anden 

oversættelsespraksis 

Kommentarer til andre oversættelser af termen fra 

relevante fagtekster. Dette felt vil være fjernet helt hvis 

der ikke findes relevante oplysninger. 
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6.2 Specialets artikelfelter 

Se bilag 2 og 3 for en alfabetisk liste over de udvalgte termer. 

 

Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

Fixation 

        

Kilde til term:  Davies (2002, s. 85) 

  

Kilde til term:  USCL § 102 (a) 

  

Eksempel:  A work consisting of sounds, images, or both, that are being 

transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation 

of the work is being made simultaneously with its 

transmission. 

  

Kilde til eksempel:  USCL § 101- Definitions 

  

Generel definition:  requirement that the work must be fixed in any tangible 

medium or expression 

  

Kilde til definition:  Begrebssystem: US Copyright law 

  

Faglig definition:  A work is “fixed” in a tangible medium of expression when its 

embodiment in a copy or phonorecord, by or under the 

authority of the author, is sufficiently permanent or stable to 

permit it to be perceived, reproduced, or otherwise 

communicated for a period of more than transitory duration. 

A work consisting of sounds, images, or both, that are being 

transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation of 

the work is being made simultaneously with its transmission. 

  

Kilde til definition:  USCL § 101- Definitions 
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Dansk krav til værkets konkrete udtryksform* 

        

Kilde til term:  KMW på baggrund af Lublin & Kaas (2009, s. 38) og BKF 

(u.å.) 

   

Oversættelsesforslag1: 

  

 

krav til værkets konkrete udtryksform*  

Oversættelsesforslag 

2: 

 

 

fiksering* 

Kommentar:  Kommentar til oversættelsesforslag 1: 

 

”Fixation” er et krav for beskyttelse af et værk som ikke 

findes i den danske lovgivning. OPHL indeholder i stedet 

betingelserne om, at et værk skal være ”litterært eller 

kunstnerisk”, men derudover kan det ifølge samme paragraf 

være udtrykt på enhver måde. ”Fixation” er derimod et 

direkte krav til værkets konkrete udformning. For at gøre 

dette tydeligt i målsproget har jeg udarbejdet 

oversættelsesforslaget ”krav til værkets konkrete 

udtryksform” ved at anvende strategien parafrase. Jeg har 

brugt termen ”udtryk” i oversættelsen fordi den bliver 

anvendt i OPHL, og hermed henviser jeg til målsprogets 

juridiske system så målgruppen bedre kan forholde sig til 

termen. Jeg forklarer jeg med mine egne ord hvad kravet går 

ud på da der ikke er tale om præcis det samme krav som i 

OPHL.  Oversættelsesforslaget er en dynamisk ækvivalent og 

er hovedsageligt målsprogsorienteret. 

 

Kommentar til oversættelsesforslag 2: 

 

Forslaget ”fiksering” er en ordret oversættelse der anvendes 

(dog sjældent) i faglitteraturen, f.eks. i Lublin & Kaas (2009), 

og i officielle oversættelser, f.eks. af Bernerkonventions 

artikel 2, stk. 1. Forslaget kan anvendes hvis man ønsker at 

skabe formel ækvivalens. Problemet er, at når man slår 

termen ”fiksering” op i diverse almindelige ordbøger og 
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fagordbøger findes der kun definitioner der vedrører det 

medicinske område eller fiksering af billeder under 

fremkaldelse. Vælger man at anvende dette forslag, risikerer 

man altså at det på målsproget bliver misforstået da termen i 

sig selv ikke direkte henviser til kravet i USCL. Omvendt kan 

man argumentere for at det engelske begreb ” fixation” også 

kan have andre betydninger inden for andre områder, og at 

det ikke nødvendigvis er alle der forstår begrebets indhold i 

kildesproget.  

 

Hvis man vælger at anvende dette forslag er der tale om en 

kildesprogsorientering og formel ækvivalens. 

 

Anden oversættelses-

praksis:  

  

 

Da den danske lovgivning i høj grad af præget af EU-

samarbejdet er det også relevant at se på de termer der 

anvendes i en EU-sammenhæng. Ifølge IATE anvendes 

termen ”optagelse” om ”fixation” i diverse EU-direktiver der 

vedrører ophavsretten. Problemet i en oversættelsessituation 

er, at denne term kun henviser til visse typer værker, da 

man f.eks. ikke kan optage et maleri. En af oversætterens 

vigtigste opgaver er, at skabe samme effekt på målsproget 

som på kildesproget, hvilket ikke ville være tilfældet her.  

   

Emne: US copyright law 

 

Engelsk: 

 

 

originality      

   

Kilde til term:  U.S. Supreme Court (1991)   

 

Kilde til term:  USCL § 102 (a) 

  

Eksempel:  Article I, 8, cl. 8, of the Constitution mandates originality as 

a prerequisite for copyright protection. The constitutional 

requirement necessitates independent creation plus a 

modicum of creativity. Since facts do not owe their origin to 
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an act of authorship, they are not original, and thus are not 

copyrightable.  

 

Kilde til eksempel:  U.S. Supreme Court (1991) 

 

Generel definition:  requirement that the content of the work must originate from 

the author  

 

Kilde til definition:  Begrebssystem: US Copyright law  

 

Dansk originalitet   

      

Kilde til term:  Begrebssystem2: DK Ophavsretslov  

 

Eksempel:  Fsva. værksdele i form af titler har man dog samtidig udtalt, 

at de kan beskyttes uanset selvstændig originalitet, hvis de 

stammer fra et større, i sig selv beskyttet værk. 

  

Kilde til eksempel:  Rosenmeier (2001, s. 81-82) 

 

Generel definition:  betingelse for beskyttelse af værket der stiller krav til 

værkets oprindelse og indhold 

 

Ordbogspraksis:  Gyldendal: 

- (imm. ret) originalitet  

 

Oversættelsesforslag 1:   

originalitet 

 

Oversættelsesforslag 2:  

del af originalitetskrav om at værket skal være skabt af 

ophavsmanden* 

 

Kommentar:  Kommentar til ordbogspraksis og oversættelsesforslag 1:  

 

Som beskrevet i opgavens afsnit 2.1.5.1 er betingelserne for 

beskyttelse af værker ikke helt de samme i USCL og OPHL. 
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Her opstår nemlig det interessante problem, at man i 

Danmark anvender begrebet ”originalitet”, hvor man i USA 

både har ”authorship” og ”originality”.  Dette fremgår 

tydeligt af definitionen til begreberne ”originality” og 

”originalitet” som jeg har udarbejdet i begrebssystemerne, 

da definitionen til det engelske begreb præciserer at det er et 

krav om at ophavsmanden skal have skabt værket (krav til 

oprindelse) og den danske definition gælder både oprindelse 

og indhold. Dette er et godt eksempel på Draskaus (1994) 

kritik af ækvivalens inden for oversættelse af juridisk sprog 

om at det ikke altid er muligt at opnå ækvivalens, da 

begreberne refererer til et bestemt juridisk system.  

 

Ifølge Gyldendals juridiske engelsk-dansk ordbog, og mange 

andre steder i faglitteraturen, anvendes termen ”originalitet” 

om ”originality”, hvilket sandsynligvis skyldes, at det ene 

term er en ordret oversættelse af den anden term og til dels 

dækker over det samme indhold. Dette forslag er både kilde- 

og målsprogsorienteret da det både ligner den engelske term 

mest, men er et ord der anvendes i det danske system. Man 

skaber således både formel og dynamisk ækvivalens.  

 

Med hensyn til grader af ækvivalens, er der her tale om 

inklusion eftersom det danske begreb dækker over det 

engelske, men også over ”authorship”.  

 

   

Kommentar til oversættelsesforslag 2: 

 

Alcaraz Varó & Hughes (2002) anbefaler at termen på 

målsproget skal have samme effekt på modtageren som 

kildesprogstermen har på dens modtager og det ville ikke 

være tilfældet ved anvendelse af termen ”originalitet”, da 

den ikke henviser til det samme som i kildesproget. 

 

Jeg har udarbejdet dette oversættelsesforslag, da jeg ikke 

mener at det første ville være hensigtsmæssigt at anvende 
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hvis man ønsker en indholdsmæssig korrekt oversættelse 

samt en målsprogsorientering. Ligesom for begrebet 

”authorship” har jeg valgt at eksplicitere begrebet og hermed 

skabe dynamisk ækvivalens. Begrundelsen herfor er den 

samme for begge begreber.   

 

Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

authorship    

     

Kilde til term:  USCL 

 

Eksempel:  Copyright protection subsists, in accordance with this 

title, in original works of authorship [...]  

 

Kilde til eksempel:  USCL § 102 (a)  

 

Generel definition:  requirement that the author must show some creativity 

in the work  

 

Kilde til definition:  Begrebssystem: US Copyright law  

 

Dansk del af originalitetskrav om at værket skal udvise 

en vis grad af kreativitet*  

   

Kilde til term:  KMW: Katrine Marxen Wang  

 

Ordbogspraksis:  1) Gyldendals juridiske ordbog (Gyldendals): 

henvisning til opslag "author".  

- author (imm. ret.): ophavsmand 

 

2) EU's online ordbog IATE (IATE): 

- ophavsmand 

 

3) Ordbogen.com: 

- forfatterskab 
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- oprindelse  

 

Oversættelsesforslag 

1:  

 

del af originalitetskrav om at værket skal udvise en vis 

grad af kreativitet*  

 

Kommentar:  Kommentar til ordbogspraksis: 

 

Her er et godt eksempel på, at når man slår ord op i en 

ordbog risikerer man ofte at der ikke bliver taget hensyn 

til kontekst. I dette tilfælde bliver termen ”authorship” 

nemlig enten oversat ordret til ”forfatterskab”, eller, når 

der bliver henvist til ophavsretten, til ”ophavsmand” 

eller "oprindelse", hvilket jo ikke er korrekt når man 

arbejder med ”authorship” som en betingelse om 

kreativitet.  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 1: 

 

 

Som nævnt i den tidligere artikel vedr. begrebet 

”originality”, dækker det danske originalitetskrav over 

de to engelske begreber ”authorship” og ”originality”. 

Derudover fremgår af det engelske og danske 

begrebssystem, at der ikke findes en dansk ækvivalent 

til det engelske begreb ”authorship”. 

Af hensyn til målgruppens forståelse af det engelske 

begreb, har jeg derfor valgt at anvende strategien 

eksplicitering til oversættelse af kildetermen. På den 

måde kan målgruppen forstå, at der henvises til den del 

af originalitetskravet i OPHL der kræver at værket skal 

udvise kreativitet og ikke til den del om at forfatteren 

selv har skabt indholdet i værket.  

 

Oversættelsesforslaget er målsprogsorienteret og der er 

dynamisk ækvivalens mellem termerne, da det rent 

sprogligt indeholder termer fra den danske lovgivning 
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eller relevant faglitteratur (”betingelse”, ”værket” og 

”kreativitet”) som målgruppen kender til, og fordi det 

engelske begrebs indhold netop bliver ekspliciteret i 

forhold til målgruppens kendskab til den danske term.  

 

 

Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

right of attribution 

        

Kilde til term:  USCL § 106A (a) 

  

Eksempel:  The right of attribution allows an author to prevent 

misattribution of a work, and to require that the 

authorship of the work not be disclosed (i.e. remain 

anonymous). 

  

Kilde til eksempel:  Rosenblatt (1998) 

   

Engelsk (synonym) right of paternity        

 

Kilde til term:  Gyldendal 

  

Generel definition:  ideal right of the author of a work of visual art  

to claim authorship of that work and prevent use of 

his/her name in works he/she did not create  

 

Kilde til definition:  

 

Begrebssystem: US Copyright law  

  

Dansk navneangivelsesretten    

     

Kilde til term:  Begrebssystem2: DK Ophavsretslov  

 

Kilde til term:  OPHL § 3 

  

Eksempel:  Navneangivelsesretten tilkommer alene de personer, der 
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kan karakteriseres som ophavsmænd til beskyttede 

værker. 

  

Kilde til eksempel: Schønning & Kyst (2009, s. 56) 

 

Dansk (synonym) faderskabsretten (Schovsbo & Koktvedgaard, 2010); 

paternitetsretten (Rosenmeier, 2010)       

 

Generel definition:  Ophavsmandens ufravigelige ideelle ret til at blive 

navngivet ved anvendelse eller offentliggørelse af 

værket  

 

Kilde til definition: Begrebssystem2: DK Ophavsretslov 

  

Ordbogspraksis:  Gyldendal: 

- (imm. ret): navneangivelsesretten 

- (imm. ret): paternitetsret   

 

Oversættelsesforslag 

1:  

 

navngivelsesretten 

 

Oversættelsesforslag 

2: 

 

navngivelsesretten for ophavsmænd til visuelle værker* 

 

Oversættelsesforslag  

3: 

 

 

den amerikanske tilskrivningsret*  

  

Kommentar:   

Kommentar til oversættelsesforslag 1, ordbogspraksis 

og synonymer: 

 

  I både det danske og det amerikanske begrebssystem er 

definitionerne på det engelske og danske begreb næsten 

ens, og man kan hermed sige at der næsten er opnået 

ækvivalens mellem begreberne. Der findes dog et par 

forskelle mellem bestemmelserne i USCL og OPHL. For 

det første gælder bestemmelsen om ”right of 
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attribution”  i USCL kun for ophavsmænd til visuelle 

værker, hvorimod bestemmelsen i OPHL gælder for 

ophavsmænd til alle former for ophavsretlige beskyttede 

værker. For det andet fremgår det af USCL, at 

ophavsmanden har ret til IKKE at blive navngivet i 

værker han/hun ikke har skabt. For det tredje kan de 

amerikanske ideelle rettigheder fraskrives hvor de 

danske er ufravigelige. Det må dog konkluderes ud fra 

faglitteraturen, at bestemmelserne i begge love 

omhandler de samme rettigheder, og at de bare er 

formuleret anderledes. Der forudsættes forhold i den 

danske lovgivning der ikke fremgår tydeligt af 

lovteksten. Derfor vil man i en oversættelsessituation 

godt kunne anvende denne term uden at skabe den 

forkerte effekt hos målgruppen.  

 

Der er her tale om både formel og dynamisk 

ækvivalens, da der næsten er tale om ordret 

oversættelse, men det danske begreb findes allerede i 

det danske system. 

 

Gyldendal vælger også at anvende denne term, men 

tilføjer derudover termen ”paternitetsret”. Som det kan 

ses øverst i artiklen har jeg valgt at indsætte synonymer 

på begge sprog: ”right of paternity” til det engelske 

begreb samt ”faderskabsret” og ”paternitetsret” til det 

danske begreb. Grunden til, at jeg ikke har indsat disse 

termer som oversættelsesforslag er fordi det ikke gør 

nogen forskel i forhold til forståelsen af begrebet om 

man bruger den ene eller den anden term. I 

faglitteraturen anvendes alle disse termer om det 

samme begreb.  

 

Oversættelsesforslag 1 er målsprogsorienteret, da det 

henviser til bestemmelsen i OPHL om ophavsmandens 

ret til at blive navngivet og der er opnået dynamisk 

ækvivalens mellem begreberne da det danske begreb 
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også anvendes i det danske retssystem.  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 2: 

 

Dette forslag er udarbejdet til de tilfælde hvor forskellen 

mellem den amerikanske bestemmelse og den danske 

skal fremgå tydeligt for målgruppen. Dette har jeg gjort 

ved at bruge en eksplicitering og tilføje ”for 

ophavsmænd til visuelle værker” til det ækvivalente 

begreb. På den måde bliver målgruppen informeret om 

noget som er implicit i det engelske begreb. Dette 

forslag er delvist kildesprogsorienteret, da det 

indeholder en forklaring af kildesprogets juridiske 

system. Med dette forslag er der opnået formel og 

dynamisk ækvivalens ved både at anvende en term som 

målgruppen kender til i forvejen, men også en 

eksplicitering vedrørende et aspekt fra kildesprogets 

retssystem.  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 3: 

 

Såfremt oversættelsessituationen kræver en meget 

kildesprogsorienteret oversættelse kan dette forslag 

anvendes. For det første har jeg anvendt en ordret 

oversættelse af termen ”right of attribution” og hermed 

skabt formel ækvivalens mellem begreberne. 

Målgruppen kan således forstå, at der ikke specifikt er 

tale om bestemmelsen i OPHL. For det andet har jeg 

tilføjet ekspliciteringen ”den amerikanske”, så der bliver 

fastlagt at det er denne bestemte lovgivning der 

refereres til. På den måde har man også håndteret 

problemet om at denne amerikanske ret kan fraskrives 

hvor den danske ikke kan.  

 

Man kunne argumentere for forslaget ”den amerikanske 

navneangivelsesret”, men der mener jeg at der vil opstå 

forvirring hos målgruppen da der både henvises til den 
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amerikanske og den danske betegnelse.  

 

Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

right of integrity        

 

Kilde til term:  USCL § 106A  

 

Eksempel:  The right of integrity bars intentional distortion, 

mutilation, or other modification of a work if that 

distortion is likely to harm the author's reputation, and 

prevents the destruction of any work of recognized 

stature.  

 

Kilde til eksempel:  Rosenblatt (1998) 

 

Generel definition:  ideal right of the author of a visual work of art to protect 

his/her reputation when the work is modified 

 

Kilde til definition:  Begrebssystem: US Copyright law  

 

Dansk respektretten    

     

Kilde til term:  Begrebssystem2: DK Ophavsretslov  

 

Kilde til term:  

 

OPHL § 3, stk. 2 

  

Eksempel:  Respektretten i stk. 2 giver beskyttelse mod dels 

krænkende ændringer af værket, dels beskyttelse mod 

at værket anvendes på en krænkende måde eller i en 

krænkende sammenhæng.  

 

Generel definition:  ophavsmandens ideelle ret til at værket ikke anvendes 

på krænkende vis  

 

Kilde til definition:  Begrebssystem2: DK Ophavsretslov 
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Ordbogspraksis:  Gyldendal: 

- (imm.ret.): respektretten  

 

Oversættelsesforslag 

1: 

  

 

respektretten  

 

Oversættelsesforslag 

2: 

 

respektretten for ophavsmænd til visuelle værker* 

 

Kommentar:  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 1:  

 

I dette tilfælde er der fuldstændig begrebsmæssig 

ækvivalens mellem begreberne på engelsk og på dansk. 

Gyldendal vælger også at anvende denne oversættelse. 

Begge begreber henviser til den samme rettighed, selv 

om den er formuleret anderledes (hvilket også fremgår 

af begrebernes definitioner) i selve lovgivningen. Brugen 

af termen ”respektret” kan måske få målgruppen til at 

tænke på bestemmelsen i OPHL, men det har ingen 

betydning for oversættelsens effekt da indholdet er det 

samme som i bestemmelsen i USCL.  

 

Forslaget er målsprogsorienteret, da det er en term der 

allerede anvendes inden for det danske retssystem og 

faglitteratur og der er hermed skabt dynamisk 

ækvivalens. 

 

Kommentar til oversættelsesforslag 2: 

 

Her vil jeg blot henvise til artiklen ”right of attribution”, 

da oversættelsesforslaget ”respektretten for 

ophavsmænd til visuelle værker” er udarbejdet på 

baggrund af samme argumenter som for 

”navngivelsesretten for ophavsmænd til visuelle 

værker”. 
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Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

fair use        

 

Kilde til term:  USCL § 107  

 

Eksempel:  Notwithstanding the provisions of sections 106 and 

106A, the fair use of a copyrighted work, [...] is not an 

infringement of copyright.  

 

Kilde til eksempel:  USCL § 107  

 

Generel definition:  limitation on exclusive rights based on considerations 

from case to case  

 

Kilde til definition:  Begrebssystem: US Copyright law  

 

Dansk fair use*   

      

Kilde til term:  Lublin & Kaas (2009, s.42)  

 

Eksempel:  Det har været diskuteret i teori og praksis, hvorvidt fair 

use forudsætter en brug, der medfører en eller anden 

form for forandring af det eksisterende værk [..].  

 

Kilde til eksempel:  Lublin & Kaas (2009, s.42)  

 

Oversættelsesforslag 

1:  

 

 

fair use*  

Oversættelsesforslag  

2: 

 

rimelig anvendelse (fair use)*  

  

Kommentar: Kommentar til oversættelses forslag 1: 

Den amerikanske indskrænkning ”fair use” har ingen 
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dansk ækvivalent. Dette skyldes at OPHL tilbyder en 

lang udtømmende liste over indskrænkninger til 

ophavsmandens enerettigheder som opdeles i tre 

kategorier i faglitteraturen, hvorimod der i USCL kun 

findes ”fair use”-doktrinen, og den fastlægger egentlig 

kun nogle grundregler som domstolene skal følge når de 

vurderer om enerettighederne er blevet overtrådt.  

I dette tilfælde er den bedste løsning i en 

oversættelsessituation at anvende strategien ”lån”, da 

man ikke kan udarbejde et tilfredsstillende 

oversættelsesforslag på dansk der dækker over 

doktrinens fulde indhold. Derfor er mit første 

oversættelsesforslag at bevare termen ”fair use”. Ifølge 

Lundquist (2007) anvendes denne strategi bl.a. til at 

bevare spor fra oprindelige kultur og det passer til dels i 

denne her situation. Fair use- doktrinen er nemlig meget 

typisk amerikansk, idet den overlader en stor del af 

beslutningsprocessen til domstolene, hvilket netop 

kendetegner retssystemer baseret på common-law. 

Derudover illustrerer det meget godt den amerikanske 

tankegang om at folket skal have gode mulighed for at 

anvende et værk og at værker ikke må beskyttes for 

meget- i modsætning til den danske tankegang bag 

ophavsretsloven om, at værket i høj grad skal beskyttes 

mod udnyttelse.  

Dette oversættelsesforslag er kildesprogsorienteret fordi 

jeg bevarer termen i kildesproget og ikke som sådan 

tager hensyn til målgruppens forståelse af begrebet.  

Hermed er der formel ækvivalens mellem det engelske 

begreb og oversættelsen da jeg anvender en term på 

kildesproget der slet ikke findes i det danske system.  

 

Kommentar til oversættelsesforlag 2: 

I visse situationer vil det ikke være nok at anvende den 
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engelske term som i oversættelsesforslag 1, og derfor 

har jeg udarbejdet et andet forslag. Her vælger jeg at 

oversætte termen ordret og tilføje det oprindelige 

engelske begreb i parentes efterfølgende. Der er altså 

både tale om ordret oversættelse, men også om lån, da 

jeg tilføjer den engelske term i den danske 

oversættelse.  

Dette oversættelsesforslag er i i høj grad 

kildesprogsorienteret, fordi jeg både oversætter termen 

ordret og tilføjer den engelske term i parentes. 

I forbindelse med begge forslag kunne man 

argumentere for brugen af eksplicitering eller parafrase 

for bedre at forklare betydningen af begrebet, men det 

vil bare blive til et meget lang og kompliceret 

oversættelsesforslag der i sidste ende ikke vil fremme 

målgruppens forståelse af et så indholdsmættet begreb. 
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Emne US copyright law 

 

Engelsk 

 

copyright        

 

Kilde til term:  USCL §106  

 

Eksempel:  Subject to sections 107 through 122, the owner of 

copyright under this title has the exclusive rights to do 

and to authorize any of the following [...]  

 

Kilde til eksempel:  USCL § 106  

 

Faglig definition 1:  The exclusive right to reproduce or authorize others to 

reproduce artistic, dramatic, literary, and musical works. 

 

Kilde til definition:  Martin & Law (2006) 

  

Faglig definition 2: 

 

Copyright is a legal term describing rights given to 

creators for their literary and artistic works.  

 

Kilde til definition 2:  World Intellectual Property Organisation (u.å.) 

    

Dansk ophavsret        

 

Eksempel:  Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk 

værk, har ophavsret til værket [...]  

 

Kilde til eksempel:  OPHL § 1  

 

Faglig definition:  Den en forfatter eller kunstner (ophavsmand) 

tilkommende eneret til at fremstille eksemplarer af 

værket og til offentlig fremførsel af dette, jf. 

ophavsretsloven.  

 

Kilde til definition:  von Eyben (2008) 
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Ordbogspraksis:  Gyldenldal: 

- (imm.ret): copyright 

- (imm.ret): forfatterret 

- (imm.ret): ophavsret 

 

IATE: 

- ophavsret 

- copyright  

 

Oversættelsesforslag 

1:  

 

ophavsret 

 

 

Oversættelsesforslag 

2: 

 

den amerikanske copyright* 

 

Kommentar:  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 1 og 

ordbogspraksis: 

 

Som det ses af ordbogspraksis foreslår både den danske 

og europæiske ordbog brugen af den engelske term 

”copyright”.  I opgavens indledning stiller jeg spørgsmål 

til, hvorfor man på dansk har tendens til at bruge den 

engelske term når vi nu har termen ”ophavsret” og om 

der overhoved er tale om samme ret. Ifølge Schønning 

& Kyst (2009) er  ophavsretten stadig meget kendt 

under den engelske betegnelse ”copyright”, men den 

danske term er ved at få fodfæste. Når man søger på 

ordet ”copyright” med søgemaskinen Google, og 

begrænser resultaterne til sider på dansk, får man 

næsten 30 millioner resultater, hvilket strider en del 

mod deres udtalelse. For hvis man kigger nærmere på 

nogle af overskrifterne finder man hurtigt ud af, at 

termen hverken anvendes med henvisning til britisk 

eller amerikansk ret, men i forbindelse med den danske 

lovgivning.  
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Problemet ved at anvende det danske begreb er at det 

henviser direkte til den danske lovgivning, hvilket ikke 

vil være passende da lovenes indhold ikke er helt ens. 

F.eks. risikerer man at modtageren forbinder det med 

de danske betingelser for beskyttelse i stedet for de 

amerikanske, eller at de ideelle rettigheder ikke kan 

fraviges når de faktisk kan ifølge USCL. 

      

I realiadelen har jeg konkluderet at en af de største 

forskelle mellem den amerikanske og danske lovgivning 

ligger i lovens baggrund, hvilket viser sig at have 

betydning for oversættelsen af dette begreb. Dette ses 

tydelig hvis man vælger en direkte oversættelse af 

begreberne (med fokus på ophavsretten). ”copyright” 

bliver nemlig til ”retten til at kopiere” og ”ophavsret” til 

”retten til originalen”, hvilket illustrerer at den 

amerikanske lovgivning fremmer udgivelsen af 

beskyttede værker (kopierne), hvor den danske 

lovgivning derimod beskytter ophavsmanden og 

begrænser brugen af det beskyttede værk (originalen). 

Den ordrette oversættelse kan dog ikke anvendes her, 

da de nye termer slet ikke referer til selve 

lovgivningerne, hvilket vil have den forkerte effekt på 

målgruppen.    

 

Det er interessant at bemærke at WIPO’s 

(Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret) 

officielle oversættelse for ” Copyright Treaty” er ”traktat 

om ophavsret” da den danske term jo henviser til det 

danske retssystem. Efter min mening ville det havde det 

været mere passende at anvende en anden term i en 

international forbindelse, men her må man forstå 

termen ”ophavsret” som et generelt begreb der dækker 

over de regler der handler om beskyttelse af værker i 

alle lande og ikke specifikt i Danmark. Hvis man vælger 

at forstå begrebet ”copyright” på samme måde, kan 
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oversættelsen ”ophavsret” godt anvendes i visse 

tilfælde, som f.eks. i en international sammenhæng. 

Dette bekræftes af Vermeers Skopos-teori, for hvis 

formålet med oversættelsen er at henvise til de 

generelle regler om beskyttelse af værker og 

ophavsmændenes rettigheder, og ikke som sådan til den 

danske lov, er den bedste strategi at anvende den term 

som målgruppen kan forholde sig til, nemlig 

”ophavsret”.  

 

Forslaget er målsprogsorienteret da termen anvendes 

direkte i den danske lovgivning og egentlig refererer til 

de danske bestemmelser.  

 

Kommentar til oversættelsesforslag 2: 

 

Ovennævnte argumentation viser hvor vigtigt det er i en 

oversættelsessituation at tage hensyn til både 

kildeteksten og måltekstens funktion. For hvis ideen er 

at oplyse målgruppen om begreber fra den amerikanske 

lovgivning nytter det ikke noget, at de forbinder 

oversættelsen med den danske lov. Derfor har jeg 

udarbejdet forslaget ” den amerikanske copyright”. Her 

har jeg valgt at låne den engelske term for at lægge 

vægt på at der ikke er tale om de danske bestemmelser. 

Derudover ekspliciterer jeg det forhold at der er tale om 

det amerikanske system, da den engelske term 

”copyright” ellers også kunne henvise til f.eks. den 

britiske lovgivning.  

 

Forslaget er kildesprogsorienteret og skaber formel 

ækvivalens. 

 

IATE foreslår oversættelsen ”copyrightbeskyttelse” for 

det engelske begreb ”copyright protection”, hvilket 

illustrerer hvordan man kan bruge dette forslag.  
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Anden 

oversættelsespraksis:  

 

Ifølge Lublin & Kaas (2009) bør begrebet ”copyright” 

oversættes til ”reproduktionsret” (s. 25). Dette 

begrunder de også med, at den amerikanske tankegang 

støtter udbredelsen af værker til samfundet. Jeg mener 

dog at dette forslag vil have samme effekt på 

målgruppen som ”retten til at kopiere”, nemlig at det vil 

skabe forvirring da termen ikke anvendes i den danske 

lovgivning.   
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7 Konklusion på den terminologiske og 

oversættelsesteoretiske analyse 
 

Som udgangspunkt for denne konklusion har jeg udarbejdet følgende skema der 

viser de oversættelsesforslag jeg er kommet frem på baggrund af den 

terminologiske og oversættelsesteoretiske analyse. Derudover viser skemaet, om 

forslagene skaber formel eller dynamisk ækvivalens (kilde- eller 

målsprogsorientering) og hvilke lokale strategier jeg har valgt at anvende. 

Term Oversættelsesforslag  Lokal  

strategi 

anvendt 

Formel/Dynamisk 

ækvivalens 

fixation 1) krav til værkets 

konkrete udtryksform* 

2) fiksering*  

1) parafrase 

2) ordret 

oversættelse 

1) D 

2) F 

authorship 1) del af 

originalitetskrav om at 

værket skal udvise en 

vis grad af kreativitet* 

1) eksplicitering 

 

1) D 

originality 1) originalitet 

2) del af 

originalitetskrav om at 

værket skal være skabt 

af ophavsmanden* 

1) ordret 

oversættelse 

2) eksplicitering 

1) F/D  

2) D 

right of 

attribution 

1) 

navneangivelsesretten 

2) 

navneangivelsesretten 

for ophavsmænd til 

visuelle værker* 

3) den amerikanske 

1) Ø 

2) ordret 

oversættelse + 

eksplicitering 

3) ordret 

oversættelse + 

eksplicitering 

1) D 

2) D/F 

 

 

3) F 
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tilskrivningsret* 

right of 

integrity 

1) respektretten 

2) respektretten for 

ophavsmænd til 

visuelle værker* 

1) Ø 1) D/F 

fair use 1) fair use* 

2) rimelig anvendelse 

(fair use)* 

1) lån 

2) ordret 

oversættelse + 

lån 

1) F 

2) F 

copyright 1) ophavsret 

2) den amerikanske 

copyright 

1) Ø 

2) lån + 

eksplicitering 

1) D 

2) F 

 

 

Som det fremgår af skemaet er der kun tre tilfælde hvor der i det danske system 

fandtes ækvivalente begreber til de engelske termer: Right of 

attribution/navngivelsesretten, right of integrity/respektretten og 

copyright/ophavsret. Jeg har alligevel udarbejdet egne oversættelsesforslag til 

situationer hvor det ville være hensigtsmæssigt at anvende en mere 

kildesprogsorienteret oversættelse.  

 

Med hensyn til strategier har der været to tilfælde hvor det har været nødvendigt 

at anvende strategien lån: ”copyright/den amerikanske copyright” og ”fair 

use/fair use”. Dette skyldes at begreberne er så indholdsmættede, at der ikke 

kan findes en term på dansk der dækker over det samme indhold. Jeg har dog 

forslået oversættelsen ”rimelig anvendelse (fair use)”, men det ville stadig ikke 

have den rigtige effekt på målsprogsmodtageren. Strategien eksplicitering har 

jeg anvendt i flere tilfælde da det var den bedste løsning for at videregive det 

rette indhold til målsprogsmodtageren, således at der ikke blev skabt forvirring 

med den danske lovgivning. Udover disse to strategier har jeg også forslået den 

ordrette oversættelse, hvilket hovedsageligt har den konsekvens at den nye term 

bevæger sig for meget væk fra lovgivning, f.eks. fiksering og tilskrivningsretten. 

Fælles for alle forslagene er at de afhænger af oversættelsessituationen og 

formålet med oversættelsen, hvilket bekræfter de teorier jeg har beskrevet i 
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forrige afsnit. Skopos-teorien finder efter min mening kun anvendelse i 

forbindelse med begrebet ”copyright”. Det skyldes at dette begreb kan forstås og 

anvendes på flere måder, hvilket kræver at translatøren undersøger 

målsprogstekstens endelige funktion for at udvælge den rette strategi. 

 

Med hensyn til kilde- og målsprogsorientering har det vist sig at være ret 

udfordrende at målsprogsorientere oversættelsen af de engelske termer. Dette 

skyldes at de henviser så specifikt til den amerikanske lovgivning og 

faglitteratur, at det ikke har været muligt at finde termer på dansk der dækkede 

over det samme. De fleste oversættelsesforslag skaber derfor enten formel 

ækvivalens eller både formel og dynamisk ækvivalens.  

 

Denne konklusion bekræfter min anden og tredje hypotese ved, at det for det 

første ville være nødvendigt at udarbejde oversættelsesforslag pga. manglende 

ækvivalenter mellem sprogene og for det andet ville være mere hensigtsmæssigt 

at kildesprogsorientere disse forslag.  
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8 Samlet konklusion 
 

Formålet med dette speciale var først og fremmest at danne et overblik over 

udvalgte dele af den amerikanske copyright-lov og den danske ophavsretslov 

samt udvælge og arbejde med specifikke engelske begreber der ville være 

udfordrende i en oversættelsessituation.  

 

På baggrund af den komparative analyse i opgavens realiadel lykkedes det at 

fastlægge både ligheder og forskelle mellem de udvalgte dele af lovene, hvilket 

besvarer problemformuleringens første del. Disse forskelle viste sig 

hovedsageligt at ligge i lovenes baggrund og i de betingelser der kræves opfyldt 

til beskyttelse af værker.  

 

Ud fra disse forskelle og de kriterier jeg fastlagde i afsnit 4.2.1.1, udvalgte jeg 7 

termer der dannede grundlag for en terminologisk undersøgelse i specialtelt 

terminologidel. Efter at have indsat termerne i begrebssystemer og udarbejdet 

definitioner er jeg kommet frem til, at disse termer ikke vil være nemme at 

oversætte da de refererer så meget til det amerikanske system, at tilsvarende 

termer ikke findes i det danske system. Dette besvarer problemformuleringens 

anden del. 

 

For at løse disse problemer, og hermed besvare problemformuleringens sidste 

del, valgte jeg i høj grad at kildesprogsorientere mine oversættelser, men også 

at kombinere kildesprog- og målsprogsorientering. Begrundelsen for dette er, at 

forslagene skulle skabe samme effekt på målsprogsmodtageren som 

kildesprogstermen på kildesprogsmodtageren. Dette skulle lykkes uden at få 

målgruppen til at forbinde oversættelsen med det danske juridiske system, 

hvilket viste sig at være svært. Som konsekvens skabte de fleste af mine forslag 

enten formel ækvivalens eller en kombination af formel og dynamisk ækvivalens.  
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BILAG 1 
 

Oversigt over figurer: 

 

- s. 29 

Figur 1. Relationer mellem term, udtryk og begreb  

 

- s. 33: 

Figur 2. Begrebernes relationer i i-Term og systematisk notation af begreber 

 

- s. 34 

Figur 3. Det engelske begrebssystem ”US copyright-law”  

 

- s. 37 

Figur 4. Det danske begrebssystem ”DK Ophavsretslov” 

  

- s. 46 

Figur 5. Felbers grader af ækvivalens ifølge Draskau 
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BILAG 2 
 

Alfabetisk liste over udvalgte begreber og deres definition 

  

Begreb   Definition  

authorship  requirement that the author must show some 

creativity in the work  

copyright Ø 

fair use  limitation on exclusive rights based on 

considerations from case to case  

fixation  requirement that the work must be fixed in any 

tangible medium or expression  

originality  requirement that the content of the work must 

originate from the author  

right of attribution  ideal right of the author of a work of visual art  

to claim authorship of that work and prevent use of 

his/her name in works he/she did not create  

right of integrity  ideal right of the author of a visual work of art to 

protect his/her reputation when the work is modified  

 

  



87 

 

BILAG 3 
 

Alfabetisk liste over danske begreber og deres definition 

 

Begreb   Definition  

aftalelicens  indskrænkning til enerettighederne der kræver 

kollektiv aftale  

fribrugsregler  indskrænkning til enerettighederne der kræver 

privat brug af værket  

litterært eller 

kunstnerisk  

betingelse for beskyttelse af værket der stiller krav 

til værkets form  

navneangivelsesretten  ophavsmandens ufravigelige ret til at blive 

navngivet ved anvendelse eller offentliggørelse af 

værket  

originalitet  betingelse for beskyttelse af værket der stiller krav 

til værkets oprindelse og indhold  

respektretten  ophavsmandens ufravigelige ret til at værket ikke 

anvendes på krænkende vis  

tilgængeliggørelse af 

værket  

ophavsmandens eneret til at gøre værket 

tilgængeligt for almenheden  

tvangslicensregler  indskrænkning til enerettighederne der kræver 

betaling af vederlag  
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BILAG 4 
 

Links til love nævnt i opgaven: 

 

- United States Copyright Law: 

http://www.copyright.gov/title17/ 

 

- Ophavsretsloven: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901 

 

- WIPO Copyright treaty 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html 

 

- WIPO traktat om ophavsret: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131313 

 

- Bernerkonvention:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=47435 

 

- Constitution of the United States:  

http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html 
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