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Forord 
 

 
 
Denne bog er, bortset fra mindre ændringer, identisk med en afhand-
ling, som jeg indleverede til bedømmelse som ph.d.-afhandling i be-
gyndelsen af juli 2000 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Uni-
versitet. Jeg havde inden da været ph.d.-stipendiat ved Det Retsviden-
skabelige Institut A siden 1997. 
 Som led i udarbejdelsen har jeg været på nogle studieophold ved 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, 
Urheber- und Wettbewerbsrecht i München i 1997 og 1998. Jeg tak-
ker  varmt de mange mennesker, der har hjulpet med afhandlingen på 
den ene eller den anden måde, herunder min kone Lene for betydelig 
praktisk hjælp mv. under de nævnte ophold ved Max Planck-institut-
tet. Jeg takker desuden Estrid og Carl Torkild Hansens legat for øko-
nomisk støtte under udarbejdelsen samt Det Finneske Legat for støtte 
til udgivelsen. 
 For yderst kvalificeret og værdifuld rådgivning rettes endelig en 
særlig tak til min vejleder, professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard. 

Materialet er, for så vidt angår dansk ret, forsøgt ajourført indtil 
slutningen af år 2000. 
 
 
Februar 2001 
 
M.R.  
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Kapitel I. Plan over fremstillingen 
 
 
Der var engang, hvor ophavsretten var en slags okkult videnskabs-
gren, der dyrkedes af nogle få litteratur- og kunstelskende jurister, jfr. 
Koktvedgaard, Festskrift till Karnell s. 344, men sådan er det ikke 
mere, og i dag har den en helt enorm økonomisk betydning, jfr. nær-
mere henvisningerne i samme forf., Immaterialret s. 7, se også Schøn-
ning, Komm.OPHL s. 53 f. Det er f.eks. den ophavsretlige beskyttelse 
af edb-programmer, der udgør grundlaget for softwareindustrien, og 
ophavsretten udgør derved en meget vigtig del af fundamentet for det 
moderne industrisamfund. I centrum af ophavsretten står der nogle 
grundlæggende og tildels ulovregulerede principper om, hvad det er 
for produkter, der kan nyde ophavsretlig beskyttelse, og efter den 
nugældende danske retstilstand skal der således foreligge et såkaldt 
litterært eller kunstnerisk værk, det skal have originalitet, det skal 
være mere end en såkaldt ubeskyttet idé mv. Den »værkslære«, som 
disse principper udgør, kan imidlertid være meget abstrakt og vanske-
ligt tilgængelig, og den, der arbejder med praktisk ophavsret, må ofte 
tvivle i forbindelse med en række spørgsmål af såvel praktisk som 
mere teoretisk art. Det er tanken, at denne afhandling skal udrydde 
noget af denne tvivl ved at muliggøre en større forståelse for værks-
læren end den, der kan fås vha. normale ophavsretlige hånd- og lære-
bøger o.lign. 
 Om afhandlingens overordnede målsætninger bemærkes i øvrigt: 
 1. Der går, både i ophavsretten og andre immaterialretlige discipli-
ner, en sondring mellem, på den ene side rettighedernes »genstande« 
(dvs. værker i ophavsretten, opfindelser i patentretten, varemærker i 
varemærkeretten osv.), på den anden side de fysiske »medier« og 
»manifester« mv., hvor disse genstande antages at manifestere sig, 
dvs. fsva. ophavsretten især værkseksemplarer. I fremmed ret antages 
det i vidt omfang, at værker og opfindelser mv. er »ulegemlige«, 
»immaterielle goder« el.lign., hvilket er grunden til, at man efter tysk-
nordisk terminologi anser ophavs- og patentretten mv. for at være 
dele af en »immaterialret«. I nordiske fremstillinger fra en vis periode 
vil man derimod ofte lede forgæves efter antagelser vedr. værkers 
immaterielle gode-karakter, hvilket skyldes, at det på et tidspunkt i 
1900-tallet (ca. 1945-1970) diskuteredes meget intenst i den nordiske 
litteratur, hvad ophavsrettens »genstand« er, om genstanden er et im-
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