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...Tað eru lívskorini hjá listafólkum, tað snýr seg um...” 

 
Vit síggja hetta sum ein møguleika.  
Vit taka prinsipielt undir við valinum at hava eina stutta lóg, og at hava møguleikan at loysa 
komandi avbjóðingar við kunngerðum.  
Okkara rættindi og ognir hava, sum kunnugt, higartil verið vard av donsku lógini og 
ognarrætturin hjá sjónleikarum umsitin, samrádd og vard av Filmex. 
Nú føroyska lógin um upphavsrætt verður smíðað, er avgerandi fyri okkum at henda lóg og 
tær skipanir, ið koma sum ein fylgja av hesi lóg, tryggja okkum limum í Leikarafelag Føroya  
kor, sum í minsta lagið eru eins góð og tey, ið vit eru tryggjað undir í áður virkandi lóg og 
skipan.  
Vit fáa eina spildurnýggja lóg. Tað hevði verið ynskiligt at henda lóg speglar tær royndir, vit 
hava frá øðrum lógum um upphavsrætt.  
Lógin er stutt, og tí er umráðandi at tað sum stendur í henni er so neyvt orðað sum gjørligt, og 
at hon tryggjar okkara lívskor á besta hátt. 

 
Vit hava gjørt nakrar viðmerkingar, sum vit vóna lansstýrisfólkið í mentamálum kann gleðast 
um og taka til sín. 

 
 

 
Viðmerking 1:   Allýsing og málsevni 
 
Úr lógaruppskotinum: 

Kapittul  1 

Allýsing og málsevni 
 Hugverk 

§ 1. Sum hugverk verða roknað bókmentaverk og listaverk í røðu og riti, leikrit, tónlist, myndlist, byggilist, 

filmar, fotolist, brúkslist og aðrar samsvarandi listagreinar uttan mun til, hvussu ella í hvørjum sniði verkið 

verður almannakunngjørt 

 

 

 Leikarafelag Føroya hevur eina breiðari fatan av, hvat eitt hugverk kann verða enn 
omanfyristandandi orðing. Vit vilja tískil mæla til at eisini teir partar av leiklistini, sum ikki hava 
uppruna í einum teksti, eru nevnd í lógini, og ikki bert í komandi kunngerðum. Við leiklist skilja 
vit her: dramatik, dans, deviced-theater, autør-theater, sjónleik, pallsniðgeving, ljóð-og 
ljósðsniðgeving og komandi fakøki innan leiklistina.  
Tískil er alneyðugt fyri okkum, at orðið leikilist er nevnt sum hugverk.  

 

 

Leikarafelag Føroya mælir til hesa orðing ístaðin: 

 

Kapittul  1 

Allýsing og málsevni 

 Hugverk  

§ 1. Sum hugverk verða roknað bókmentaverk og listaverk í røðu og riti, leikrit, leiklist, tónlist, myndlist, 

byggilist, filmar, fotolist, brúkslist og aðrar samsvarandi listagreinar uttan mun til, hvussu ella í hvørjum sniði 

verkið verður almannakunngjørt 
 

 
 
 



Viðmerking 2: Upphavseigari 
 

 Listafólkið eigur rættindini til hugverkini og er tí at skilja sum upphavseigari. Hetta halda 
vit er neyvari orðing enn upphavsmaður. Upphavsmaðurin er listafólkið, men listafólkið er 
í lógini upphavseigari til síni hugverk. 

 Hetta merkir at viðurlagið er at skilja sum ogn heldur enn “løn”. 
 
 
Úr lógaruppskotinum: 
 

Upphavsmaður 

§ 2. Tann, ið skapar hugverk, tað veri seg bókmenta- ella listaverk, er upphavsmaður og hevur upphavsrætt til 

verkið samsvarandi ásetingunum í hesi lóg. 

Stk. 2. Upphavsmaður hevur ræðisrætt og einkarætt til at gera eintøk av sínum verki og kunngera tað í 

upprunaligum ella broyttum líki, í týðing ella aðrari tillaging.  
 

Síða 54 

Kapittul 5 

Samsýning og viðurlag 

 

Til § 32 

 

Fólkini, sum arbeiða við listini, kalla vit listafólk, men í hesari lógini eru tey upphavsmenn, sum hava 

upphavsrættindi til tað, tey gera og skapa. Nógvastaðni taka hesi fólkini seg saman í stór og smá feløg, sum m.a. 

hava sum endamál at verja rættindini hjá teirra limum, hjá listafólkunum. 

Til tess at standa enn meira saman, er tað ikki óvanligt, at smá listafeløg sláa seg saman og skipa eitt felag, ið 

yvirskipað samskipar áhugamálini m.a. innkrevjing og afturbering av viðurlagi fyri nýtslu av vardum verkum. 
 

Framhald fimti kapitul  § 32 

Sambært hesi áseting er upphavsrætturin rætturin til viðurlag fyri nýtslu av verkinum hjá upphavsmanninum. 

Tað er ógvuliga viðkomandi, at hesin upphavsrættur verður virdur. Talan er um viðurlag, sum verður afturborið 

sum “løn” fyri at hava skapað verkið. Tað eru lívskorini hjá listafólkum, tað snýr seg um. 

 

 
Leikarafelag Føroya mælir til hesa orðing ístaðin: 

 

Upphavseigari 

§ 2. Tann, ið skapar hugverk, tað veri seg bókmenta- ella listaverk, er upphavseigari og hevur upphavsrætt til 
verkið samsvarandi ásetingunum í hesi lóg. 

Stk. 2. Upphavseigari hevur ræðisrætt og einkarætt til at gera eintøk av sínum verki og kunngera tað í 

upprunaligum ella broyttum líki, í týðing ella aðrari tillaging. 

 

 

Síða 54 

Kapittul 5 

Samsýning og viðurlag 

 

Til § 32 

 
Fólkini, sum arbeiða við listini, kalla vit listafólk, men í hesari lógini eru tey upphavseigarar, sum hava 

upphavsrættindi til tað, tey gera og skapa. Nógvastaðni taka hesi fólkini seg saman í stór og smá feløg, sum m.a. 

hava sum endamál at verja rættindini hjá teirra limum, hjá listafólkunum. 

Til tess at standa enn meira saman, er tað ikki óvanligt, at smá listafeløg sláa seg saman og skipa eitt felag, ið 

yvirskipað samskipar áhugamálini m.a. innkrevjing og afturbering av viðurlagi fyri nýtslu av vardum verkum. 

 

 

Framhald fimti kapitul  § 32 

Sambært hesi áseting er upphavsrætturin rætturin til viðurlag fyri nýtslu av verkinum hjá upphavseigaranum. 

Tað er ógvuliga umráðandi, at hesin ognarrættur eigarans verður virdur. Talan er um viðurlag, sum verður 

afturborið sum ogn fyri at hava skapað verkið. Tað eru lívskorini hjá istafólkum, tað snýr seg um.  



 
 

 
Viðmerking 3:   Umsitingarligi parturin 

Kapittul 5 Samsýning og viðurlag 

Til § 32 

... 

Higartil hava bæði Mentamálaráðið og føroysku upphavsrættindarfeløgini samstarvað nógv við útlendskar, 
serliga danskar fyritøkur, sum hava hjálpt til við tí umsitingarliga partinum, nevnast kunnu felagsskapir sum 

KODA, Gramex, Copydan o.s.fr.... 

Ynskiligt hevði verið um Filmex, sum umsitur  rættindini hjá limum í Leikarafelag Føroya eisini 
er nevnt.  

Síða 21 

Higartil hava bæði Mentamálaráðið og føroysku upphavsrættindafeløgini samstarvað nógv við útlendskar, 
serliga danskar, fyritøkur, sum hava hjálpt til við tí umsitingarliga partinum, nevnast kunnu felagsskapir sum 

KODA, Gramex, Copydan Filmex o.s.fr. Tá ið lógin er sett í gildi fyri Føroyar, verður neyðugt at endurskoða 

hesar samstarvsavtalur. 

Soleiðis sum Leikarafelag Føroya skilur lóggavuna annars, er tað upp til tann, ið eigur 
upphavsrættin at avgera, hvør skal umsita upphavsrættin fyri viðkomandi. Tað ber til at eitt nú 
Leikarafelag Føroya biður eina fyritøku gera tað fyri seg, tað kann eins væl framhaldandi  vera 
Filmex, sum onkur onnur fyritøka. Tískil meina vit at omanfyistandandi viðmerking ikki er í trá 
við lóggávuna annars.  

 

Viðmerking 4:  Skapandi listafólk 
Kapittul 7 

Gildistíð fyri upphavsrætt. 

.... 
 
§ 46. Landsstýrismaðurin kann áseta reglur um upphavsrættarverju hjá teimum, sum eitt nú hava skapað, 

framleitt ella framført verk, sum ikki beinleiðis eru fevnd av § 1, harundir um gildistíð. Eisini kann verða ásett 

neyvari um almannakunngering av verki, sum ikki áður hevur verið almannakunngjørt, men har vanliga 

gildistíðin er endað.  

Stk. 2. Í kunngerð kunnu verða ásettar reglur um revsing fyri brot á reglur, sum eru ásettar við heimild í stk. 1.  

.... 
Til § 46 

Henda áseting fevnir um m.a. tey, sum eru við í eini framførslu ella hava viðkomandi leiklut, tá ið eitt verk 

verður skapað. Ásetingin er ikki úttømandi, og kunnu viðurskifti av serligum føroyskum slag verða ásett við 

heimild í hesari grein. 

Ætlanin er at áseta í kunngerð neyvari reglur um m.a. donsku ásetingina um verk, sum ikki áður hava verið 

almannakunngjørd.  

Í donsku lógini er ásett, at verður eitt verk ikki almannakunngjørt í tíðarskeiði, har upphavsrætturin verður 

vardur, fær tann, ið verður fyrstur at almannakunngera tað, sama rætt til vinning av verkinum, sum 

upphavsmaðurin annars hevði havt sbrt. hesi lóg. Hesin rættur verður vardur í 25 ár frá fyrsta ársskifti, eftir at 

verkið var almannakunngjørt. 

http://o.s.fr/


Ætlanin er eisini at áseta reglur um viðurskiftini, sum í donsku lógini er ásett í kapittul 5. Talan er um 

viðurskifti, sum kunnu verða ásett ymiskt í londunum, og kunnu serføroysk atlit tí takast, um reglurnar verða 

ásettar í kunngerð. Reglurnar verða best viðgjørdar saman við teimum, sum varða av upphavsrættinum, og verða 

tær ásettar í kunngerð, er lættari at dagføra tær, tá ið tørvur er á tí. 

 

Upphavsrættarverjan í fyrsta kapitli í lógini tryggjar ikki verju hjá likamligum og løgfrøðiligum persónum, sum 

eru við til at avrika verkini. Talan er um virkin listafólk, t.d. tónleikarar, sangarar, sjónleikarar og dansarar. 

Eisini tey, sum framleiða, kunnu fáa rættindi sambært reglunum, t.d. tey ið gera ljóðupptøkur, taka myndir, 

framleiða filmar ella sendingar til útvarp og sjónvarp. Somuleiðis kunnu ásetast reglur viðvíkjandi framleiðslu 

av skráum og tíðindaskrivum.  Tað ein framleiðari avrikar, fær sjálvstøðuga rættarverju, sum er nær skyld 

upphavsrættinum. Rættindini eru við øðrum orðum ikki tengd at upphavsrættinum, sum ásettur í fyrsta kapitli, 

men tey líkjast, og er endamálið at tryggja hesum fólkum rættindi, sum svara til upphavsrættin.  

 

Leikarafelagið: 
 

Tá ið donsku lógirnar um leik og filmslist í sínarí tíð vórðu gjørdar, var arbeiðshátturin innan 
leiklist hesin: Har var ein leikstjóri, sum neyvt hevði fyrireikað allan leikin frammanundan 
venjing. Sjónleikarin kom so til arbeiðis og gjørdi tað hann/hon var biðin um. Tískil var tað 
leikstjórin, sum var tað skapandi listafólki, sjónleikarin var útinnandi. 

 
Vit arbeiða ikki soleiðis longur, heldur eru vit farin heilt hinvegin. Sjónleikur verður framleiddur 
sum eitt listaverk í felag. Leikarin kann, um talan eitt nú er um ”devised theatre”, verða bæði 
tekstahøvundur, búnasniðgevi, pallsniðgevi o.a. men enn ganga undir heitinum sjónleikari. At 
vera sjónleikari er sostatt broytt frá at verða útinnandi til skapandi. 

 
At eitt nú danska lóggávan ikki er dagførd í mun til hetta, gevur í dagliga arbeiðinum 
trupulleikar. Tað ávirkar sáttmálasamráðingar og ger tað torført at halda skil á, hvør er hvør. 
Ein annar meinbogi við donsku lógini er, at danskir leikarar innan lóggávuna eru verri fyri enn 
onnur listafólk. 

 
Hetta tók Føroya Løgting lukkutíð hædd fyri, tá ið "Lóg um Tjóðpall Føroya" varð smíðað. 
Ein føroyskur sjónleikari er tískil juridskt skapandi og ikki útinnandi. 

 
Vit sum listafólk, hava torført við at skilja, hvat hugsað verður um, tá ið orðið útinnandi verður 
nýtt. Tí hvat er útinnandi innan listaligt arbeiði í dag?  

 

Leikarafelagið mælir til, at viðmerkingin um skapandi og útinnandi (avrika) verður strikað ella 

umorðað, soleiðis at øll føroysk listafólk eru at skilja sum skapandi. 

 

Vinarliga  

Leikarafelag Føroya 

Nevndin: 
Gunnvá Zachariasen 
Páll Danielsen 
Kjartan Hansen 
Súsanna Tórgarð (tiltak) 
Marita Dalsgaard (umboð okkara í Nordisk Skuespiller Råd) 

 
 
 

N.B. Sí annars lýsing av Leikarafelag Føroya á www.leikarafelag.fo 
 

http://www.leikarafelag.fo/

