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Fra norsk opphavsretts historie 
 
Kåseri v/Helge M. Sønneland 
ved markeringen av Norsk forening for opphavsretts 70-årsdag 
25. februar 2019 
 
Statssekretær! 
Mine damer og herrer, 
Jeg er stolt og beæret over å ha blitt bedt om å holde et kåseri her i dag. Et 
kåseri, sier fremmedordboken, er et litt humoristisk foredrag – med et 
BUDSKAP. Budskapet kommer her:  
Norsk forening for opphavsrett er en utmerket forening – Gratulerer med 
dagen! 
 
Det humoristiske får eventuelt vise seg – det er jo en dristig forventning når 
man satser på en eks-byråkrat som kåsør... 
 
For 70 år siden kom en liten gruppe nordmenn – de var alle menn – sammen 
for å virkeliggjøre en tanke som ble unnfanget på en fortauskafe på Grand 
Place i Brussel juni året før. Nemlig å etablere en forening for opphavsrett. 
Hva herrene gjorde i Brussel? Jo, de hadde deltatt i diskusjonene om en 
revisjon av Bernkonvensjonen – det som ble Bernkonvensjonens Brussel-tekst. 
Vel hjemme fra Brussel i 1948 ble det nedsatt et arbeidsutvalg som forberedte 
stiftelsen av foreningen, og det skjedde på denne dag for 70 år siden. 
Departementets delegat var byråsjef Dagfinn Vern – også kalt Kultur-Vern. Han 
skrev sine innstillinger med blyant – med godt leselig håndskrift. Og reiste med 
tog. Sammen med sin etterfølger Gunnar Lundschien utgjorde de 
regjeringsapparatets ekspertise ikke bare på opphavsrettens område, men også 
på gode konditorier i Europas hovedsteder. 
 
Og det å danne en forening var jo en fornuftig beslutning. I mangfoldige år var 
det et fåtall som visste om, langt mindre diskuterte, opphavsrett.  
11 bis, sa vi til hverandre – og signaliserte dermed at vi var en del av den 
engere krets av opphavsrettsspesialister som kjente til Bernkonvensjonen. 
Egentlig tror jeg vi må fram til midten av 90-tallet før en større allmennhet ble 
oppmerksom på at åndsverkloven ikke bare er den viktigste kulturloven, men 
at den også angår folks dagligliv. 
 
I dette kåseriet skal jeg jeg trekke noen tråder bakover, og jeg gjør et forsøk på 
å ikke bli for selvsentrert – selv om jeg baserer meg mye på egne erindringer. 
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Jeg stjeler imidlertid også uhemmet fra andre – i tråd med dagens forståelse av 
sitatreglene – det såkalte «utvidede sitatbegrep». Ikke minst foreningens 
æresmedlem professor Birger Stuevold Lassen har gitt meg mye 
bakgrunnsmateriale. Kåseriet er nokså kronologisk bygget opp, men med 
mange digresjoner. Jeg skal bruke 30 minutter. Ikke mer, kanskje mindre. Jeg 
har lært at et publikum holder seg mer alert – for ikke å si våkne – når de 
kjenner tidsrammen og vet – når de kikker på klokken – at nå nærmer det seg 
slutten.  
 
Det faktum at jeg har manus gir dere også en sikkerhet. 
Men så tilbake til tematikken: 
 
Andre verdenskrig avbrøt et begynnende arbeid for en nordisk utvikling av 
opphavsretten, som imidlertid fortsatte etter krigen. Man var opptatt av 
samhandling og like regler, noe som ville styrke kulturutvekslingen mellom 
landene. Ønsket om mest mulig felles nordiske regler var også bakgrunn for at 
man så vidt raskt tok opp spørsmålet om revisjon av loven om opphavsrett fra 
1930 – den hadde et godt omdømme, også internasjonalt. Ønsket om nordisk 
felles lovgivning har man i stor utstrekning fulgt opp, både når det gjelder 
lovgivning og i diskusjonene i vår forening. Så kan vi en annen gang diskutere 
hvilket land som var først til å stikke av fra denne kursen..... 
 
Så vidt jeg kan se i arkivene har foreningen arrangert rundt 200 møter – i tillegg 
til årlige opphavsrettskurs og nordiske symposier. Her en liten digresjon: Bak 
dette ligger en kjempeinnsats av foreningens sekretærer: Rigmor Jantzen, 
Helene Rognøy og nå de siste årene Heidi Wøllo. Stor takk til dere! 
Av foredragsholderne har over 20 vært fra andre land. Noen har besøkt oss 
flere ganger. 
 
Til tross for ønsket om mest mulig felles nordiske lover hadde vi her i landet 
allerede på 50-tallet tatt noen avvikende standpunkt i nordisk sammenheng: Vi 
sidestilte unntaksbestemmelsene med enerettsbestemmelsene, for så vidt som 
unntakene ikke skulle fortolkes innskrenkende og at enerettsreglene skulle 
balanseres mot samfunnsinteresser av likeverdig dignitet. Det hadde vi fra 
Ragnar Knoph, og vi valgte terminologi slik han forfektet det i boken 
Åndsretten: Vi har hele tiden beholdt betegnelsen åndsverk. 
 
Men vi hadde også noen andre tilnærminger som skilte oss fra våre nordiske 
venner, og som nok lever enn i dag: Vi hadde en utpreget praktisk-pragmatisk 
holdning til å la loven bli til fordel for ikke bare opphavere, men også utøvende 
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kunstnere, og både kunstnerne og lovgiver tenkte kollektivt heller enn 
individuelt når det gjaldt vederlag. 
 
Vi ga egne avgiftslover som sikret 3 % avgift på omsetning av billedkunst (til 
Bildende kunstneres hjelpefond) og til Fond for utøvende kunstnere – primært 
betinget av det upraktiske i å håndtere dette på individuelt vis. De utøvende 
kunstnere ønsket en ikke-individuell ordning, og vant fram i loven av 1961. 
Kunstnerne så egentlig ingen sterk begrunnelse for noen revisjon av 1930-loven 
og var sterkt skeptiske – og denne foreningens styremedlemmer – senere 
æresmedlemmer Fr. Winsnes og Knut Tvedt, målbar skepsisen, bl.a. på vegne 
av Norges Kunstnerråd. Men departementet holdt på den nordiske målsetting. 
 
Staten betalte fra slutten av 50-tallet et kollektivt bibliotekvederlag for 
bibliotekenes bruk av opphaveres verker. Det var begrenset oppad til 5 % av 
bibliotekenes mediebudsjett, og var gjenstand for forhandlinger mellom staten 
og kunstnerne. Begrensningen til 5 % ble opphevet i Loven om 
bibliotekvederlag som er fra 1987. Renessansepersonen Jon Bing var medlem 
av Den norske forfatterforening og var bakspiller i forhandlingene om vederlag 
for året 1985. Han utarbeidet lovforslag til forhandlingsdelegasjonen, og staten 
aksepterte som en del av avtalen om vederlag for det året å legge fram et 
omforent lovforslag om bibliotekvederlag. En av meget få lover som i sin helhet 
er resultat av en forhandling. 
 
Disse vederlagsordningene – som sikrer flere hundre millioner til 
rettighetshavere – er med noen endringer videreført, og er sentrale 
kulturpolitiske virkemidler. Fordelingen av vederlagsmidler har et par ganger 
blitt lagt fram for voldgiftsavgjørelse – om bibliotekvederlagsmidler i 2000 – da 
initiert av bl.a. Arne Bendiksen, som jeg tillot meg å kalle opphavsrettens Davy 
Crockett. Den hovedfordeling som ble fastsatt da har stått seg siden – i om lag 
tjue år – men kan nok bli utfordret igjen. 
I det hele tatt kan det virke som om opphavsretten utvikler seg i tyve-årsbølger. 
Jf. også at det nå er litt over tyve år siden de to substansielle WIPO-
konvensjonene ble vedtatt, i 1996. 
 
Om opphavsrettslig lovgivning noterte jeg i sin tid følgende utsagn av den 
rettslærde Benjamin Kaplan fra Yale University: 
 
«As a veteran listener to many lectures by copyright specialists over the past 
decade, I know it is almost obligatory for a speaker to begin by invoking the 
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«communications revolution of our time», then to pronounce upon the 
inadequacies of the present copyright act». 
 
Dette ble sagt i 1966! 
 
Siden stiftelsen har foreningen fulgt utviklingen av åndsverkloven og de 
tilgrensende lovene tett. Vi kan telle 27 lovendringer i loven av 1961 fram til vi 
fikk ny åndsverklov i fjor. Foreningen har gjennomgående trukket fram aktuelle 
problemstillinger som er belyst i foredrag og etterfølgende diskusjoner. Og 
selvsagt har diskusjonene om opphavsrett i EU og EØS vært sentrale for 
tilfanget av problemstillinger siden EU på slutten av 1980-tallet gjorde 
immaterialrett til et viktig område av utviklingen av det indre marked. Å 
etablere «A level playing field» var mantraet, da som nå. 
 
Men vi har sannelig også holdt oss med egen utvikling av reglene. 
Mange er de ledere og styremedlemmer i denne forening som har hatt stor 
innvirkning på reglenes utforming.  
Det vil føre for langt å nevne alt her: men for å ta noe: 
Hr.adv. Torvald Løchen – leder av foreningen 1973–1979 – kjempet lenge og til 
slutt med hell – og seg selv som fotomodell – for å få akseptert at fotografier 
også kan være åndsverk og fotografer opphavere.  
 
Hr.adv. Harald Bjelke sr. – foreningens leder 1980–91 – har deltatt i en rekke 
funksjoner, og han var sentral da EUs direktiv om vernetid ble gjennomført.  
 
Apropos vernetidsdirektivet: Det er en særegen historie. EU bestemte seg for å 
harmonisere vernetiden for opphavere – og da oppover, fra 50 til 70 år. 
Samtidig avgjorde Europadomstolen en sak som gjaldt PC – her ikke i 
betydningen «pese» som når man er andpusten, ei heller Personal Computer, 
men Phil Collins – artist og komponist. Det var gjort ulovlige bootleg-opptak og 
ditto ulovlig utgivelse av en av hans konserter i Tyskland. Collins' hjemland 
England var imidlertid ikke medlem av Romakonvensjonen, og han ble nektet 
vern. Han krevde samme beskyttelse som sine tyske kolleger og fikk medhold i 
EU-domstolen i at EU-reglene gikk foran Romakonvensjonen: han måtte 
likebehandles.  
 
Dommen innebar dermed at var du vernet i ett EU-land, eller EØS-land, fikk du 
tilsvarende vern i de øvrige. Så her gjaldt det å sikre norske verk. Avd.dir. Bengt 
Hermansen var departementets mastermind. Vi skulle gjennomføre 
vernetidsdirektivet, som bestemte at alle verk som var vernet i minst ett EU-
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land per 1. juli 1995 ville få forlenget vern. Norge gjennomførte en utvidelse av 
vernetiden med virkning fra 30. juni 1995 – og ikke bare forlenget vi vernet for 
verk som ikke var falt i det fri – vi ga også vern til verk som var falt i det fri, men 
som ville hatt vern dersom vernetiden hadde vært 70 år.  
Det er kalt den største gjenoppstandelsen siden Lazarus. 
 
Advokat Astri Lund var foreningens leder fra 1991–2014. Hun kunne omtales 
slik man i sin tid omtalte situasjonen i Finland: «Finland er en republikk og ledes 
av en president. Han heter Kekkonen. Han velges hvert fjerde år.» 
 
Astri er blant foreningens ledere som går inn i historien som en person med 
betydelig innflytelse på utviklingen. Hun har en fortid i Justisdepartementets 
lovavdeling. Justisdepartementet overtok ansvaret for åndsverkloven tidlig på 
70-tallet – grunnene kan være flere, men det er ubestridt at Kirke- og 
undervisningsdepartementet hadde kapasitetsproblemer. (Ansvaret for 
opphavsretten ble ført tilbake til Kulturdepartementet i 1991, under statsråd 
Åse Kleveland.) 
 
Justisdepartementet fremmet lovproposisjonen i 1979 da Romakonvensjonen 
om vern av utøvende kunstnere, fonogramprodusenter og kringkastingsselskap 
fra 1961 omsider skulle ratifiseres og gjennomføres i Norge. Så kan man spørre: 
det tok da lang tid? Det hadde flere årsaker – én var at NRKs begeistring for å 
skulle betale større vederlag for å spille plater knapt var registrerbar – men 
også fordi det krevde mye tankevirksomhet å gjennomføre konvensjonen på en 
måte som gjorde at man kunne beholde Fond for utøvende kunstnere. 
 
Her skyter jeg inn at da Stortinget fikk proposisjonen om tilslutning til 
Romakonvensjonen til behandling, kom det hastebeskjed fra stortingskomiteen 
om at enten Kirke- og undervisningsdepartementet eller Justisdepartementet 
snarest måtte stille med noen som på enkelt vis kunne forklare hva dette gikk 
ut på. Astri stilte, komiteen fikk forståelse og ble beroliget, og konvensjonen 
ble ratifisert også av Norge. 
Allerede da var åndsverkloven en komplisert lov. Her passer det å sitere 
lederen av Justisdepartementets lovavdeling (Knut Helge Reinskou): 
 
«Det er bedre å formulere en lov slik at folk forstår at de ikke forstår den, enn å 
formulere den slik at de misforstår.» 
 
På tidlig sekstitall hadde jeg vikarjobb som journalist i Stavanger Aftenblad. Jeg 
fikk heldigvis beskjed fra min redaktør om at jeg måtte skaffe meg en 
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utdannelse. Jeg valgte jus som den bredeste av tilgjengelige veier og valgte 
opphavsrett som spesialfag. Birger Stuevold Lassen var den ansvarlige for 
undervisningen. Den var glimrende. Saken var imidlertid at jeg var eneste 
student som valgte opphavsrett spesialfag det semesteret. Det er en sterkt 
uønsket situasjon som man bør unngå – både av hensyn til seg selv som 
student – det er jo ingen hvilepauser – ingen som kan avlede 
oppmerksomheten. Men uønsket, mener jeg, også for foreleseren. Birger var 
proff – men jeg synes nok jeg kunne lese på kroppsspråket hans når han så at 
jeg falt ut.  
 
Han var den som ga eksamensoppgaven og var også den som sensurerte, og 
han var tydelig misnøyd med mine 2,75. Min dårligste karakter. Da jeg etter 
hvert begynte i Kirke- og undervisningsdepartementet og fikk ansvar for 
opphavsretten var han bekymret – men det ga seg heldigvis etter hvert. 
 
Birger har hatt en enorm betydning for utviklingen av norsk opphavsrett. 
Grunnleggende fordi da loven fikk sin store revisjon i 1961, gjorde Stortinget 
det geniale trekk at de tilsatte Birger som tilforordnet sekretær for Kirke- og 
undervisningskomiteen. Så når dere skal lete fram tidligere tiders lovmotiver, 
så unn dere fornøyelsen av å gå tilbake til komiteens innstilling.  
Han har også stått for flere énmanns-utredninger, bl.a. om vederlag for 
utøvende kunstnere i fonogrammer. Som nevnt hadde vi en avgiftslov, og det 
var en underliggende forståelse at NRK ikke skulle produsere programmer om 
ulike artister basert på opptak. Men så skjedde. Det ble ikke godt mottatt at de, 
basert på plater, laget et eget program om Birgitte Grimstad, som hun ikke fikk 
en øre i honorar for. Dette førte til utredning, og Birger foreslo å innføre 
individuelt vederlag – og slik ble det, og dermed ble det grunnlag for GRAMO. 
 
Birger var også på 70-tallet leder for Det sakkyndige råd for åndsverker som 
sorterte under Kirke- og undervisningsdepartementet. Rådet besto av 
representanter for de fleste kunstnerorganisasjonene, samt tre fritt oppnevnte 
medlemmer. 
 
Mitt første møte med rådet var da Ole Paus i 1977 produserte en jazzplate som 
het «Ja vi elsker». Orkesteret var glimrende, ledet av Arne Domnerus på sax, 
Bengt Hallberg på piano og Egil Bop Johansen på trommer. Det var et 
dobbeltalbum med mange utmerkede jazzversjoner av folkemusikk – men altså 
med unntak av «Ja vi elsker»-versjonen. Den daværende åndsverkslov § 48 
(nåværende 108) forbyr, som dere vet, bruk som krenker opphaverens eller 
verkets anseelse eller egenart – og dessuten: – og også ut over vernetiden kan 
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departementet nedlegge forbud dersom bruken krenker allmenne 
kulturinteresser. Vi er alene om den bestemmelsen i Norden. 
 
Knut Tvedt – jeg mener han da var direktør i Tono – hadde i sine forelesninger 
om opphavsrett brukt krenkende bruk av «Ja vi elsker» som eksempel på hva 
§ 48 innebar. Han var raskt på tråden til statsråd Kjølv Egeland, med meget 
sterk anmodning om at departementet måtte gripe inn. Ole Paus truet i VG 
med å utvandre til Sverige dersom det ble forbud, og Kjølv Egeland spurte 
lakonisk: Er det en trussel eller et løfte? 
 
Rådet tilrådet forbud, basert på at denne jazzinnspillingen krenket særlig den 
eldre del av befolkningen. Saken ble diskutert i Regjeringen (som slapp å høre 
platen, ble det avgjort). Restopplaget av de 2000 eksemplarene ble tillatt solgt 
(så jeg fikk sikret meg et eksemplar) men videre opptrykk forbudt, og NRK fikk 
forbud mot å kringkaste verket. Avgjørelsen var neppe blitt den samme i dag, 
tror jeg. 
 
Det sakkyndige råd, som nå er avviklet, hadde en aktiv periode på 70-tallet. En 
forespørsel kom fra Stortingets presidentskap og gjaldt bruk av Oscar 
Wergelands maleri fra Riksforsamlingen på Eidsvold, som henger i 
Stortingssalen. Norges Varemesse skulle ha storhusholdningsmesse på Skøyen. 
Et kreativt reklamebyrå hadde da laget en reklamemappe med kopi – rett nok 
beskåret – av Eidsvoldsmaleriet på omslaget. Det var bare det, at der hvor 
Falsen holder utkastet til Grunnloven i sin venstre hånd, var manus erstattet av 
et serveringsbrett med to glass og en flaske.  
 
Finnes det vern mot slik bruk, spurte presidentskapet departementet, som 
sendte saken til Det sakkyndige råd. Rådet svarte med en glimrende, seksten-
siders betenkning om mulige grunnlag for å gripe inn – helt generelt – siden 
brosjyren lynraskt var trukket tilbake og makulert da saken ble tatt opp. 
 
Jeg tillater meg et lite sitat fra saksdokumentet. Rådet konstaterer at det ikke 
kan betegnes som annet enn at det er gjort hærverk mot Wergelands 
kompositoriske oppbygging av bildet. Rådet fortsetter: 
 
«Bildets plass i vår kultur – i overført og bokstavelig forstand – gir det noe av en 
særstilling når det gjelder betydning for allmenne kulturinteresser. At den 
endring i bildets innhold som reklamemappen viser vil bli oppfattet som 
støtende i vide kretser, anser Rådet som ikke tvilsomt. Det er ikke – slik 



 

Kåseri Helge M. Sønneland, Opphavsrettsforeningens 70-årsjubileum 25.2.2019 Side 8 

reklamemappens gjengivelse kan gi inntrykk av – serveringen som var det 
sentrale for Riksforsamlingen på Eidsvold.» 
 
Tilbake til nordisk rettsutvikling: I 1979 fremmet Justis en proposisjon om 
Midlertidig lov om fotokopiering i skoleverket. Den var ført i pennen av Astri 
Lund, og hadde en bakgrunn i en nordisk utredning – hvor Birger var norsk 
delegat. Loven kom parallelt med at Kirke- og undervisningsdepartementet 
forhandlet fram en avtale om fotokopiering i skoleverket. Det var et løfte fra 
70-tallets kunstneraksjon som ble oppfylt, og det førte til etableringen av 
Kopinor.  
 
Her tillater jeg meg en liten egotripp: Da vi forhandlet om skolekopiering, var 
tilbudet om kopiering av noter ikke akseptabelt for staten, det var for dyrt, og 
jeg meddelte musikkforlagene at staten ikke ville kjøpe rett til kopiering av 
noter. Deres representant ble meget opprørt og spurte: Hvem er staten? Og jeg 
kunne for første og eneste gang meddele at: Staten, det er meg. Men vi fant en 
løsning. 
 
Tilbake til tidlig sekstitall. Radioen var det sentrale medium. Familiene samlet 
seg rundt radioapparatene og God aften, mitt navn er Cox, og vi innførte 
avtalelisens til glede for NRK. Det er en svensk oppfinnelse – NRK ville helst 
hatt en tvangslisens. Det er for øvrig nesten symbolsk at EU i disse dager har 
blitt enige om å akseptere avtalelisensmodellen som løsning for klarering av 
massebruk av verk. 
 
I 1960 kom norsk TV – med sending én time om dagen. Mange var skeptiske til 
dette nye fenomen, bl.a. min avis Stavanger Aftenblad, som også hadde 
innsigelser mot dristige programmer hvor Grynet Molvig medvirket. Signalene 
var ofte svake. I Rogaland ble kvaliteten ikke god før i 1963–64, og avistegneren 
i Stavanger Aftenblad, Henry Imsland, sa lakonisk: Omsider kan vi se de 
programmene som vi har fått vite at vi er imot. 
 
Det var på den tiden det utkrystalliserte seg et sendeskjema i NRK som det 
fortsatt er spor av: Kinoene – som fryktet at TV ville redusere deres publikum – 
gikk sammen med filmprodusentene, og NRK lovet å sende film bare 
mandager. Tirsdagen ble fjernsynsteaterdag. Det ble dermed den dagen alle 
foreninger holdt sine møter. Men samtidig har det aldri vært så stort 
teaterpublikum her i landet. Inklusiv seere på finsk fjernsynsteater. 
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Vi var et én-kanals-samfunn – med unntak av visse deler av Østlandet, hvor 
man fikk inn svensk tv. De svenske programmene ble videresendt i kabel, og 
det skjedde også av NRKs sendinger. Dermed ble det en diskusjon om ikke 
kabelsendinger måtte betales for, og vi fikk en avklaring i mange land: 
utsendingen i kablene var en ny tilgjengeliggjøring. Det måtte betales. Svenske-
avgift ble det kalt. Foreningens mangeårige sekretær og styremedlem Gorm 
Bækkelund – direktør i TONO – var sentral. Arbeidet førte til etablering av 
Norwaco. 
 
På den tid var det sentrale poeng i saken utlegging av kabel og få betalt per 
meter koaksialkabler. Det tok tid før man skjønte at dette var en sentral 
infrastruktur. Det er mange likhetstrekk mellom diskusjonen den gang og 
dagens diskusjon om lenking og Europadomstolens avgjørelser om såkalt «nytt 
publikum». 
 
På slutten av 70-tallet vokste det fram et nordisk politisk ønske om å få 
formidle nabolandenes fjernsyn. Det ble fort klart at det ville bli kolossalt dyrt å 
bygge ut nye sendernett på bakken. Men nå var satellittene blitt en realitet, og 
Nordisk ministerråd vedtok å utrede mulighetene for å benytte dem. I 
Europarådet i Strasbourg diskuterte man om signalene til satellitten og 
signalene fra satellitten til bakken var én eller to sendinger. Det endte etter 
hvert som én og samme sending.  
 
Jeg ble i 1982 tilsatt som prosjektleder i Nordisk ministerråds kultursekretariat i 
København for Nordisk tv-samarbeid via satellitt. Vi ønsket å formidle alle 
landenes tv-kanaler, den gang syv. Det ville kreve en satellitt som var så stor at 
det ikke fantes noen rakett som kunne skyte den opp – hvis den ble bygget. 
Etter hvert var svenskene med i bygging av en satellitt (Tele-X) som kunne 
levere tre direktesendte kanaler, og som de forlangte skulle benyttes. Det 
kunne jo ikke gå bra. 
 
De nordiske planene om nabolands-tv via satellitt ble kraftig motarbeidet av 
kunstnerorganisasjonene, som laget en praktfull plakat av en stjernehimmel og 
en diger parabol-antenne, og på plakaten kunne man lese følgende tekst:  
 
Skit är skit, om än per satelit. 
 
Det var knapt et spørsmål som ikke ble utredet i de arbeidsgruppene som ble 
nedsatt.  
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Under et møte i Europarådets lokaler i Paris i 1983 deltok Jukka Liedes 
(Finland), Henry Olsson (Sverige) og Johannes Nørup-Nielsen (Danmark) og jeg, 
fra Nordisk ministerråd. Under relieffene av franske filosofer i den eldste 
restauranten i Paris, Procope, ble vi enige om å foreslå en nordisk utredning av 
nødvendig lovgivning med sikte på klarering av nabolands-tv i kabel. Mandatet 
ble skrevet ned på en serviett. Nordisk ministerråd vedtok å etablere en 
nordisk arbeidsgruppe, og Astri Lund tiltrådte fra Norge og Sigve Gramstad 
tiltrådte fra Norge. Jeg var sekretær. Utredningen, NU 1983:12 ble avgitt i mars 
1984 (!) og ble et vedlegg i alle nordiske lands nasjonale utredninger og etter 
hvert lovproposisjoner – her i landet på midten av 80-tallet, og lovgivningen 
kom på plass. Jeg mener det var det mest konkrete som kom ut av det nordiske 
prosjektet om nabolands-tv over landegrensene. 
En av utrederne – Henry Olsson – som i en alder av godt over 80 stadig utgir 
lærebøker i opphavsrett og følger det som skjer i WIPO – skrev i et utkast: Det 
er viktigt med paraplyorganisasjoner... og så føyde han til noen ord som 
sekretæren ikke forsto. For å sikre at dette ble rettet opp i korrekturen – føyde 
hun til «när det regnar». 
 
Vi oppdaget det heldigvis før trykking. 
 
Selv om det gikk trått med forhandlingene om tv-samarbeid – og middagenes 
kvalitet var omvendt proporsjonal med resultatene – hadde de nordiske land 
dermed lagt et grunnlag for forhandlinger i Europarådet som senere førte fram 
til det såkalte «SatCab»-direktivet i EU. Der slås det fast at klarering skjer der 
hvor sendingene til satellitten tar til – og med virkning for hele satellittens 
nedslagsområde. 
 
Dette var ikke bare hensiktsmessig, det var også politisk nødvendig uten at det 
ble klart uttalt. I WIPO hadde nemlig generaldirektør Arpad Bogsh gjort seg til 
talsmann for at satellittsendinger krevde klarering i alle land som lå innenfor 
satellittens såkalte fotavtrykk. Her skal vi huske at dette er flere år før Berlin-
muren faller. Klarering kunne dermed opplagt bli vanskeliggjort av politiske 
grunner. Den muligheten måtte fjernes. 
 
EU og Europarådet kom direktør Bogsh i forkjøpet.  
 
Som jeg nevnte, går utviklingen av opphavsretten i lange bølger. På 80-tallet 
var WIPO viktig. Arbeidet med traktatene fra 1996 ble påbegynt på tidlig 80-tall 
– og er de senere år supplert med en traktat om utøvende kunstnere i 
audiovisuelle produksjoner, samt en traktat om tilgjengelighet av vernet 
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materiale i trykt skrift for syns- og lesehemmede. Nå er det stillstand, men med 
en viss mulighet for en traktat om beskyttelse av kringkastingssendinger. 
Arbeidet har pågått i vel tyve år. Saken er at revisjon av traktater eller 
etablering av nye traktater krever enstemmighet i WIPO. Det vil si: også de land 
som aldri har tenkt å ratifisere må være enige om at en konvensjon skal legges 
ut for ratifisering. 
 
Kravet om konsensus innebærer at den som vil minst, vinner. 
 
I realiteten gjør dette kravet det nesten urealistisk å bli enige i WIPO om nye 
tekster. Dermed er det EU som er pådriveren for ny utvikling. 
 
Om vi da skal se framover, og igjen vende tilbake til foreningsledernes 
betydning, tillater jeg meg å trekke fram at nåværende leder har levert 
overbevisende analyser og forslag til kraftig revisjon av det internasjonale 
opphavsrettssystem. Stadig med balansen intakt.  
 
Er det realistisk å tro på? 
 
Ja, vil jeg si. Det er fornuftige tanker, og én gang må man jo begynne, selv om 
det etterhvert kan føre til at noe må omskrives eller skrinlegges eller legges 
dødt og begraves.  
 
Jeg henter fram Birger Stuevold Lassens slutt-ord i talen han holdt ved 
markeringen av Bernkonvensjonens 100-årsjubileum i 1986. Der gjorde han 
Knophs ord til sine:  
Uten død – ingen gjenoppstandelse! 
 
Takk for oppmerksomheten! 


