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Netop nu kæmper Laserdisken en hård kamp mod domstolene,
kulturministeriet og den danske videobranche. De vil tvinge

Laserdisken til at indstille importen af tusindvis af anderledes
film, der ikke er kommercielle nok til at blive udgivet i Danmark.

Laserdisken har eksisteret i 25 år med det primære formål at
give danske filmsamlere oplevelser, de ikke ville få uden

Laserdisken. Det har ikke været uden omkostninger. Måske må
jeg omsider give efter for overmagten, men først vil jeg fortælle

om videobranchens monopol. Det er ikke almindelig godnat-
læsning, men på side 16-35 finder du den spændende historie.

Verdens bedste film er dansk!

Men den pragtfulde dvd-udgave skal være
forbudt i Danmark, siger kulturministeriet.

Den legendariske instruktør Carl Th.
Dreyers Jeanne d’Arcs lidelse og død
blev kåret som verdens bedste film
på Torontos filmfestival i september.

Hvordan får man adgang til at
se dette nationale mesterværk? Den
vises jo sjældent i den lokale biograf.
Der findes en fantastisk udgave på
dvd. Digitalt restaureret overførsel fra
et nyligt opdaget filmprint. Casper
Tybjerg fra Københavns Universitet
har indspillet et kommentarlydspor,
og der er meget andet ekstra.

Der er kun en “lille“ forhindring:
Kulturministeriet og domstolene vil
ikke tillade, at den fine dvd-udgave
kan købes i Danmark i fremtiden.
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- Du skal have brede skuldre, hvis du vil være
parallelimportør, sagde TV-importøren i Hjallerup, da jeg i
1984 indviede ham i min plan om at lancere Laserdisc-
systemet i Danmark via import fra England.

- Jeg er da ikke parallelimportør, svarede jeg. Der er
ikke andre, der handler med Laserdiscs.

- Du kan alligevel ikke forestille dig, hvad du vil
komme ud for, men jeg vil godt hjælpe dig, hvis du tør.

Således rustet med et godt råd opgav jeg en karriere
som civilingeniør og kastede mig ud på dybt vand som
kulturformidler - og i nogens øjne også som advokat.

Jeg oplevede ikke alene de traditionelle chikanerier:
leveringsnægtelser, forsinkelser og tilbageholdte rabatter.
Jeg fik også trusselsbreve fra amerikanske filmselskaber,
og mit liv blev fyldt op af en endeløs række af retssager,
der gjorde mit liv besværligt og statuerede, hvem der er
de egentlige magthavere i Danmark.

Da jeg i skoletiden lærte om livet bag jerntæppet,
lovede jeg mig selv, at jeg aldrig ville lade mig knække,
hvis jeg kom til at leve i et autoritært samfund.

Jeg er tro mod løftet, men jeg havde ikke forestillet
mig, at det autoritære samfund skulle vise sig at være
mit eget land Danmark. Det har præget mine 25 år med
Laserdisken. Jeanne d’Arc er ikke alene emnet i en af
dansk filmhistories mest betydningsfulde værker og en af
de dvd-udgivelser, der vil blive ramt af forbud, hvis kultur-
ministeriet får sin vilje. Jeanne d’Arc er også som person
et ideal, et eksempel på én, der urokkelig overfor sin
egen overbevisning betalte den ultimative pris i kampen
mod magthaverne, men som til gengæld inspirerer det
meste af verden mere end 600 år senere.

Jeg prøver ikke at ligne Jeanne d’Arc. Min aspira-
tion er mere lig min fars, der i sin afskedsprædiken ved
Vor Frue Kirke i Aalborg illustrerede sit valg af karriere
som præst med fortællingen om manden, der gik på
stranden blandt millioner af søstjerner, der var skyllet ind
på strandkanten. Han smed dem ud i vandet igen én
efter én. Folk undrede sig og sagde til ham:

- Hvorfor gør du det? Du kan ikke redde dem alle.
Det nytter jo ikke noget.

- Det er ikke rigtigt, svarede manden. Det nytter
noget for den søstjerne, jeg kaster tilbage.

Når en filminstruktør, jeg ikke engang kender, skriver til
mig: “I just discovered by accident that you are distribu-
ting my film and I am thrilled that it is getting out there in
the world... so thanks”, eller en kunde siger til mig: “Det
var en fantastisk oplevelse forleden, da jeg så den film,
du anbefalede”, er det lettere at leve med endnu en af
Vestre Landsrets løgne og en ny udsigtsløs retssag.

Mange tror, at min hovedmodstander er advokat Johan
Schlüter, der fører retssagerne for videobranchen, men
det er ikke tilfældet. Jeg forstår hans ønske om at tjene
penge (og jeg er en veritabel guldgrube for ham med al
den tid, han bruger), og jeg ved også, at det er hans job
at skaffe sine arbejdsgivere optimale betingelser.

Mine hovedmodstandere er kulturministeriet, der
gang på gang snører Folketinget (som indtil nu har været
ganske uinteresseret) og de dommere, der i stedet for at
håndhæve loven i det offentlige retssystem beskytter
deres klienter og arbejdsgivere i det private retssystem.
Dommerne har en lukrativ voldgiftsforretning, som de
danske forbrugere betaler dyrt for i form af overpriser.

Jeg ender nok heller ikke mine dage som Jeanne
d’Arc. Selvom de prøver at lukke munden på mig, vil de
næppe slå mig ihjel. Hvis det var Rusland, ville jeg med
dette jubilæumsskrift have underskrevet min egen døds-
dom, men Danmark er et pudsigt land. Den mest magt-
fulde og succesfulde forbryderorganisation i Danmarks-
historien kan både beslaglægge tusindvis af film og lade
som ingenting, og den kan sikre, at de danske forbrugere
systematisk udplyndres for milliarder, uden at der løftes
et øjenbryn. Men hvis en retsassessor derimod smækker
mig en lussing eller stjæler en film til 59 kr, vil hun sikkert
både miste sit job og havne på forsiden af Ekstra Bladet.

Retten i Aalborg er på vej til at tage mine penge, men
jeg kommer den i forkøbet og bruger nu min opsparing til
at fortælle 50.000 filmsamlere, hvorfor Laserdisken efter
25 år tvinges til at opgive sin specialimport. Det vil jeg
hellere end overlade min formue til videoindustrien.

Laserdisken vil fortsætte som kulturformidler på en
eller anden måde, så længe danske filmsamlere mener,
at der er brug for det, men specialimportens redning
kræver muligvis, at politikerne vågner op og reagerer.
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25 år med livet i laser

Af Hans Kristian Pedersen,
indehaver af filmbutikken Laserdisken

Foto: Kim Dahl Hansen



Der var engang...
Laserdisken er i dag et familieforetagende.
Jeg er indehaver og tager skraldet, når det
går galt, men den fælles interesse for film
går langt forud for Laserdisken.

Jeg er Hans Kristian Pedersen. Jeg er
storebror og normalt den, der sætter ting i
gang omend inspireret af mine søskende.

Filmeventyret begyndte i 1978, da Niels Ole
var 5 år gammel. Han var en sjov lille fyr, og
jeg ville bevare den tid. Jeg købte et smal-
filmskamera og satte mine yngre søskende i
sving. Den ældste lillebror Svend kom til at
spille Dracula, lillebror Jens fik rollen som
helt, og de to små, lillesøster Mette og lille-
bror Niels Ole blev de tilbagevendende ofre.

I 1984 startede jeg postordrefirmaet
Musikposten, som jeg passede sideløbende
med studierne på Aalborg Universitetscen-
ter. Den 1. oktober 1985 åbnede jeg butik i
Prinsensgade og gav den navnet Laserdi-
sken efter de Laserdiscs, der var alle video-
systemernes Rolls Royce - men som ingen
i Danmark egentlig interesserede sig for.

Laserdisc, oprindeligt kaldet Laser-
Vision, er forfader til både Compact Disc,
CD-Video, DVD og Blu-ray. Alle tilhører de
familien af laseraflæste plader.

Niels Ole foretrak at hjælpe i butikken
frem for at gå med aviser, så han blev ansat
allerede i 1987 i en alder af 14 år. Svend
færdiggjorde først sin uddannelse på AUC.
Han blev ansat i 1993 i en alder af 28 år.
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Søskende fra Aalborg laver Dracula-film

Tak for hjælpen
Tak til Foto & Smalfilm,
Ingeniøren, Nordjyske
Medier, Politiken og til
fotograferne Henrik Bo,
Jens Morten, Kim Dahl
Hansen, Michael Koch,
Michael Bo Rasmus-
sen, Torben Hansen,
Nicolas Barbano og til
journalisterne Karin
Pedersen, Lars Bor-
berg, Lars Dahlager,
Kurt Westh Nielsen,
redaktør Finn Nes-
gaard samt filminstruk-
tørerne Nils Vest og
Torben Skjødt Jensen.

Foto: Torben Hansen

Shopping, 17. januar 1998

Aalborg Stiftstidende, 15. august 1980

1979



Aktiviteter før Laserdisken
Det begyndte vist som en reaktion på
min gymnasielærers manglende for-
ståelse for tegneseriekunsten. Han
kunne ikke læse tegneserier. Han
“forstod” ikke kunstarten - som så
mange andre. Det var nærliggende

for mig at starte Aalborg Tegneserie-
klub med ligesindede venner, Tommy
Eggers Hansen og Niels Peter
Flygaard. Jeg lavede klubbens med-
lemsblad, og senere lancerede jeg
mit eget tegneserie-fanzine Mini-
Comics. Jeg stod for filmaftenerne i

tegneserieklubben, og det udviklede
sig til Aalborg Tegnefilmklub, som var
aktiv, indtil jeg ikke kunne finde flere
gode tegnefilm. Det var jo tiden før
video, kabel-tv og satellitter og også
før Walt Disney-film kom med i Jakob
Stegelmanns “Så er der tegnefilm”.

Foredragskarrieren
I 1981 underviste jeg i matematik og
naturvidenskab på Rebild Efterskole,
hvor der blev holdt en månedlig film-
aften for eleverne. En progressiv
lærerstab forsøgte at give eleverne
forståelse for filmkunsten, bl.a. ved at
invitere filminstruktører til at besøge
skolen og fortælle om deres film.

Jeg kunne ikke stå for det lyd-
høre publikum og foreslog, at jeg
holdt en filmaften med tegnefilmens
historie som tema. Illustreret med
dias og filmklip gennemgik jeg den
fantastiske udvikling fra 1928, hvor
Walt Disney skabte en primitiv Mic-
key Mouse, til 1942, hvor Bambi som
den sidste film blev færdig, inden 2.
verdenskrig ødelagde det hele.
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Animani

Aalborg Stiftstidende, 23. august 1981 og 2. januar 1981

Til middag under Animani 96 med Volker Engel og Benedikt Niemann, de to
hovedkræfter bag f/x på “Independence Day”. Fra venstre: Volker Engel, Don

McGlynn, Jan Niebuhr, Hans Sørensen, Søren Hyldgaard, Hans Kristian
Pedersen, Per “Tøffe” Nielsen og Benedikt Niemann. Foto: Nicolas Barbano.

Det blev starten på en lille karriere
som foredragsholder. 10 år i træk
gennemgik jeg tegnefilmens udvikling
for et nyt hold elever i Rebild. Jeg
kom ud til skoler og biblioteker.
Foredraget blev en del
af Folkeuniversitetets
program i 1984, jeg
deltog i Københavns
Tegneseriefestival og
var med til Animani 96
i Filmhuset, arrangeret
af Nicolas Barbano, i
selskab med legenden
Ray Harryhausen samt
Børge Ring, Jeff Varab
og folkene bag de
mange effekter til den
daværende aktuelle
“Independence Day”,
Volker Engel og
Benedikt Niemann.



beviste dem om, at han var amatør
og vandt med kortfilmen Endlösung.

I 1994 begyndte han at optage
Schizofrantic, et psykologisk studie af
galskab, som efter en længere pause
lige akkurat nåede at blive klar til
Aalborg Video Festival i 1996. Man
kan roligt sige, at den fik blandede
anmeldelser, men via undergrunds-
kopiering bredte den sig og blev set i
flere lande og anmeldt i fanzines. På
den måde blev Schizofrantic opdaget
af selskaber i Tyskland og USA. Det
tyske selskab CMV LaserVision fik
lov at udgive den på dvd.

Det blev starten på et endnu
større projekt, nemlig at lave ekstra-
materiale til dvd-udgaven. Det er ikke
mindst på grund af ekstramaterialet,
at Schizofrantic er et bekendtskab
værd for håbefulde filmamatører. På
dvd-pladen er der et 155 minutters
dokumentarprogram, 3 ekstra lydspor
og et udvalg af Peters kortfilm.

På 10-års dagen for filmens premiere
udkom Schizofrantic på dvd, og den
giver faktisk et sjældent indblik i det
at lave amatørfilm. Det forlyder fra
Peter, at der kun er få eksemplarer
tilbage, men hvis du går med en lille
filminstruktør i maven og ikke rigtigt
er kommet længere, kan dvd’ens
ekstramateriale måske inspirere.

Laserdisken havde planer om at
åbne et produktionsværksted for film-
amatører, men i dag behøver man
ikke meget mere end en computer.

Schizofrantic

Min filmkarriere gik på standby, da
VHS udkonkurrerede Super 8, men i
1991 blev Video Hi8 lanceret af Sony.
Billedet var ok, og der var tidskode.
Jeg var med igen, men så begyndte
retssagerne. I stedet for at lade det
fine udstyr samle støv udlånte jeg det
til Peter Johansen, et af videounder-
grundens mest aktive talenter.

Jeg delte måske ikke hans film-
smag, men han havde flair for mediet
og formåede med sin entusiasme at
samle folk til sine projekter. Niels Ole
blev shanghaiet som skuespiller og
fik endnu engang rollen som offer.

Peters brug af en Steadycam Jr
var lige ved at diskvalificere ham til
TV-Aalborgs konkurrence. Han over-

Laserdiskens kataloger
Gamle kunder husker Laserdiskens
berømte kataloger. Musikpostens
katalog fra 1984 var den første sam-
lede registrering af CD-plader på det
danske marked. Inkarnerede fans
mindes LaserVision-kataloget, der
var inspireret af Jakob Stegelmanns
Panoptikon-katalog (berømt i smal-
filmskredse). Ghostbusters-kataloget
var med VHS-bånd og lancerede
salgskassetten i Danmark. I lang tid
turde den danske videobranche ikke
lade folk eje deres egne film af frygt
for et “gråt” marked, og således fik
Laserdisken et gratis forspring.
Fantasia-kataloget fra december
1991 var den mest komplette forteg-
nelse over danske VHS-udgivelser på
det tidspunkt, men kun en måned
senere besluttede FDVs medlemmer
at nægte at levere film til Laserdisken.
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Peter Johansen



1983: Min første LaserVision-afspiller

1984: Det første LaserVision hit

1994: Den første danske Laserdisc

1992: Den første videoprojektor

1998: Pioneers første dvd-afspiller

1987: De første surround-højttalere

1987: Den første Dolby Surround-dekoder

Som dansk LaserVision-forhandler
kan man ikke undgå at være først til
at udnytte den moderne teknologi.
LaserVision-teknologien er tidligere
end Compact Disc. Billedet var langt
over VHS-niveau, endda over Super
VHS, og de laseraflæste plader blev
ikke slidt. LaserVision er født med to
HiFi lydspor og dermed reelt også
født med Dolby Surround Pro Logic.
Forbipasserende har altid troet, at jeg
handlede med lp-plader, for pladerne
havde samme størrelse og omslag.

Danmarks første surround-højttaler er
bygget af Jørgen Dalby-Jacobsen,
daværende ingeniør på B&O. Han
byggede i hånden og til Laserdisken
en lille serie højttalere specifikt rettet
mod surroundlydens frekvensområde
og med beslag til vægophæng.

En Closed Caption dekoder aflæser
kodede undertekster. Laserdiskens
model, CC-100, er udviklet af Claus
Mortensen, daværende ingeniør på
B&O. CC-100 kunne bruges med et
RGB-signal. Den satte tekst på uden
at degradere billedkvaliteten.

Pioneers SP-X707 er en add-on
Dolby Surround-dekoder. Der er ind-
bygget forstærker til surround-kana-
len. Stereosignalet ledes videre til en
stereoforstærker, så fjernbetjeningen
kan styre både front-højttalerne og
surround-højttalerne. SP-X707 var
ikke beregnet til Danmark, men pga.
Laserdisken tog Pioneer et parti hjem
til Danmark specielt til os.

Preben Kristensen er kvalitetsbevidst
filmsamler (og en af Laserdiskens
første kunder). Han var ligeglad med,
at der var solgt 120.000 eksemplarer
af det nye Linie 3 show “Hvor er de
to andre!!?” på videobånd.

- Jeg vil selv have mit show på
Laserdisc, sagde han. - Om det så er
det eneste eksemplar, vi skal lave.

Det blev til den første - og også
eneste - danske Laserdisc-udgivelse
med Laserdisken på sidelinien som
distributør og rådgiver. Desværre løb
projektet lige ind i Skats ulovlige
afgifter (se side 26), og det blev ikke
helt den forventede succes.
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Laserdiskens Book of Records
Philips VLP-720

En ven købte Philips VLP-720 til mig
i Flensborg. Jeg ventede længe på,
at der skulle ske noget i Danmark,
indtil en konsulent fra Philips under
en Compact Disc demonstration
lovede, at det aldrig kom til at ske.
Det var den aften, jeg besluttede at
starte min egen importvirksomhed.

Begejstringen ville ingen ende tage,
da jeg så Sharps XV-310P. For første
gang kunne jeg få et STORT billede
for kun 19.875 kr. Skidt med, at der
kun var 100.386 pixels (320 x 313),
et kontrastforhold på 100:1 og sølle
60 ANSI Lumen i lysstyrke. Vi havde
jo en mørk kælder, og efter lidt tid...

Efter hårde kampe om en fælles
standard blev dvd-systemet lanceret i
1998. Heldigvis kunne afspillerne
gøres kodefri, for i Europa var der
næsten ingen film.

Billed- og lydkvalitet af pladerne var
svingende, men ved et mirakel ramte
CBS/Fox de rigtige knapper, da “The
Pirate Movie” blev overført til video.
Det blev en af periodens flotteste
LaserVision-udgivelser. Fin stereolyd,
klare surround-effekter, og så var den
billig. Da vi også var fans af filmens
sære univers, var det ikke svært at
anbefale pladen til højre og venstre -
af den ene eller den anden årsag.

1994: Den første CC-dekoder

Pioneer SP-X707

Laserdisken CC-100
Sharp XV-310P

Pioneer DV-505



Direkte links og menuen
De hvide overskrifter over nyhederne
er menupunkter, der folder sig ud,
når musen passerer.

De gule overskrifter er specielle
links til samlinger, der kan vises på
forskellige måder, og hvor man kan
vælge kun at få danske udgivelser
blandt svarene, eller kun varer, der er
på lager, eller kun dvd eller Blu-ray.
Ved første klik vises alle varer på
lager på en lang liste, men derefter
kan man selv vælge.

Tiden før internettet
Meget har ændret sig siden 1984. Mit
første indkøb som forretningsmand
var en Commodore 64, en diskette-
station og en skrivehjulsprinter, så
jeg kunne registrere, hvad der var på
markedet af CD-plader og udsende
et katalog. Fremstilling af kataloger
var helt frem til 2002 en stor del af
Laserdiskens virksomhed, og min lille
butik blev hurtigt en stor kunde hos
det kongelige danske postvæsen.

Min kommode rummede snart
byens største lager af CD-plader, for
jeg var overbevist om, at det ville
blive en stor succes. Det var mere
overraskende for mig, at der var så
mange kunder til LaserVision, at jeg
snart kunne overlade handlen med
CD-plader til byens butikker og selv
koncentrere mig om film. Katalogerne
var nødvendige i nyhedsformidlingen.

Den teknologiske udvikling
Den teknologiske udvikling har været
god ved filmsamlerne. Priserne er
ofte så lave, at man skal på knæ for
at få øje på dem, og en projektor og
en Blu-ray afspiller kan vitterligt vise
et billede, der matcher biografens.

World Wide Web
Internettet har overtaget rollen som
informationsbærer. Det er lettere for
mig at orientere andre filmsamlere,
og det er let for filmsamlere at søge
oplysninger.

Laserdiskens hjemmeside blev
udviklet til eksisterende kunder, og
den adskiller sig på flere punkter fra
de fleste andre hjemmesider. Så jeg
vil benytte lejligheden til at fortælle
lidt om, hvordan den virker.

Movie World
Hjemmesiden adskiller sig fra andre
ved at have tilknyttet to forretninger:
Laserdisken og Movie World.

Movie World er et amerikansk
selskab, så det er kun amerikanske
film, der kan købes hos Movie World.
Film hos Movie World har i sagens
natur ikke danske tekster. De er ofte
kodet og kræver således en kodefri
afspiller. Indkøbskurven hos Movie
World er grøn. Laserdiskens er blå.

Hvis du bestiller hos Movie
World, bliver filmen sendt direkte til
dig fra Nordamerika. Du kan ikke på
hjemmesiden se, om en film er på
lager hos Movie World. Vi kan heller
ikke garantere en bestemt leverings-
tid. Det er lidt forskelligt, hvor lang tid
det tager at fragte post over Atlanten,
men for de fleste film går der mellem
1 og 2 uger.

Samarbejdet med Movie World
gør det muligt for dig at købe film, der
er forbudt at sælge i Danmark, og
nogle gange er det billigere at købe i
Movie World. Ofte kan du selv vælge,
hvor du vil bestille en film, men det er
den samme dvd-udgave, du bestiller.
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Laserdiskens hjemmeside

Både biograf og kontor i 80’erne.

Første gang vises en lang liste.

En stor del af Laserdiskens film har
en lille filmomtale tilknyttet. Hvis man
synes, at de er til større hjælp end en
lang liste eller forsiderne, kan man
også vælge visning af filmomtalerne.

Anden gang bestemmer man selv.
I eksemplet er menuen foldet ud.



Over 100.000 varer
Laserdiskens hjemmeside har flere
dvd-plader og Blu-ray Discs (BD) end
nogen anden, da den omfatter både
Danmark, England, USA og en del af
Østen. I Laserdisken er en film ikke
bare en film. De fleste film findes i
mange forskellige udgaver. Vi mener,
at du skal have lov at vælge præcis
den udgave, der passer dig bedst.
Pris, kvalitet og features varierer.

For Laserdisken er det vigtigt at
give plads til alle film. Du vil derfor
finde mange film på Laserdiskens
hjemmeside, som de fleste andre slet
ikke gider beskæftige sig med.

Det magiske søgefelt
Du bør kende effekten af det lille
søgefelt øverst til venstre. Tast blot
nogle få bogstavkombinationer, og du
får alle svar, der matcher. Der kan
søges på filmtitler, varer, personer og
stikord - og det spiller ingen rolle, om
du søger efter en dansk titel eller en
original titel. I eksemplet søgte jeg
efter “Den gode, den onde og den
grusomme” med Clint Eastwood. Jeg
tastede blot “good ugly”. Jeg kunne
have tastet “brutto” eller “grusomme”
og fået det rigtige svar alligevel.

Svarene er sorteret på en unik
måde. Et matchende svar vises med
varens mest kendte titel og et årstal.
Hvis det er en film, der har en dansk
titel, vises den også. Derefter listes
alle de pågældende udgivelser med
en markering af videoformat, f.eks.
“DVD” eller “BD”. Et flag viser, om der
er tale om en dansktekstet version,
eller om varen kommer fra USA eller
England og er uden danske tekster.

Mere om svarsiden
Allerede på oversigten kan du lægge
varer i indkøbskurven, enten i Movie
Worlds eller i Laserdiskens. Der er
nem adgang til yderligere information
via popup-tekster og billeder, og det
styres af cursoren.

Flyt cursoren hen over varens
titel, som er et link, og du får vist
udgivelsesdatoen. Det er relevant,
når varen ikke er udkommet endnu.
Det lille runde ikon indikerer, om
varen er på lager. Rød = “ikke på
lager”, Gul = “ikke udkommet endnu”
og Grøn = “på lager i mindst én af
Laserdiskens butikker”. Flyt cursoren
oven på appelsinen, og du får at
vide, hvor varen er på lager.

Flyt cursoren hen over ikonet til
højre, og et større billede dukker up.

“Vis alle svar”-linket
Hvis du leder efter filmen “In the Heat
of the Night”, vil du måske nøjes med
at søge efter ordet “Heat”. Det er fint
nok, men der er 3 film, der netop
hedder “Heat”. Hvis man rammer en
vares titel præcist, vises kun de helt
korrekte svar efterfulgt af linket “Vis
alle svar”. Klik på det, hvis dit søge-
ord kun er en del af filmens titel.

Varevisningen
Laserdisken ønsker ikke at prakke
bestemte film på nogen. Vi skjuler
ikke, at vi holder af film, men det
giver os ingen glæde, at du køber
noget, du fortryder igen. Det vil nok
heller ikke få dig til at komme tilbage
til Laserdisken igen for at handle.

Ambitionen er at vejlede bedst
muligt om de enkelte film. Hjemme-
siden indeholder en masse fakta, en
del billeder og både vores egne og
brugernes uforbeholdne subjektive
opfattelser. På hjemmesiden kan alle
og enhver anmelde og debattere film.

On-screen vejledning
Mængden af film på hjemmesiden
kan give anledning til, at den virker
uoverskuelig. Hvis man søger et godt
tilbud og får tusindvis af svar, kan det
virke overvældende.

Vi opfatter det som et positivt
problem, som vi vil løse med konkret
vejledning på hjemmesiden. Klik på
linket “Vejledning” i venstre side. Det
vil blive udviklet i den kommende tid.
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1991
Kunder tog flyet fra København eller
toget fra Esbjerg for at købe en
Laserdisc-afspiller. Det var på tide, at
hovedstaden fik en Laserdisken. Det
var min vision at åbne en super film-
butik i Århus, Odense, Aalborg og
København med både videobånd og
Laserdiscs fra hele verden med både
salg og udlejning. Hver butik skulle
navngives efter en filmklassiker. Den
første skitse til en sådan superbutik
havde arbejdstitlen “Casablanca”.

1992
Måske var det offentliggørelsen af
planerne om en Laserdisken-butik i
København, der fik videobranchen til
at reagere. Jeg blev stævnet for at
udleje Laserdiscs få uger før den
planlagte åbning, og det kom lidt på
tværs (side 22). Vi var ikke rigtig klar,
da vi åbnede i februar. Så vi lukkede
igen i nogle uger. De første år var
vanskeliggjort af retssagerne - ikke
mindst afgiftssagen, der gjorde det
særligt vanskeligt at konkurrere med
Danmarks Hi-Fi Klub (se side 26).

1996
Pioneers lancering af den ubestridt
bedste Laserdisc-afspiller CLD-D925
og producenternes interne skærm-
ydsler om en fælles standar til dvd
gav Laserdisc-systemet et vældigt
løft. George Lucas indførte en THX-
standard til pladerne, og Dolby
Digital lydsporet blev suppleret med

DTS lydspor. Resten af århundredet
stod i Laserdisc-systemets navn. Det
var også de bedste år for butikken i
Sankt Peders Stræde 49.

2003
Usikkerhed om importforbud eller ej
(side 28), problemer med udviklingen
af en interaktiv hjemmeside og dårlig
økonomi efter langvarige retssager
førte til den første beslutning om at
lukke butikken. På det tidspunkt fik vi
en helt utrolig opbakning fra vores
kunder, og vi valgte at give butikken
en chance mere.

2010
Siden 2003 har vi i butikkens egen
internet-café lært kunderne at bruge
Laserdiskens hjemmeside, og vi kan
ærligt sige, at behovet for en butik i
København falder dag for dag.

Markedet udvikler sig hele tiden.
Internettet er slået igennem som den
primære kommunikationsform, og der
er øget fokus på pris. Vi husker, da
folk uden at blinke betalte 1000 kr for
en Laserdisc i luksus-udgave, men
nu hører vi af og til: “Wow, den film
har jeg ledt efter i årevis - men 59 kr
- så meget vil jeg ikke betale for den.”
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Laserdisken i København: 1992 - 2010

De dage er forbi, men vi har minderne



2002
Efter tre vanskelige år med jævne
fremskridt løb butikken rundt mod
slutningen af 2002, og så foreslog
kulturministeren at forbyde import af
dvd-plader fra USA og Asien.

Ikke mindst vores særlige import fra
Hong Kong og Korea var blevet en
succes, og nu var det hele usikkert.

1999
Laserdiskens butik i Guldsmedgade
38 var den mest gennemførte af alle
butikkerne. Leo Rosenberg og Søren
Vestergaard, butikkens første daglige
leder, gjorde et fantastisk arbejde
med indretningen før åbningen på
“vores” fødselsdag den 1. oktober.

Preben Kristensen, gammel ven
af Laserdisken, sørgede for en festlig
start på den store dag. Siden var det
en stor fornøjelse for os fra de andre
butikker at komme forbi og mærke
atmosfæren i Guldsmedgade.

Alligevel var det en svær start.
Det planlagte internet-baserede edb-
system, der skulle koordinerer lager
og indkøb butikkerne imellem blev
forsinket igen og igen, men stille og
roligt lykkedes mere og mere.

2003
Det var med blødende hjerte, at jeg
besluttede at lukke butikken efter så
kort tid og på et tidspunkt, hvor der
endelig var kunder i butikken.

Jeg var nødt til at betale mig ud
af konflikten om udlejning af Laser-
discs (side 22), og jeg måtte skaffe
penge til retssagen mod kulturmini-
steriet (side 28). Jeg kunne heller
ikke styre tre butikker, mens jeg førte
retssag ved EF-domstolen. Jeg er
ikke dyne-Larsen, fandt jeg ud af.

Man har hørt om fiskere, der fik
kompensation, når de mistede deres
indtjeningsgrundlag på grund af nye
fiskerikvoter. Jeg spurgte regeringen,
om der var kompensation til mig, der
havde etableret ny butik i tillid til gæl-
dende regler, men det var der ikke.
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Laserdisken i Århus: 1999 - 2003



“Det kan vi gøre lige så godt”, sagde
jeg til Niels Ole, da vi i 1992 tog med
Star Tours på en filmrejse arrangeret
i samarbejde med Film Review. Vi
boede på Hollywood Roosevelt Hotel,
hvor de første Oscars blev uddelt i
1929. Selvom man ikke får adgang til
selve Oscar-uddelingen, kan man
følge stjernernes ankomst på den
røde løber, hvis man er i nærheden
på det rette tidspunkt. Det var en tur
med egen bus specielt tilrettelagt for
filmfans, som fik en god fornemmelse
af det historiske - og nuværende -
Hollywood med “behind-the-scenes”
besøg på filmstudierne og klassiske
filmlocations og et lille smut forbi
stjernernes palæer i Beverly Hills.

Er der så mange rejselystne
filmfans i Danmark, at vi kan fylde
vores egen bus og lave en skrædder-
syet tur med fokus på filmoplevelser?
Allerede i 1997 havde jeg planer om
et samarbejde med Stig Stenhøj, der
har drevet Scandia World Travel i Los
Angeles i næsten 20 år. Han skal stå
for rejsen, sørge for lokale guides,
bus og logi, og jeg skal hjælpe med
de filmhistoriske indslag og formidle
turen til Laserdiskens kunder.

Det naturskønne Californien
I disse monopoltider er det paradok-
salt at tænke på, at Hollywood som
filmby blev skabt af folk, der flygtede
fra østkysten, fordi de ikke ville betale
afgift til rettighedshaverne i New York,
f.eks opfinderen Thomas Edison, der
havde opfundet filmkameraet.

Disse filmpirater slog sig ned i
det solbeskinnede Californien og
især Hollywood, hvor der nærmest er
garanti for sol og kun en times kørsel
fra så forskelligartede lokaliteter som
bjerge, sne, strand, vand og ørken.

Jeg er betaget af alt, hvad der
lugter af Hollywood, men jeg er ikke
mindre betaget af den storslåede
Californiske natur. Hvis projektet en
dag realiseres, vil jeg koble andre
lokaliteter på, f.eks. vestkysten op til
San Francisco forbi Hearst Castle
(“Citizen Kane”) og den smukke by
Carmel og Yosemite National Park,
der kan nås fra San Francisco.

Er du interesseret i en sådan tur?
Søg efter “Tour de Hollywood” på
Laserdiskens hjemmeside, klik på lin-
ket “Send mig en mail...” og indtast
din e-mail adresse. Så kontakter vi
dig, når vi har flere informationer.
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Tour de Hollywood

Et kig i krystalkuglen
Det har ikke skortet på visioner og
drømme. Trods chikanerierne er
mange idéer ført ud i livet, men det
er intet i forhold til de planer, der
bare venter på, at vi får fred og ro.

Hvem vil med til Grauman’s Chinese Theatre på Hollywood Boulevard, hvor
skuespillerne i årtier har sat deres håndaftryk - og andre aftryk - i cementen?

Hvem har lyst til at besøge det originale Disneyland eller spadsere på
Hollywood Boulevard, hvor stjernerne har deres egen, ja selvfølgelig, stjerne?



Man kan da ikke sige nej til sin egen
filmboghandel, vel? Da Fred Zentner,
indehaver af The Cinema Bookshop i
London, trak sig tilbage efter 35 år,
overtog jeg samlingen af billeder og
antikvariske bøger. Kort efter blev jeg
angrebet af fogedretten (side 30), og
bogeventyret blev sat på standby.

Filmhistoriker Ebbe Villadsen er
en skjult Laserdisken-medarbejder,
der blev headhuntet til dette projekt,
men han havde ikke engang været
ansat i 10 dage, da Retten i Aalborg
effektivt ødelagde det hele ved at
lægge beslag på al min tid.

Bøgerne, billederne, plakaterne
og en stor samling af de såkaldte

“Front-of-House” sæt, der i de gode
gamle dage hang i udstillingsskabe
foran biograferne, venter kun på, at
jeg får afsluttet konflikterne med
domstolene, så jeg kan fortsætte den

planlagte - dengang igangværende -
renovering af Laserdiskens edb-
system og hjemmeside, så filmbog-
handlen kan inkorporeres. Nye bøger
og merchandise skal også med.

Erindringer og livsfilosofi
Siden Laserdiskens 10 års jubilæum
har jeg planlagt en erindringsbog.

Jeg skriver bogen til mig selv og
glæder mig allerede til at sidde foran
pejsen som 90-årig og læse den og
tænke tilbage på det sære samfund,
vi havde omkring årtusindskiftet.

Jeg har ingen forventninger om
at sælge mange eksemplarer, men
jeg har noget vigtigt på hjerte, som
jeg vil bevare for eftertiden. Jeg vil
fortælle, hvorfor konkurrence er godt
for et samfund, hvorfor det er vigtigt
med et frit kulturliv, og hvorfor EU er
et godt tænkt politisk system, som

skrupelløse lobbyister har formået at
få til at virke mod sin egen målsæt-
ning. Jeg vil forklare baggrunden for,
at fremtrædende økonomer allerede i
2008 advarede om, at den immateri-
alretlige udvikling ville føre til en ver-
densomspændende økonomisk krise.

Med udgangspunkt i udvalgte
film og en beskrivelse af min kamp
for at få lov til at formidle filmkunst i
det autoritære Danmark, afslører jeg
hemmeligheden bag de kræfter, der
gør det umuligt for domstolene at slå
mig ud, og som sikrer, at jeg trods
alle besværlighederne er et lykkeligt
menneske. Forventes udgivet i 2012.
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The Cinema Bookshop

Polfoto



Letterbox og pan/scan
Kunstnere hader at se deres værker
blive lemlæstet. Ophavsretsloven er
også kaldet “Kunstnernes Grundlov”,
fordi den modsat lovgivningen i f.eks.
USA angiveligt tager udgangspunkt i
kunstnernes rettigheder og beskytter
kunsten. Sammenslutningen af
Danske Filminstruktører (SADF) fik
Sydney Pollacks opbakning til at
anlægge en retssag mod DR, som
havde vist “3 Days of the Condor” i
det såkaldte pan/scan-format, der
skærer en stor del af billedet væk.

Filminstruktørerne søgte større
forståelse for film som kunstværker
og respekt for deres kunstneriske
anseelse. Med retssagen forsøgte de
at tvinge tv-stationerne til at vise film
i letterbox-formatet, der bevarer vær-
kets oprindelige komposition. Produ-
centerne var imod, for de frygtede
seernes reaktion på de sorte bjælker:
“Der mangler noget”, klagede de
uforstående tv-seere.

Laserdisken gik oplysningens vej. I
vore butikker, vore kataloger og på
udstillinger fremviste vi Laserdiscs og
forklarede igen og igen de undrende
tilskuere, at det er pan/scan-billedet,
“der mangler noget”.

Laserdiscs var blevet en niche i
filmbranchen. Industrien regnede det
ikke for noget, så fans indenfor bran-
chen gik hen og blev chefer og fik frie
hænder. Filminstruktørerne bakkede
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Respekt for filmkunsten

Laserdisc-versionen VHS-versionen

Jeg tror, at det er et fåtal af for-
brugerne, der lægger mærke til,

hvordan filmene er kopieret. Men der
vil altid være kunstspecialister,
som går op i de små detaljer.

FDVs formand, 10. marts 1993

Tilpasningen ved panscanning af
sagsøgerens widescreen film til TV
formatet har medført bortskæring af
en betydelig del af billederne med

den følge, at billedkompositionen i en
række sekvenser må betegnes som

lemlæstet, at detaljer af betydning for
personkarakteristikken er udgået, og

at der er opstået uoverensstem-
melser mellem billeder og dialog.

Østre Landsret, 4. april 1997

Billedkompositionen er instruktørens
primære og helt essentielle værktøj.
Desuden bliver den et udtryk for den

enkelte instruktørs personlige stil.
Hvis man ændrer kompositionen i én

af mine film og udsender den i mit
navn, så er det en løgn.

Sydney Pollack, 21. januar 1997

op, og snart kunne man på Laserdisc
få fat i filmene i det rigtige format og
med spændende ekstramateriale. En
overrasket filmindustri førte den
uventede succes videre på dvd.

For Niels Ole og jeg var det en
spændende tid med instruktørerne: Vi
var gæster på St. Bededagstræffet
på Filmhøjskolen i 1995, vi var med
til Københavns Filmfestival, og jeg
mødte Sydney Pollack flere gange.

Aalborg Stiftstidende, 5. februar 1997



Filmproducenternes grådighed
Regionalkoder til dvd og Blu-ray er skabt af internationale
filmproducenter for at begrænse konkurrencen på verdens-
markedet. Ved at tvinge forbrugerne til at købe de lokale
udgivelser, kan de tage højere priser i områder, hvor for-
brugerne ikke har nogen indflydelse, eller hvor de er så
velbeslåede, at de har råd til at betale mere.

Hvis producenternes grådighed alene førte til højere
priser, var det til at leve med, men det går i høj grad ud
over kulturlivet. Tusinder af film er kun tilgængelige i
USA, og masser af andre film tilbydes kun i Europa i
ringere kvalitet.

Og det er IKKE til at leve med.

Kommissionen og Forbrugerrådet
Oprindeligt ville producenterne også opdele
Europa, men der satte Kommissionen for en
gangs skyld hælen i og stod fast. Men der eksi-
sterer en teknisk handelshindring mellem
Europa og resten af verden på grund af koder-
ne. Også Forbrugerrådet var kritisk, for det er
almindelige forbrugere, det går ud over, men
hverken Kommissionen eller Forbrugerrådet
har gjort noget aktivt for at afhjælpe situa-
tionen - men Laserdisken gør.

Kodefri afspillere
Laserdisken har altid modificeret dvd-
afspillerne og gjort dem kodefrie, inden
vi solgte dem. At sælge en dvd-afspiller
med den indbyggede blokering svarer
næsten til at sælge en bil uden bak-
gear. Vi betragter det ærligt talt som
lidt af en funktionsfejl, når en dvd-
afspiller ikke kan spille de dvd-film,
man ærligt og redeligt har købt.

Laserdisken tilbyder også
ombygning af dvd-afspillere fra de
fleste kendte mærker, men det
behøver man ikke at tænke på,
hvis man køber dvd-afspilleren
i Laserdisken.

Desværre er det mere kompliceret at
ombygge en Blu-ray afspiller. Laserdisken til-
byder i øjeblikket kun Pioneers BDP-330 i en
100 % kodefri udgave - både kodefri som
dvd-afspiller og som Blu-ray afspiller. Andre
modeller gør vi kun kodefri på dvd-delen.

Producenternes undskyldning om at
beskytte biograferne er ikke rigtig.

Faktum er, at de selv bestemmer
releasedatoerne, og oftest får de
nye film premiere samtidig over
hele verden. Og det er ret længe
siden, at f.eks. “Stagecoach” gik i
biffen, men den utrolige Blu-ray
fra The Criterion Collection er alli-
gevel kodet. En ægte filmsamler
skal kunne afspille alle regioner.
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Til kamp mod regionalkoderne

Pioneers BDP-330 er p.t. Laserdiskens eneste afspiller,
der er 100 % kodefri - både til dvd og til Blu-ray.

Ingeniøren, 21. januar 2000



I starten af 80’erne var piratkopiering
udbredt. I 1981 organiserede de dan-
ske distributører sig i Foreningen af
Danske Videogramdistributører (FDV)
med hovedsæde på advokat Johan
Schlüters kontor. Videopiraterne blev
nu systematisk retsforfulgt, og de
blev udelukket fra at få lovlige film fra
foreningens medlemmer. Godkendte
forhandlere fik autorisation og kunne
lease kassetter til udlejning. Det dan-
ske system vakte international opsigt,

Fogedforbuddet mod Erik
Fogedretten nedlagde forbud mod
udlejning efter ophavsretslovens
hovedregler i §§ 1 og 2, som giver
rettighedshaveren fuld kontrol over
spredningen af et værk. Johan
Schlüter havde anført, at filmværker
ikke er undergivet konsumptionsprin-
cippet (hvad det så end betyder) i
ophavsretslovens § 23, der kun ved-
rører litterære og musikalske værker.

Mine undersøgelser i 1987
I foråret 1987 blev jeg ringet op af en
repræsentant for FDV. Han spurgte,
om jeg udlejede Laserdiscs. “Du må
ikke udleje pladerne, men så længe
du bare sælger dem, kan vi ikke gøre
noget ved det”, sagde han. Jeg blev
nysgerrig af den samtale. Jeg havde
ikke haft kontakt med FDV før, og jeg
kom til at tænke på, om FDV virkelig
kunne bestemme over udlejning af
mine Laserdiscs. Jeg fandt på at
spørge regeringen.

Efter næsten 4 måneder skrev
kulturministeriet, at jeg hverken
måtte udleje eller sælge Laserdiscs
fra England. Ifølge kulturministeriet
måtte man i Danmark faktisk kun
handle med bøger og musik uden
særlig tilladelse. Jeg var skeptisk.
Jeg var i mellemtiden begyndt at
læse erhvervsret på universitetet i
Aalborg, så jeg havde både Dansk
Privatret og den aktuelle lovgivning
lige ved hånden. Dansk Privatret
nævnte både § 23 og § 25. Ifølge
bemærkningerne til Karnovs lovsam-
ling var § 23, stk. 1 og § 25, stk. 1 til-
sammen udtryk for “konsumptions-
princippet”. Kulturministeriet (og
Johan Schlüter) havde kun peget på
§ 23, som de samtidig afskrev som
irrelevant. De nævnte ikke § 25.

Mine Laserdiscs var udgivne
filmværker - ikke piratkopier - så de
måtte spredes videre ifølge § 25. Jeg
drøftede udlejning med den engelske
rettighedshaver og distributør, som
også mente, at udlejning ville hjælpe
Laserdisc-systemet. Laserdiscs var
dyre. Mange filmsamlere ville gerne
leje Laserdiscs, især når de overveje-
de at købe en film, de ikke havde set.

Jeg gik til advokat Anders
Hjulmand, redegjorde for mine planer
og gennemgik § 25 for ham. Han
lovede at hjælpe, hvis jeg skulle få
problemer med FDV.

men den høje pris skræmte video-
udlejerne, og nogle af dem handlede
i stedet med distributører i England,
hvor de kunne købe kassetterne.
FDV tillod ikke den konkurrence, og
Johan Schlüter valgte videoudlejer
Erik Viuf Christiansens udlejning af
en importeret kassette af “Never Say
Never Again” som prøvesag. På
vegne af Metronome Video og War-
ner Brothers fik han nedlagt foged-
forbud, og han anlagde en retssag.

Efter aftale med den engelske
rettighedshaver begyndte jeg udlej-
ning af Laserdiscs som en salgsfrem-
mende foranstaltning i oktober 1987.
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Videobranchens udlejningsmonopol

Rental fees are relatively high in
Scandinavia and royalties and

other kick-backs to distributors and
producers are similarly high. Not
only do the distributors own all

cassettes, they are also, via their
Homevideo Distributors Assn., in
approval control of the retailers.

Variety, 31. august 1988

Fra fogedrettens kendelse, 13. august 1984

Fra kulturministeriets brev til mig, 25. august 1987

Fra Dansk Erhvervsret, lærebogen på HD-studiet på AUC

Ophavsretslovens § 25, stk. 1



EF-domstolen vildledes
Jeg læste artiklen i Videotraileren og
fandt den helt usandsynlig. Der var
godt nok rygter om en retssag mod
en udlejer, men jeg var sikker på, at
han ville vinde den på grund af § 25,
og det vedrørte ikke EF-domstolen. I
1986 havde Danmark stemt for Det
Indre Marked, og jeg havde studeret
Kommissionens hæfter om konkur-
rencereglerne, hovedhjørnestenen i
EF, der forbyder autorisationskrav.
Videotraileren skræmte imidlertid ud-
lejere til at søge autorisation hos
FDV og til at afstå fra at importere.

Jeg besluttede at undersøge det
nærmere. Jeg fandt frem til Erik Viuf

Folketinget vildledes
Kulturministeriet undgik en debat om
udlejning af film. Hvis et medlem af
Folketinget skulle vise interesse for
forslaget, var det pakket ind, som om
det handlede om at tillade salg:

Kun Jakob Stegelmann på Berlingske
Tidende skrev om lovforslaget. Den
10. maj 1989 trykte avisen en artikel
om risikoen for, at udlejning af impor-
terede film til f. eks. indvandrere ville
blive forbudt. Det fik Johan Schlüter
til at reagere. Den 17. maj 1989 satte
han Jakob Stegelmann på plads i et
læserbrev med overskriften “En mis-
forståelse”. Johan Schlüter afviste, at
forslaget handlede om udlejning.

Sådan blev løgnen for EF-dom-
stolen tilsløret, og FDV fik et - omend
tvivlsomt - grundlag for at fortsætte
med at holde danske videoudlejere i
et jerngreb. Ikke én eneste politiker
opdagede, hvad der skete.

Efter EF-domstolens dom
Jeg foreslog Erik Viuf Christiansen,
at han lod advokat Anders Hjulmand
overtage sagen og gøre opmærksom
på § 25. Men Erik orkede ikke mere,
og han var skuffet over, at de andre
importører ikke støttede ham. Han
kastede håndklædet i ringen. Han
indgik forlig. På baggrund af forliget
retsforfulgte FDV alle de andre video-
importører - undtagen Laserdisken,
som ikke blev rørt i flere år.

Den 9. september 1988 forsøgte
jeg at gøre resten af landet opmærk-
som på eksistensen af § 25 og det
faktum, at der ikke eksisterede en
særlov om udlejning af filmværker.
Det skete i form af en kronik, der blev
sendt til dagspressen, Videotraileren,
bibliotekerne og kulturministeriet.

Ikke én eneste avis reagerede,
men kulturministeriet gjorde. Den 8.
december 1988 fremsatte kulturmini-
steren et lovforslag om ændring af
ophavsretsloven. Det var en pakke
med 23 ændringer. Nede som nr. 8
kunne man finde en tilføjelse til § 23
om udlejning af film:

EF-domstolens dom
Jeg husker udmærket, da Folketinget
i 1985 forbød udlejning af CD-plader.
Baggrunden var et kreativt tilbud fra
en butik: “Lej en plade og køb et
blankt kasettebånd”. Den utilslørede
opfordring til at lave en kopi i stedet
for at købe pladen blev opfattet som
snylteri. Lov nr. 274 af 6. juni 1985,
som regeringen henviste til, indførte i
§ 23 en bestemmelse om udlejning
af musik. Det var uden problemer i
forhold til EF, for det gjaldt på samme
måde for danske og importerede CD-
plader. FDV og regeringen forsikrede,
at også forbuddet mod udlejning af
film gælder uden forskel på danske
og importerede kassetter. EF-dom-
stolen valgte derfor ikke at gribe ind.
Den skrev i dommen af 17. maj 1988:
“I tilfælde hvor en national lovgivning
giver ophavsmænd en særlig ret til
udlejning af videogrammer, ville
denne ret miste sit indhold, hvis ret-
tighedshaveren ikke kunne bestem-
me over udlejning.”

Regeringen skrev, at der før
særloven om musikværker i 1985
allerede var en særlov om udlejning
af film “bygget på almindelige kultur-
politiske synspunkter”. Faktum er, at
FDV og kulturministeriet - før sagen
kom for EF-domstolen - begge havde
“glemt” § 25 og peget på § 23, som
netop ikke omfatter filmværker.

På biblioteket kan man læse doms-
samlingen 1988 med EF-domstolens
domme og parternes indlæg. Denne

sag findes på siderne 2605-2631.
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Videobranchens fagblad, Videotraileren, august 1988

Fra Johan Schlüters indlæg

Fra regeringens indlæg

Christiansen og fik tilsendt sagens
akter. Eriks advokat kunne have gjort
retten opmærksom på, at Johan
Schlüter havde glemt § 25, men han
sagde i stedet, at ophavsretsloven
var ugyldig, fordi den begrænsede
samhandlen i EF. Spørgsmålet om
den danske lovs gyldighed blev fore-
lagt for EF-domstolen til afgørelse.

Godkendte EF-domstolen så en
lov, der kun tillader salg og udlejning
af bøger og musik? Nej, slet ikke, for
i deres indlæg til EF-domstolen lod
både kulturministeriet og Johan
Schlüter som om, at der var tale om
en særlov, der specielt forbyder
udlejning af netop filmværker.



Et EF-direktiv fødes
Også Kommissionen tog regeringens
og Johan Schlüters forklaring om den
danske særlov om udlejning af video-
film for gode varer. Den fandt det
også rigtigt at tage hensyn til ophavs-
mændene - men anså i modsætning
til Johan Schlüter og kulturministeriet
de kunstnere, der skaber værkerne,
for at være ophavsmænd.

Retssagen mellem Warner
Brothers og Erik Viuf Christiansen
havde vist, at det var nødvendigt at
harmonisere udlejningsrettighederne,
hvis man skulle nå målet om at gen-
nemføre Det Indre Marked med hen-
blik på at give industrien mulighed for
at operere på hjemmemarkedsvilkår
inden for hele Fællesskabet.

Den 24. januar 1991 fremsatte
Kommissionen sit forslag til det
såkaldte “låne/leje-direktiv”, og den
tog hensyn til både producenter og
ophavsmænd. Begge gruppers vilkår
blev styrket ved den harmonisering,
der var nødvendig for at fjerne de
handelshindringer, som forskellige
ophavsretlige regler kunne medføre.

Den europæiske videoindustri
var ikke just begejstret for forslaget
om forbud: “insane”, “unacceptable”

og “it’s a theoretical document written
by erudite theroreticians and is not
about what happens in real life”. Det
var der god grund til. Et forbud mod
udlejning af film ville i 1991 have ca.
samme effekt for videoindustrien som
et forbud mod salg af aviser ville få
for dagspressen. Aviser blev udgivet
for at blive solgt. Videokassetter blev
udgivet for at blive udlejet.

Udlejning af videokassetter var
videobranchens levebrød, og ingen
skulle forbyde udlejning - slet ikke
ophavsmændene eller de udøvende
kunstnere. Ifølge direktivet har de alle
ret til at forbyde udlejning og udlån.
“Det vil lukke mange videobutikker”,
sagde Norman Abbott, formand for
den britiske brancheorganisation, “og
dermed i sidste ende skade de selv-
samme folk, man prøver at beskytte.”

EF-lovgivning debatteres sjældent
offentligt, men udlejningsdirektivet
var en undtagelse. Som led i Fælles-
skabets medieprogram lanceredes
European Video Review for at give
indsigt i den europæiske videoindu-
stri, som ifølge lederen i første num-
mer “på trods af dens enorme betyd-
ning også er den mest misforståede”.

I første nummer blev de store vindere
udråbt til at være de ophavsmænd
og udøvende kunstnere, som ikke i
deres kontrakter har indføjet en ret til
en procentdel af indtægterne ved
udlejning, og som ikke kontrollerer
udlejning af deres værker. Den ret
skulle de nu have i kraft af direktivet.

I andet nummer var fokus rettet
mod parallelimportørerne, som nu
ville få frit spil også på udlejnings-
markedet. Undtagen altså i Danmark,
hvor direktivet stort set er ignoreret.
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EFs direktiv om udlejning og udlån

Direktivets artikel 2, stk. 1 og 2



Det Indre Marked
Det er bemærkelsesværdigt, så for-
skelligt European Video Review og
den danske branches Videotraileren
så på Warner Brothers retssag mod
Erik Viuf Christiansen.

Ifølge artiklen i Videotraileren
var det nærmest EF-domstolen, der
stillede krav om autorisation og
særlig tilladelse. European Video
Review skrev derimod om dommen,
at den skal forstås som “midlertidig”,
og at EF-domstolen advarede
Warner om, at Europas grænser ville
forsvinde fra januar 1993, hvorefter
parallelimportører ville blive betragtet
som det frie markeds entreprenører.

Det Indre Marked nedbryder
barrierer, skrev European Video
Review i overskriften på forsiden og
udråbte som vindere tillige de grossi-
ster og distributører, der allerede var
involveret i parallelimport af salgs-
kassetter. Efter harmoniseringen
ville det ikke være muligt at forbyde
udlejning af udlejningskassetter i
andre lande. Territorialt begrænsede
distributionskontrakter ville simpelt-
hen være forbudt i EF: “Once a deal
is legal, it’s legal throughout the EC”.

Den nye ret blev opfattet som
en “ret til at forbyde udlejning”, så
man kunne udgive en “salgskassette”
og meddele forbuddet på omslaget.

Udlejningsretten i England
I kølvandet på EF-domstolens dom
indførte England som det første land
en udlejningsret for filmværker i lov-
givningen. Det skete allerede i 1988,
men retten blev givet til filmens pro-
ducent, som sjældent anvendte den.
Protesterne mod direktivet skyldtes
en frygt for, at ophavsmænd kunne
finde på at forbyde udlejning eller
bruge den nye ret til at få en andel af
indtægterne fra udlejningsmarkedet.

Det var normalt, at en kassette
blev solgt til en høj pris til udlejere,
som lejede den ud til private. Den
høje pris dækkede et større antal
udlejninger, og når det marked var
dækket, blev filmen udgivet til en
lavere pris. Målgruppen var private
filmsamlere. Det viste sig snart, at
udlejning også havde en direkte
salgsfremmende effekt.

Da Walt Disney Home Video i
1991 lancerede Fantasia i England,
var den prissat som salgskassette,
men den blev særligt tilbudt i pakker
til udlejningsforretninger i håb om, at
folk ville leje filmen og opdage, at
den var værd at købe. Fantasia slog
alle hidtidige salgsrekorder.

Med udlejningsretten er det
blevet muligt at udgive eksemplarer,
som ikke må udlejes, men i England
bruges det kun undtagelsesmæssigt.

- 19 -

Direktivets artikel 4, stk. 1 og 2

Fra Kommissionens direktivforslag, 24. januar 1991

Fra Kommissionens direktivforslag, den 24. januar 1991

Udlejningsretten i Danmark
Allerede i 1981 etablerede FDV det
autorisationssystem, der kontrollerer
de danske videoudlejere.

Videoudlejer Ove Jensen fik
styrken at mærke, da en konkurrent i
1992 anklagede ham for at udleje
piratkopier. Han erkendte, at en
medarbejder havde udlejet salgs-
kassetter, men han nægtede at være
videopirat. FDV anlagde ikke sag for
piratkopiering, men opsagde ensidigt
forhandleraftalen med Ove Jensen.
Derefter fik FDV nedlagt forbud mod
udlejning af de selvsamme film, han
havde betalt for. Millioninvesteringen
blev tabt på gulvet, da retten dømte
ham for at udleje “uden det fornødne
samtykke” i kraft af, at FDV havde
inddraget autorisationen.

Da han aldrig blev anklaget for
piratkopiering, fik han heller ikke en
chance for at forsvare sig, men han
mistede naturligvis sin virksomhed.

FDV brugte senere § 23, stk. 3
som retsgrundlag for at håndhæve
autorisationssystemet, og låne/leje-
direktivet ændrede intet. Udlejere af
importerede film forfølges stadig.

FDV vurderede i 1992, at det vil
koste de danske selskaber 75 mill.
kr. årligt, hvis engelske videofilm får
adgang til udlejningsmarkedet.

Ophavsmandens ret
Ifølge direktivet har ophavsmænd en
udlejningsret, der er ligeværdig med
producenternes. Alligevel har de
ingen indflydelse på udlejning af film
i Danmark. De kan ikke autorisere
forhandlere, stille kunstneriske krav
eller sikre sig et vederlag. Låne/leje-
direktivet giver ophavsmænd en ret
til vederlag, der ikke kan gives afkald
på (artikel 4), men ophavsmændene
får ikke en del af indtægterne fra
udlejningsmarkedet i Danmark.



Er der belæg for at definere “kunst-
neriske værker” og “kunstværker” for-
skelligt, så filmværker er med i det
ene begreb, men ikke i det andet?

Ophavsretsloven selv brugte de
to begreber i flæng om nøjagtigt det
samme, eksempelvis i § 33 og § 34
om forlagsaftaler.

Johan Schlüter anlagde injuriesag.
Han forklarede i retten, at det var for
at undgå, at videoforhandlerne skulle
tage bogen alvorligt. Jeg var egentlig
tilfreds med chancen for at afsløre, at
videobranchens monopol var baseret
på manipulation, men da jeg under
domsforhandlingen ville gennemgå
bilag, blev jeg afbrudt af Johan
Schlüters advokat: “Dommer, vi har
vist en aftale”, sagde han og hev et
brev frem, hvorefter dommer Mogens
Christensen forbød mig at gennemgå
bilagene.

Johan Schlüter afgav forklaring i
vished om, at jeg ikke måtte frem-
lægge de ønskede bilag. Han fortalte
om sin særlige position i kulturmini-
steriet, og det gik op for mig, hvordan
han og kulturministeriet kunne skifte
mening synkront. Ikke utænkeligt, at
han blev spurgt både i forbindelse
med kulturministeriets brev til mig og
regeringens indlæg til EF-domstolen.
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Johan Schlüters injuriesag

Tilliden til mig er så stor, at jeg er den eneste,
kulturministeriet rådfører sig med i spørgsmål,

der vedrører film- og musikbranchen.
Johan Schlüter, 13. januar 1993

Johan Schlüters advokat til Retten i Aalborg, 6. januar 1993

Retten i Aalborg til Johan Schlüters advokat, 11. januar 1993

Da jeg i 1992 omsider blev stævnet
for udlejning af Laserdiscs, udgav jeg
en bog om hele forløbet. Jeg sendte
en kasse bøger til Kulturudvalget, og
Kim Behnke stillede kritiske spørgs-
mål til kulturminister Grethe Rostbøll.

Fuldmægtig Peter Schønning,
der forhandlede låne/leje-direktivet
for Danmark, svarede i et notat. Her
forklarede han, at § 25 ikke vedrører
filmværker, fordi filmværker er “kunst-
neriske værker”, mens § 25 vedrører
“kunstværker”, som er noget andet!
Regeringen udtalte sig i øvrigt ikke
om lovgivningen, men om udlejning,
fordi sagen handlede om udlejning,
og derfor tog EF-domstolen ikke stil-
ling til det danske forbud mod salg.

Jeg har forgæves forsøgt at få
den nye forklaring bekræftet. Ifølge
retsmøderapporten udtalte regerin-
gen sig om “den anfægtede lovgiv-
ning” og begrundede endda, hvorfor
udlejning af film var noget særligt.
Den mærkværdige definition havde
også været mere troværdig, hvis den
var kommet frem før.

Dommer Mogens Christensen var
uinteresseret. Han skrev i dommen,
at jeg mente, at ophavsmanden ikke
kunne forbyde udlejning i henhold til
EF-retten. Da det var åbenlyst for-
kert, måtte Johan Schlüter have ret.

Det blev jeg vred over. Jeg kom
godt ud af det med filminstruktørerne
og kæmpede med dem om respekt
for deres rettigheder. En dum dom-
mer skulle ikke pådutte mig, at jeg
ikke respekterede deres rettigheder.
Han kunne selv få en injuriesag!

Journalist Søren Østergaard
havde dækket sagen, og han var
parat til at stille op som vidne. Den
holdning, jeg var blevet dømt for, var
ikke den holdning, jeg havde givet
udtryk for. Det ville han godt støtte.

Advokat Anders Hjulmand talte
mig fra at gennemføre injurie-sagen.
“Det får du ikke noget ud af”, sagde
han. “Du kan anke til landsretten.”



Vestre Landsret
Injuriesagen var den første retssag,
jeg førte selv, men da den kom for
Vestre Landsret to år senere, havde
jeg fået en del erfaring, både fra
FDVs retssag om udlejning og min
strid med Skat om ulovlige afgifter.

Jeg havde fremsendt disposition
for bevisførelsen forud for domsfor-
handlingen den 15-16. marts 1995:

1) Retsstillingen frem til 1989
2) Retsstillingen efter 1989
3) FDVs manipulationer
4) Skadevirkningerne
5) Sandheden af de 5 citater

Jeg havde fremlagt 48 bilag sorteret i
afsnit jfr. dispositionen. Johan
Schlüters advokat ville igen have
bilagene afvist. De tre dommere
Lilholt, Kristian Petersen og Annette
Kristiansen forlangte, at jeg beviste
hvert citat for sig og gennemgik bilag
i henhold til hvert enkelt citat.

Jeg henviste til dispositionen og
sagde, at de citerede afsnit skal ses i
sammenhæng. Det ville de ikke høre
på, og jeg skulle på stedet ændre
min disposition. Resten af dagen gik
med at diskutere, hvad de enkelte
bilag skulle bruges til. Dommerne var
ikke forberedt på, at jeg ville bevise,
at citaterne fra bogen var sande.

Da jeg gennemgik EF-domsto-
lens dom, afbrød Kristian Petersen:
“Der står “værk” her. Kan det ikke
være, at de tænker på et maleri?”
Da blev jeg klar over, hvilket niveau
han befandt sig på. Jeg brugte natten
på at skrive en indledende procedure
for at gøre det begribeligt, hvad det
handlede om. Retten havde på for-
hånd afvist at spørge EF-domstolen,
og den havde ignoreret min anmod-
ning om at få en retsreferent til stede.

Jeg bad da min lillebror Jens og
min far tage med på andendagen for
at tage notater.

Jakob Stegelmanns forklaring
Tilbage i 70’erne købte jeg smalfilm i
Jakob Stegelmanns butik Panoptikon.
Han var parallelimportør til stor fortry-
delse for den danske “eneretshaver”,
som imidlertid intet kunne stille op.
Jakob Stegelmann afgav forklaring
for at illustrere, at Johan Schlüters
verdensbillede i Berlingske Tidende
ikke svarer til den virkelighed, som
han og jeg havde levet i. Jeg havde
solgt Laserdiscs siden 1984 uden
problemer. Jeg skrev netop til kultur-
ministeriet i 1987, efter at FDV selv
havde sagt til mig, at de ikke kunne
gøre noget ved mit salg af film.

Forbud mod bevisførelsen
Før min egentlige procedure gen-
nemgik jeg nogle af de spørgsmål,
der var taget op dagen i forvejen, og
jeg redegjorde for den overordnede
problemstilling. Det tog 37 minutter
ifølge min brors notater. Så fulgte 8
minutters diskussion med Lilholt. Min
bror skrev i sine notater: “Hård
diskussion om HK skal gennemgå
retstilstanden før 89, og om Schlüter
derfor bluffede eller brugte loven.”

Jeg husker, at Lilholt omsider
forstod, hvad jeg mente, hvortil jeg
retorisk sagde: “Godt, kan jeg så
komme i gang med at bevise det?”.
Til min store overraskelse svarede
han: “Det er vi nødt til at overveje”,
og de tre dommere forlod retslokalet.

Kl. 11.46 vendte de tilbage og
meddelte, at jeg skulle springe over
afsnit 1-4 i dispositionen. Jeg skulle
gå direkte til afsnit 5. Lilholts ord står
som mejslet ind i min hukommelse:

“Vi kan ikke bringe os i en position,
hvor vi kan risikere at skulle give dig
medhold i, at vores kolleger igennem
15 år har været dumme”.

“De har ikke nødvendigvis
været dumme”, svarede jeg, hvilket
irriterede ham, og han sagde: “Lad
os så sige, at de har taget fejl. Det er
jo ikke bare dommerne i de konkrete
sager, men alle i den juridiske ver-
den, der accepterer FDVs praksis”.

Lilholt sagde Salomonsk, at de
ved vurderingen af injuriesagen ville
lade som om, at jeg havde ret.

Jeg følte mig derfor snydt, da
jeg læste dommen. Heri står, at det
er “uden betydning”, om jeg har ret i
min opfattelse, hvorefter landsretten
tilføjede, at jeg ikke har ført sand-
hedsbevis for udtalelserne “der må
opfattes i sammenhæng”. Duhh!

Det er bemærkelsesværdigt, at
Vestre Landsret forholdt sig til Johan
Schlüters udtalelser før, under og
efter sagen ved EF-domstolen. Da
jeg læste de skriftlige indlæg i rets-
møderapporten første gang, blev jeg
så skræmt af implikationerne, at jeg
ikke sov i 6 døgn. Vestre Landsret
lod simpelthen som om, at der ikke
er nogen forskel.

Jeg blev dømt til at betale bøde,
erstatning, sagsomkostninger samt
et beløb til at offentliggøre dommen.
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Vi kan ikke bringe os i en position,
hvor vi kan risikere at skulle give dig medhold i,

at vores kolleger igennem 15 år har været dumme.
Vestre Landsret, 16. marts 1995

Fra Vestre Landsrets dom, 31. marts 1995:



En dag i byretten, 1993
Anders Hjulmand selv sad i kørestol
og mødte ikke i retten. Jeg arbejdede
sammen med Jørn, som foreslog, at
jeg mødte selv i justifikationssagen,
fordi jeg var så godt inde i tingene.
Han kunne være bisidder og vejlede,
hvis der skete noget uforudset. På
tragisk vis omkom han ved en ulykke,
så da dagen oprandt den 16. februar
1993 havde jeg egentlig ikke noget
valg, men jeg var godt forberedt.
Som ventet havde FDV ingen beviser
for deres påstande. Jeg forventede,
at det ville handle om, hvor meget
FDV blev til grin - men jeg havde ikke
læst dommen i injuriesagen endnu.

Retsmødet tog lige fra start en
uventet drejning. Retspræsident K.
Arildsen havde taget sagen selv. Han
var kendt for at være god til sager
med selvmødere, men han startede
alligevel med at udtrykke bekymring
over, at jeg mødte uden advokat i en
så vigtig og “kompliceret” sag.

Fogedforbuddet
FDV ventede til januar 1992 med at
angribe mig, men så gik det stærkt.
Jeg blev indkaldt til møde i fogedret-
ten med 10 dages varsel. Jeg fik
ingen bilag at forholde mig til. Dem
fik jeg først dagen før - 154 sider - og
yderligere 18 sider på selve mødet.
Efter mere end 4 års tilløb fik jeg 24
timer til at forberede mit forsvar. Jeg
blev bistået af den unge advokat
Jørn Rasmussen, som kæmpede en
brav kamp under svære betingelser.
Dommerfuldmægtig Michael Lynge
Jensen lyttede til mig og Jørn, før
han skrev en kendelse, der loyalt og
korrekt gengiver grundlaget for
afgørelsen: de fremlagte kontrakter,
der viser, at FDV ikke har en særlig
ret til at bestemme over Laserdiscs.
Det er almindelige forlagsaftaler, der
giver FDVs medlemmer mulighed for
at udgive videokassetter med danske
tekster. Men FDV var frække nok til
at prøve at stoppe konkurrencen fra
Laserdiscs på det spinkle grundlag.

Jørn havde (uden at afklare det
med mig i farten) nedlagt påstand
om forbud mod sikkerhedsstillelse på
1 mio. kr - og fået medhold - så jeg
kan ikke bebrejde fogedretten noget.

- Jeg er enig i, at sagen er
meget vigtig. Derfor er det også vig-
tigt for mig at være repræsenteret af
den person, der er bedst kvalificeret,
og det er mig selv, sagde jeg.

Det var han ikke tilfreds med.
- Det er jo en kompliceret sag.

Kan du ikke præcisere, hvad du
bestrider? spurgte han.

- Jeg forstår ikke helt. Jeg er
sagsøgt. Sagsøgerne bestrider min
ret til at udleje Laserdiscs. Skal de
ikke fortælle, hvorfor de gør det?

- De har jo eneretten til distribu-
tion i Danmark, svarede Arildsen.

Jeg var stum et øjeblik. Hvad foregik
der? Sagen var ikke engang startet,
og dog var den allerede afgjort!

- Har De allerede afgjort sagen,
spurgte jeg. Jeg troede, det var det,
vi skulle finde ud af.

Nu var det Arildsens tur til at
være stum, så jeg fortsatte:

- Jeg har talt med Sammenslut-
ningen af Danske Filminstruktører og

deres advokat, som også repræsen-
terer Sydney Pollack i retssagen
mod Danmarks Radio. Ingen af dem
har noget mod min udlejning.

- Kan vi ikke være enige om, at
vi kan holde filminstruktørerne ude af
denne sag, sagde han uforstående.

- Det kan vi da ikke. Sagsøger
påstår, at jeg overtræder § 23, stk. 3.

- Du har jo ikke fået tilladelse af
enerettighedshaverne til udlejning,
sagde Arildsen en anelse irriteret, og
jeg forsøgte at forklare.

- Ifølge § 23, stk. 3 kan en film-
instruktør forbyde udlejning af et
filmværk. Andre begrænsninger er
der ikke i loven.

Det sagde Arildsen ikke noget
til, så jeg fortsatte med at forklare:

- Kan vi ikke blive enige om, at
en filminstruktør regnes for at være
den person, som har skabt en film
og dermed er ophavsmand til den?

- Der er jo flere om at lave en
film, sagde Arildsen eftertænksomt.

- Der er også den, der laver
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Retssagen om udlejning af Laserdiscs

Fra fogedrettens kendelse, 28. februar 1992



musikken, og så er der skuespillerne.
- Ok, men kan vi så blive enige

om, at sagsøgerne ikke repræsente-
rer komponisterne og skuespillerne?

- De har jo overdraget deres
ophavsret, sagde Arildsen bestemt.

- Det kan ikke ændre på, hvem
der har skabt værket, og det er dem,
det handler om ifølge loven.

Arildsen syntes, det var noget
sludder, men jeg fortsatte:

- Hvordan kan Sydney Pollack
så stævne Danmarks Radio, som har
købt retten til at vise filmen af filmens
producent?

Arildsen så hjælpeløst på FDVs
advokat Torben Steffensen, og så
foreslog han:

- Ophavsmanden har vel over-
draget sit samtykke til producenten?

- Hvordan “overdrager” man et
samtykke? Man kan give samtykke,
eller man kan lade være. Det ses af
EF-direktivet, at retten til at forbyde
udlejning separat er givet til ophavs-
manden, de udøvende kunstnere og

til producenten. Det er præciseret, at
filmens ledende instruktør skal anses
som ophavsmand.

Det troede Arildsen ikke på,
men jeg havde fremlagt direktivet
som bilag og fremhævet artikel 2
med gul tusch, og vi slog det op.

Jeg læste første linie af stk. 1
og så stk. 2 om ophavsmanden til et
filmværk. Arildsen protesterede:

- Du læser ikke det hele. Prøv at
læse den fjerde type rettighedshaver.
Der står producent.

- Netop, sagde jeg. Producenten
er en anden type rettighedshaver.
Jeg tror på, at sagsøgerne har fået
overdraget udgivelsesrettigheder af
producenterne, men i denne sag er
temaet “ophavsmandens samtykke”.

Arildsen gad ikke diskussionen.
Han prøvede at afslutte den ved at
sige, at direktivet ikke var gennemført
endnu, men det var en god pointe.

- Netop, producenten har endnu
ikke ret til at forbyde udlejning ifølge
dansk lov, men ophavsmanden har!

Arildsen anede ikke sine levende råd.
Han afsluttede retsmødet ved at
pålægge mig at antage en advokat.
Hvis jeg ikke mødte med en advokat
til næste retsmøde, ville han dømme
mig som udeblevet.

Anders Hjulmand blev nødt til at
træde til, og Arildsen var fair nok til at
holde de næste retsmøder på Anders
Hjulmands kontor.

FDV havde trukket kontrakterne
fra fogedsagen ud af retssagen igen.
I stedet trådte Warner Brothers ind i
sagen. Deres advokat nøjedes med
at erklære: “Vi har alle rettigheder”.

Anders Hjulmand spurgte igen
og igen, om det ikke var muligt at se
bare ét eksempel på, at ophavsman-
den har overdraget sin udlejningsret
til producenten, men det ville hverken
FDV, Warner Brothers eller Arildsen
være med til.

- Man må kunne gå ud fra, at et
firma som Warner Brothers har styr
på rettighederne, sagde han og satte
dermed punktum for den diskussion.
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Fra byrettens kendelse, 2. januar 1995

SADFs anmodning til Retten i Aalborg, 23. november 1993

Ophavsmandens samtykke
Er Gyldendal ophavsmand til Harry
Potter? Selvom Gyldendal formentlig
har fået J. K. Rowlings tilladelse til at
udgive danske versioner af Harry
Potter, ændrer det vel ikke på, hvem
der har skrevet bøgerne?

FDVs egne medlemmers video-
udgivelser blev udlejet i Danmark i
stor stil, så kunne man ikke gå ud
fra, at de respektive ophavsmænd
havde givet samtykke til udlejning?
Ellers var udlejningen jo i strid med
ophavsretslovens § 23, stk. 3.

Uanset baggrunden for § 23, stk. 3
havde Folketingets flertal stemt for, at
udlejning kræver “ophavsmandens
samtykke”. Hvis de havde ment, at
udlejningsretten skulle tilhøre produ-
centen, kunne de have bedt kulturmi-
nisteren om at skrive det i loven.

Jeg orienterede Sammenslut-
ningen af Danske Filminstruktører
(SADF), som derefter bad om lov til
at indtræde som bi-intervenient i
sagen til støtte for mit synspunkt.

Retspræsident Arildsen gjorde
det modsatte af EF-domstolen, der
respekterede lovgivers valg. Arildsen
ophøjede sig selv til lovgiver: Han tog
uden videre udlejningsretten fra film-
instruktørerne og gav den til produ-
centerne og ignorerede SADFs brev.



Til EF-domstolen igen
Retspræsident Arildsen antog altså,
at ophavsmændene har overdraget
deres udlejningsret til producenten,
men det afklarede ikke spørgsmålet
om konkurrencereglernes forbud mod
aftaler, der opdeler Fællesskabet, og
forbuddet mod autorisationskrav, der
forhindrer adgang til markedet.

Ove Jensen var et eksempel på,
at autorisationskravet holdt udlejere
ude af markedet, og importører fik
aldrig autorisation. Arildsen erkendte,
at konkurrencereglerne ikke havde
været prøvet før. Han gik med til at
forelægge sagen for EF-domstolen,
men han afslog at stille et vigtigt
spørgsmål, som Ove Jensen var trådt
ind i sagen for at støtte:

“Er EF-traktatens artikler 85 og 86 til
hinder for, at medlemmer af en fore-
ning, der står for hovedparten af al
udgivelse og distribution af filmvær-
ker i en medlemsstat eksklusivt kan

forbyde en enkelt forhandler at udleje
udgivne eksemplarer af et filmværk
og dermed forhindre denne forhand-
ler i at drive udlejningsvirksomhed?”

FDV appellerede forelæggelsen for
EF-domstolen hele vejen, og det gik
der 4 år med. Jeg havde foreslået 17
spørgsmål, så vi fik undersøgt alting,
når vi alligevel skulle til Luxembourg,
men der blev kun stillet ét spørgsmål.

Arildsen ophævede advokatplig-
ten, og EF-domstolen gav mig ekstra
taletid, så jeg også kunne tale for bi-
intervenienterne, bl.a. SADF, som fik
lov at intervenere til støtte for mig.

Den danske regering støttede
igen FDV. Med henvisning til § 2 (ikke
§ 23) pegede regeringen på kravet til
bevisbyrde. Det ser umiddelbart ud til
at konflikte med Arildsens antagelse,
men kravet til bevisbyrde var kun ret-
tet mod mig - ikke FDV. Regeringen
tilføjede, at ophavsmanden kan
opstille vilkår som betingelse for
udlejning, f.eks. krav om vederlag.
Jeg blev således fremstillet som en
snylter, der udlejede uden at betale.

Ophavsmanden - igen igen
Alle forsvarede “ophavsmandens” ret,
men EF-domstolens retsmøderapport
omtalte besynderligt nok FDVs med-
lemmer som ophavsmænd.

Ophavsmandens ret i USA
USAs lovgivning adskiller sig fra den
danske ved at lægge stor vægt på at
beskytte aktionærernes investering.
Alligevel støtter domstolene ikke i
ubetinget grad aktionærerne i den
juridiske kamp mod kunstnerne.

Peggy Lee var anerkendt sang-
skriver, da hun skrev 6 sange til
“Lady and the Tramp” i 1955, hvilket
hun fik $ 3.500 for. Mange år senere
tjente filmen en formue på videomar-
kedet, der ikke eksisterede i 1955.
Peggy Lee krævede en andel. Den
amerikanske domstol gav hende ret
i, at aktionærerne ikke kunne kræve
hele gevinsten under de forhold. Hun
fik tilkendt $ 2,3 millioner i vederlag.

Folketingets funktion
Hvis producenter i kontrakterne med
ophavsmændene blot kan skrive, at
“alle rettigheder overdrages”, og
domstolene også lader det omfatte
uforudsete fremtidige udnyttelser, er
de udelukket fra at få andel i de ind-
tægter. Det er urimeligt, sagde Kom-
missionen, og for at forhindre dette,
indførte den i låne/leje-direktivet til
ophavsmænd og skabende kunstne-
re en ret til vederlag for udlejning,
som der ikke kan gives afkald på.

Folketingets rolle som lovgiver
udspilles simpelthen, hvis de ved lov
giver en ret til en ophavsmand, og
domstolene uden videre “antager”, at
den ret er overdraget til producenten.
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Udlejningssagen og EF-domstolen

"... men ... men ... men ...
ophavsmanden, er det ikke den

samme som rettighedshaveren?"

Regeringens indlæg til EF-domstolen, 20. maj 1997

Jeg skrev til EF-domstolen, at
låne/leje-direktivet indeholder klare
definitioner, som EF-domstolen bør
respektere, hvorefter den refererende
dommer skrev et tillæg til retsmøde-
rapporten, hvor han gør opmærksom
på, at ordet “ophavsmændene” skal
ændres til ordet “rettighedshaverne”.

Jeg mødte alene til den mundt-
lige forhandling den 31. marts 1998,
men både kulturministeriet og justits-
ministeriet deltog med en delegation.
Jørgen Molde var ordførende. Jeg var
imponeret over opbuddet, der også
omfattede praktikanter. Jeg spurgte,
om Danmark deltog i alle retssager.

- Nej, sagde han, men når den
danske lovgivning er under angreb,
er vi nødt til at forsvare den!

Den danske lovgivning var ikke under
angreb. Jeg angreb filmbranchens
opdeling af udlejningsmarkedet i EF,
men det var ligesom slet ikke emnet
mere. Vi kom nu fint ud af det med
hinanden. En af praktikanterne kom
hen til mig efter mit indlæg, gav mig
hånden og sagde: “Flot tale. Det er
lige sådan, det skal gøres”.

I talen gjorde jeg det klart for
EF-domstolen, at ophavsmændene
var gået ind i sagen på min side. Det
var mig, der talte på ophavsmænde-
nes vegne. Så var der pause, og jeg
gik hen til Jørgen Moldes bord for at
tale lidt med ham, men han var dybt
optaget af en diskussion med sine
folk. Jeg havde kamera med, og jeg
havde fået lov at filme i pauserne, så
jeg filmede lidt i stedet for.

Da jeg kom hjem, opdagede
jeg, at det var min tale, Jørgen Molde
var så optaget af. Han høres tydeligt
på min optagelse: "... men ... men ...
men ... ophavsmanden, er det ikke
den samme som rettighedshaveren?"



Efter forbuddet mod min udlejning af
Laserdisc-udgaven af “3 Days of the
Condor” trods Sydney Pollacks per-
sonlige skriftlige tilladelse, var det
relevant at se, om der er hold i de
krav, ophavsmanden kan stille for at
give samtykke, jfr. regeringens ind-
læg til EF-domstolen.

Sydney Pollack kunne umuligt
have overdraget udlejningsretten til
producenten i kontrakten, for i 1975
eksisterede udlejningsretten ikke.

Pan/scan-udgaven, som Sydney
Pollack kæmpede så indædt mod,
blev udlejet på VHS få hundreder
meter fra Laserdisken af videobutik-
ken Bogard. Jeg måtte ikke udleje
den Laserdisc-udgave, som Sydney
Pollack foretrak og havde givet sam-
tykke til, fordi jeg manglede produ-
centens samtykke. Var det rimeligt, at
Bogard - en konkurrent - måtte udleje
uden ophavsmandens samtykke?

Bevæbnet med Sydney Pollacks
erklæring og dokumentation for, at
Bogards udgave var pan/scan, lagde
jeg sag an mod Bogards ulovlige og
konkurrenceforvridende udlejning.

Det skal du ikke blande dig i,
bestemte byretten og afviste sagen.

FDV havde igen - og igen med rege-
ringens hjælp - fået en sag fordrejet,
så EF-domstolen heller ikke denne
gang blev klar over, hvad der foregik,
og konkurrencereglerne er stadig
ikke anvendt på videobranchen.

Arildsen var i mellemtiden gået
på pension. Den nye retspræsident,
Ida Heide-Jørgensen, var meget
optaget af, at der var gået 6 år, uden
at et forbud var blevet stadfæstet.

Hun afviste at forelægge sagen
for EF-domstolen igen. Efter en ret
usædvanlig domsforhandling, hvor
bl.a. FDVs advokat Torben Steffensen
satte sig i vidneskranken og svor på,
at jeg havde givet afkald på at gøre
brug af § 25, fik FDV medhold i alt.

Udlejningsforbuddet blev stadfæstet.
Producentens udlejningsret i låne/
leje-direktivet var gennemført i 1995,
og det fjernede enhver tvivl, sagde
retspræsidenten og brugte den nye
udlejningsret bagudrettet til at tildele
FDV erstatning for min udlejning, der
var indstillet allerede i 1992.

I ankesagen protesterede FDV
mod mit krav om erstatning. Vestre
Landsret afviste på forhånd både at
behandle mit erstatningskrav og at
forelægge sagen for EF-domstolen.
Den afsatte 6 timer inkl. pauser til
domsforhandling. Jeg så, hvad der
var lagt op til og meddelte retten, at
det var meningsløst at møde på de
vilkår. Jeg blev dømt som udeblevet.

- 25 -

Sydney Pollacks udlejningsret

Fra EF-domstolens dom, 22. september 1998

Efter min opfattelse er det f.eks. rela-
tivt klart, og Laserdisken har påpeget

det under hele sagen, at såfremt
sagsøgerne udøver deres eneret til

udlejning negativt, alene med henblik
på at forhindre, at der i Danmark

opbygges et marked for udlejning af
videodisks - med den følge, at inter-
esserede danske forbrugere bliver
tvunget til at købe produkter til en
højere pris, selv om de ville fore-

trække at leje disse - kan en sådan
adfærd fordreje konkurrencen på

markedet. Retten i Aalborg har imid-
lertid for mig at se ikke i fornødent

omfang redegjort for de faktiske om-
stændigheder i sagen, der danner

grundlag for den del af spørgsmålet,
og har således ikke sat Domstolen i

stand til at give retten en relevant for-
tolkning af artikel 85 og 86. Dette er
imidlertid ikke til hinder for, at den

forelæggende ret på ny, såfremt det
findes hensigtsmæssigt, kan anmode
Domstolen om en fortolkning ved at
forelægge yderligere præjudicielle
spørgsmål som led i samme sag.

Generaladvokaten, 26. maj 1998



Johan Schlüter på krigsstien
I 1993 anmeldte Johan Schlüter som
advokat for IFPI (musikbranchens
svar på FDV) en række uafhængige
musikimportører til Skat med påstand
om, at de ikke betalte daværende for-
brugsafgift på grammofonplader. Han
bad Skat om at gribe ind overfor “den
ulovlige virksomhed”, så de “konsta-
terbare ulovligheder” ophørte, så alle
kunne “konkurrere på lige vilkår”.

Importørerne fik besøg af Skat,
som gik igen med uforrettet sag. Der
var ikke tale om snyd! Importørerne
var blot uafhængige af IFPI og havde
selv valgt at sælge til lavere priser.

Laserdisken blev også anmeldt,
og jeg kunne ikke få Skat til at forstå,
at Laserdiscs ikke var grammofon-
plader, selvom det var blevet under-
søgt allerede i 1984. Efter mange for-
gæves redegørelser forlangte Skat i
Aalborg, at Laserdisken fra den 17.
september 1993 skulle opkræve en
afgift på 15 % på alle solgte plader.
FDVs videobånd, der konkurrerede
med Laserdisken på filmmarkedet,
var afgiftsfrie. FDV fik direkte fordel af
anmeldelsen og afgiften. Vi konkur-
rerede ikke længere på lige vilkår.

Den type forskelsbehandling er i
strid med EU-retten. Det gjorde jeg
uden held Told- og Skattestyrelsen
opmærksom på, da jeg appellerede.
Den lagde vægt på, at pladerne var
runde og laseraflæste ligesom CD-
plader og lignede grammofonplader.

Mødet med Momsnævnet
Den 25. oktober 1994 var sagen nået
til Momsnævnet, hvor jeg havde bedt
om et møde. Her redegjorde jeg for
EF-traktatens regler, hvortil Skats
repræsentant svarede: “Vi mener
ikke, at det er vores opgave at tage
hensyn til EU-retten”.

Jeg var utilfreds med Skats
opførsel og var indstillet på at slås.
Jeg redegjorde for den fordel, FDVs
medlemmer havde fået. Jeg tilføjede,
at hvis Momsnævnet valgte at se
bort fra EU-retten for at hjælpe FDV,
overtrådte det ikke alene EU-retten,
men også straffeloven. Jeg ville ikke
nøjes med at indbringe afgiften for
EF-domstolen. Jeg ville også melde
de enkelte medlemmer til politiet.

Dagen efter ophævede Moms-
nævnet afgiften.

Tilbagebetalingen
Jeg havde lovet mine kunder, at jeg
ville slås for dem. Ikke alene ville jeg
kæmpe mod afgiften. Jeg lovede
også, at de fik afgiften tilbage, hvis
jeg fik medhold. Der var heller ikke
de store problemer med at aftale
med Skat, at den indbetalte afgift
skulle betales tilbage til kunderne.
Skat bad mig om at stå for det.

Mit erstatningskrav
Skat havde ikke meddelt afgiftspålæg
til Danmarks Hi-Fi Klub, som også
solgte Laserdiscs både i Aalborg og

København, så jeg mistede mange
kunder til dens butikker. Trods mit
løfte til kunderne blev omsætningen
halveret under tiden med afgift, og
jeg krævede erstatning for mit tab.

Det tyggede Skatteministeriet
på i 20 måneder. Efter 2 klager til
Statsministeren over manglende svar
fra Skat, fik jeg den 26. juni 1996
omsider at vide, at spørgsmål om
erstatning hører under domstolene.

Erstatningssagen
Det tog altså over halvandet år for
Skat at nå frem til, at det ikke frivilligt
tager ansvaret for sine fejltagelser.

I retssagen afviste Kammer-
advokaten (som også havde skrevet
regeringens indlæg til EF-domstolen i
FDVs sag mod mig) kravet, da Skat
jo havde tilbagebetalt pengene!

Jeg fik fuldmagt fra nogle kun-
der, og så søgte jeg på deres vegne
at få afgiften betalt tilbage til dem.
Det var kunderne, der havde betalt
afgiften, og det var aftalen med Skat,
at jeg skulle give pengene videre.
Skat måtte blive enig med sig selv
om, hvem pengene tilhørte. Skat i
Aalborg var ærlig nok til at bekræfte
vores aftale. Respekt for det.

Så påstod Kammeradvokaten,
at afgiften ikke var skyld i den falden-
de omsætning. Jeg var bare en dårlig
forretningsmand, sagde han, selvom
vi på samme tid kæmpede i en ambi-
sag, hvor han påstod, at jeg ikke
skulle have indbetalt ambi retur, fordi
jeg ved ikke at lægge de 2,5 % ambi
på prisen havde tjent på at få en kon-
kurrencemæssig fordel.

Kammeradvokaten mente slet
ikke, at afgiften havde været ulovlig.
Momsnævnet traf blot en anden
afgørelse! Jeg forlangte da at få
sagen for EF-domstolen, og så
erkendte Skat endelig, at afgiften var
i strid med EF-retten. Men Skat ville
stadig ikke betale erstatning frivilligt.

I mellemtiden havde jeg tilbage-
holdt moms for at kunne betale mine
regninger. Det kom der en fogedsag
ud af (som jeg vandt i landsretten),
og sagen blev yderligere forsinket af,
at Kammeradvokaten protesterede
mod fremlæggelse af mine bilag.

Først den 15. juni 2000 fik jeg af
3 retskafne dommere ved Østre
Landsret tilkendt ialt 1.057.307,32 kr.
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Ulovlige forbrugsafgifter

Det store smil var fremme, da Skat kort før jul 1994 afleverede
ca. 500.000 kr, som Laserdisken kunne udbetale til kunderne.



har imidlertid samarbejdet om en
bekendtgørelse, der gør det særligt
besværligt at være filmimportør. De
skal ifølge bekendtgørelsen sætte et

mærke direkte på omslaget - under
foliet. Det betyder, at importerede
film skal ompakkes. Begrundelsen
er, at man også hjemme i stuen skal
kunne se, om en film er egnet for
børn. Det gælder imidlertid ikke
FDVs udlejningsfilm, sagde kultur-
ministeriet. Det kræver et mærke på
selve pladen. Det er så besværligt,
at det ikke forlanges af FDV. Dumbo
og mange andre film er egnet for alle
i den danske udgave, men de impor-
terede film skal mærkes med 15 år.
Importører skal reelt ompakke for at
vildlede, mens FDV slet ikke behøver
at mærke udlejningsplader.

Jeg blev politianmeldt gentagne
gange. Trods politiets løfte om ikke at
kontrollere mig, ville jeg ikke love at
ompakke dvd-pladerne. Jeg ved jo,
at Johan Schlüter kontrollerer mig.

Den 19. maj 1999 blev jeg tiltalt
ved Københavns Byret. Sagen kom
for retten den 7. februar 2000.
Samme morgen afleverede jeg en
stævning mod kulturministeriet med
påstand om, at bekendtgørelsen er
ugyldig. Ved Højesteret begærede
jeg sagen forelagt for EF-domstolen,
og Kulturministeriet tilbød forlig. Jeg
blev undtaget fra reglen, og dermed
bortfaldt grundlaget for retssagen.

Den 25. januar 2007 blev jeg
frifundet ved Københavns Byret.
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Misbrug af Filmloven
Anmeldelserne for overtrædelse af
Filmloven er videogramforeningens
eneste våben mod parallelimporten.
Selve importen er nemlig lovlig. Det
er en udhuling af vores forretnings-
område, og det vil vi nødvendigvis

sætte en stopper for.

FDVs formand, 27. juli 2000

Hvis klistermærker på filmene er alt,
hvad der mangler, kan jeg ikke forstå,

at de ikke kunne komme med en
påmindelse eller en advarsel.

Indehaver af en ransaget butik

Johan Schlüter på krigsstien
Nyhedernes seere blev vidne til en
storstilet politiaktion, da de i bedste
sendetid kunne følge indsatsen mod
fire videoimportører, der ikke havde
sat sig ind i Filmlovens regler.

Filmloven skal sikre vejledning
til børn og unge om films egnethed,
og den forbyder salg til børn og unge
under 15 år, medmindre Medierådet
har godkendt filmen. Laserdisken har
opsat skilte om de importerede film.
Kulturministeriet og videobranchen

Politiken, 27. juli 2000  (af Lars Dahlager)

Nordjyske Stiftstidende, 7. februar 2000



Siden Peter Schønning kom tilbage til
kulturministeriet som kontorchef i
2002, har betydningen af artikel 4 i
“Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om harmonisering af visse
aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet”,
til dagligt kaldet infosoc-direktivet,
været omgærdet af mystik. Han stod
bag gennemførelsen i ophavsretslo-
vens § 19, stk. 1 som et forbud mod
import af varer fra lande uden for EU.

Før var der intet kontroversielt
eller banebrydende i direktivet, der er
et serviceeftersyn foranlediget af den
digitale udvikling. Kommissionens for-
slag fra den 10. december 1997 blev
principielt godkendt af Parlamentet i
en 82 sider lang betænkning den 28.
januar 1999. Her er et forbud mod
import ikke nævnt med ét eneste ord.
Parlamentet udtrykte tilfredshed med
direktivets balance og det forhold, at
borgernes adgang til værkerne ikke
indskrænkes.

Jeg havde hørt et rygte om, at
der var tiltag på vej til støtte for FDVs
angreb på importører. FDV nægtede
på det tidspunkt at levere til dvd-
importører, og af trusselsbrevene fra
FDV fremgik det, at import fra USA
allerede var forbudt. Jeg orienterede
Kulturudvalget, som bad ministeren
om at kommentere. Den 16. august
2000 (hvor det var klart, at infosoc-
direktivet ville blive vedtaget) afviste
kulturministeren sådanne planer.

Nyt forbud mod import
Det lavede Peter Schønning om på.
Han er manden bag kulturminister
Brian Mikkelsens forslag til ændring
af ophavsretslovens § 19, stk. 1, der i
sin ordlyd gennemfører infosoc-direk-
tivets artikel 4 som et forbud mod
import af varer fra lande uden for EU
(egentlig EØS-området). Det blev
fremsat den 2. oktober 2002 og be-
handlet i Folketinget den 23. oktober.

Samtlige partier var imod. Flere
ordførere betvivlede, at det var rigtigt
forstået, og debatten endte med, at
der blev indkaldt til et ekspertmøde,
der skulle belyse lovforslaget og dets
virkninger nærmere. Johan Schlüter
og jeg var hver især inviteret med
som partsrepræsentanter. Professor
Mogens Koktvedgaard redegjorde for
formålet med artikel 4.

Ikke forbud alligevel
Den 29. oktober 2002 skrev Johan
Schlüter på vegne af bl.a. FDV til Kul-
turudvalget, at lovforslaget var mis-
forstået: Specialimport berøres ikke.
Loven får kun betydning, hvis der er
en dansk rettighedshaver, som “kan
og vil” gribe ind over for importen.

Mogens Koktvedgaard fortalte
på ekspertmødet den 13. november
2002, at lovens formål er at give de
europæiske ophavsmænd en særlig
mulighed i den globale konkurrence.
Han illustrerede med et eksempel,
hvor en engelsk forfatter udgiver en
bog i England, hvor han skal leve af
salget. Han kan sælge bogen i Indien
og tjene lidt ekstra, hvis prisen er
særlig lav, for folk i Indien har ikke ret
mange penge. Med den nye ret kan
forfatteren forbyde parallelimport af
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EFs direktiv om informationssamfundet

Jeg vil gerne nedtone debatten ved
at sige, at det spiller en meget,

meget beskeden rolle her i landet.
En meget beskeden rolle.

Professor Mogens Koktvedgaard

Europa-Parlamentets betænkning, 28. januar 1999

Kulturministeren til Kulturudvalget, 16. august 2000 (spørgsmål nr. 141)

FDVs advokat Johan Schlüter til Kulturudvalget, 29. oktober 2002

Kulturministeren til Kulturudvalget, 7. november 2002 (spørgsmål nr. 14)

de billige eksemplarer og undgå, at
parallelimport underminerer det salg,
han lever af. Ved at give europæiske
ophavsmænd en ret til at forbyde
parallelimport styrkes mulighederne i
den globale konkurrence. Brugerne
kan stadig købe værkerne - blot ikke
altid til den absolut laveste pris.

Kulturminister Brian Mikkelsen
sluttede debatten i Folketinget med
disse ord: “Det er en lille banal sag,
som vil få relativt små konsekvenser
for den ene virksomhed i Aalborg,
som parallelimporterer dvd-film -
Laserdisken, som firmaet hedder.”



FDVs advokat Torben Steffensen til mig, 6. januar 2003Mario Montis dvd-tale
Jeg havde læst Mario Montis tale.
Han var kommissær for konkurrence
og holdt i den egenskab i anledning
af European Competition Day den
11. juni 2001 (efter infosoc-direktivets
vedtagelse) en tale, der omtalte dvd-
systemets regionalkoder. Kommissio-
nen havde fået klager, fordi regional-
koderne forhindrer forbrugerne i at
afspille dvd-plader fra USA. De må
købe europæiske udgivelser, som
ofte er dyrere end de amerikanske.

Da infosoc-direktivet med den
indbyggede mulighed for at forbyde
parallelimport var trådt i kraft, var det
forventet, at Mario Monti ville benytte
lejligheden til at forklare, at EU ikke
længere tillader dvd-plader fra USA,
medmindre industrien selv ønsker
det. Men han gjorde det modsatte.
Han tog klagerne alvorligt og sagde,
at han som kommissær ikke vil tillade
et system, der kan bruges som røg-
slør for kunstigt høje priser, eller som
fratager forbrugerne et frit valg.

Det gav ingen mening i forhold
til den virkning, kulturministeriet gav
infosoc-direktivet i ophavsretsloven.
Laserdisken har altid solgt kodefri
dvd-afspillere og omgået ordningen,
men nu kunne industrien blot forbyde
parallelimport og sende importørerne
i retten, hvis de ikke lystrede.

For mig at se var der modstrid
mellem infosoc-direktivet og konkur-
rencereglerne i Mario Montis fortolk-
ning. Jeg ønskede det undersøgt ved
EF-domstolen i en retssag mod kul-
turministeriet om lovens gyldighed.

Fred med FDV
I 1987 trodsede jeg FDVs monopol
og udlejede Laserdiscs i tillid til, at
domstolene ville beskytte mig, hvis
FDV angreb. Der tog jeg fejl, og jeg
ville ikke begå samme fejl igen.

Så selvom det var min holdning,
at infosoc-direktivet var i strid med

konkurrencereglerne, ville jeg ikke ud
i en ny strid med FDV. Efter lovens
vedtagelse den 13. december 2002
kontaktede jeg derfor FDVs advokat
Torben Steffensen for at få afklaret,
hvad jeg måtte sælge. Hvad ville
FDVs medlemmer gribe ind over for?

Torben Steffensen sagde, at der
ikke ville blive grebet ind overfor salg
af mit eksisterende varelager, hvis
det stod til ham, men jeg fik ikke en
afklaring på hvilke konkrete film, jeg
ikke måtte importere. Jeg fik et løfte
om at få besked, hvis andre end SF
Film og Scanbox meldte tilbage.

Forbudt-programmet
Torben Steffensen henviste til de
enkelte medlemmer for yderligere
hjælp. Jeg besluttede at gøre det let

for dem. Vi udviklede et program, der
benytter forbindelsen mellem den
enkelte dvd-plade og en films titel til
at registrere forbudte dvd-plader.
Forudsætningen er blot, at selskabet
har forbudt parallelimport, og at vi
kender dets udgivelser. Vi kalder det
“forbudt-programmet”, og så gik vi i
gang med at gennemgå grossistens
oplysninger, medlemmernes hjem-
mesider og videobranchens fagblad.

Den 12. februar 2003 spurgte
jeg alle medlemmerne i FDV, om de
ville forbyde parallelimport.

SF Film og Scanbox svarede ja.
Paramount sagde, at de ikke ville, og
de øvrige selskaber svarede ikke.
Det kunne der være flere årsager til,
men den mest oplagte var, at de ville
afvente EF-domstolens afgørelse.
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Laserdiskens foranstaltninger

Laserdisken til FDVs medlemmer, 12. februar 2003

We do not permit a system which
provides greater protection than the
intellectual property rights themsel-
ves, where such a system could be
used as a smoke-screen to allow

firms to maintain artificially high pri-
ces or to deny choices to consumers.

Mario Monti, 11. juni 2001

Porkys

1982 - Farve - 94 minutter

SF Film A/S

Parallelimport forbudt

Dansk DVD-udgave

Varme drenge

Engelsk DVD-udgave

Porkys

Amerikansk DVD-udgave

Porkys



Retssagen om gyldighed
Den 19. februar 2003 anlagde jeg en
retssag mod kulturministeriet om
ophavsretslovens gyldighed med det
reelle formål at få undersøgt infosoc-
direktivets artikel 4. Østre Landsret
forelagde sagen for EF-domstolen
den 19. november 2004. Fra den dag
og indtil EF-domstolens afgørelse var
der juridisk tvivl om lovens gyldighed,
og fogedretten burde ikke bruge den.

Dorete Bagers besøg
Det bekymrede ikke retsassessor
Dorete Bager fra Retten i Aalborg, da
hun den 29. november 2005 trådte
ind i Laserdisken efterfulgt af FDVs
advokat Lars Segato og en IT-mand
og kommanderede: “Alle skal øjeblik-
keligt forlade deres computere”.

Det handlede om Laserdiskens
salg af parallelimporterede film. For-
undret over fogedrettens fremmøde
spurgte jeg Lars Segato, hvorfor de
ikke svarede på mit brev, hvis andre
end Scanbox og SF Film ville forbyde
parallelimport. Torben Steffensen
havde ikke givet lyd fra sig om andre
selskabers holdning. Jeg gav Dorete
Bager en kopi af det brev, jeg havde

sendt til FDVs medlemmer, og en
kopi af Østre Landsrets kendelse.

“Ligemeget hvad du giver mig,
vil det ikke ændre min beslutning. Du
får lejlighed til at fremlægge bilag i
den kommende retssag”, sagde hun.
Jeg ringede til advokat Anders Hjul-
mand. Han sad i møde, men han tog
telefonen og forsøgte forgæves at
overtale Dorete Bager til at udsætte
sagen et par timer, så vi kunne
mødes i retten senere på dagen.

“Det er lige meget, om han er
her, for jeg har lovet FDV at gennem-
føre fogedforretningen”, sagde hun,
og IT-medarbejderen gik i gang med
at kopiere mit regnskabsmateriale.

Jeg ringede til journalist Lars
Borberg fra Nordjyske Stiftstidende,
og han dukkede op med en fotograf.
De blev uden videre bortvist.

Dorete Bager forbød mig at
sælge alle importerede film, hvortil et

medlem af FDV havde danske rettig-
heder. Det gjaldt også Paramount,
der havde meldt sig ind i FDV efter
at have givet os grønt lys.

“Så må jeg jo sende pladerne
retur til mine leverandører”, sagde
jeg lettere irriteret, men det blandede
Lars Segato sig i og overtalte Dorete
Bager til at forbyde mig at returnere
filmene. Faktisk ville han helst have,
at filmene blev beslaglagt, og det gik
Dorete Bager med til.

Dorete Bagers dilemma
Men hun kunne ikke gennemføre
beslaglæggelsen. Hun kunne ikke se
på de amerikanske dvd-plader, om
de samme film også var udgivet i
Danmark af et medlem af FDV. Jeg
har imidlertid mit “forbudt-program”,
og med det kunne jeg lave en liste.

Jeg reddede hende ud af den
prekære situation ved at gå med til
at fjerne filmene fra butikken og
opbevare dem et andet sted.

Dorete Bagers “løsning”
Beslaglæggelsen vedrørte 2000 film,
der på det tidspunkt havde en salgs-
pris på 475.000 kr. De blev mindre
og mindre værd for hver dag. Det var
et unødvendigt værditab, og jeg bad
advokat Per Christensen forsøge at
tale Dorete Bager til fornuft. Han fik
fat i hende fredag den 2. december.
Ifølge hans efterfølgende e-mail til
mig kunne hun godt se problemet i,
at loven vedrører salg i Danmark.
Per Christensen forventede, at hun
ville præcisere beslaglæggelsens
rækkevidde i kendelsen. Hun valgte
at gå helt uden om problemet. Hun
skrev intet herom i retsbogen. Hun
skrev kun, at vi havde aftalt, at jeg
opbevarede filmene et andet sted.

Jeg skrev adskillige gange til
Vestre Landsret. Efter næsten 9
måneder afviste den at tage stilling
til beslaglæggelsen, fordi der kun
står i retsbogen, at vi har aftalt, at
jeg opbevarer filmene selv. Duhh!
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Fogedrettens bagholdsangreb

Advokat Per Christensens e-mail til mig, 2. december 2005

Nordjyske Stiftstidende, 6. marts 2007



SF Film og Scanbox svarede ja på
mit spørgsmål den 12. februar 2003.
Derfor har Laserdisken ikke importe-
ret film, der er i deres sortiment. De
øvrige medlemmer havde en anden
plan. De ventede stille og roligt i 2 år
og 241 dage, og imens købte jeg
dvd-plader i USA. Jeg betalte den
forlangte pris og har dermed bidraget
til, at producenter og ophavsmænd
kan fortsætte med at lave nye film.

I løbet af de 2 år og 241 dage
besluttede de, at det bedre kunne
betale sig at følge den restriktive for-
tolkning. Den 11. oktober 2005 gik de
til fogedretten med den, og Dorete
Bager lod sig overbevise. 7 uger
senere beslaglagde hun uden varsel
2000 af mine film og kopierede mine
regnskaber.

FDVs medlemmer præsenterer
sig som “rettighedshavere” og kræver
70 kr i vederlag og 70 kr i erstatning
for hver solgt importeret film. De har
talt 9739 film og kræver 1.363.460 kr
plus renter og sagsomkostninger.

Laserdisken ApS
I 1999 repræsenterede Jakob Axel
Nielsen bi-intervenienterne i FDVs
udlejningssag mod mig. Han deltog i
retsmødet med Ida Heide-Jørgensen,
og bagefter advarede han mig: “Det
kan gå helt galt, det her, men du kan
beskytte forretningen, hvis du flytter
den over i et anpartsselskab”.

Den 1. juli 1999 flyttede jeg alle
aktiverne over i Laserdisken ApS,
men efter løftet til FDVs medlemmer
og et år med fred, mente jeg ikke, at
der var behov for det mere. Den 1.
juli 2004 flyttede jeg det hele tilbage.

Jeg rettede navn og cvr-nr. på hjem-
mesiden og fakturaer, som man skal,
og jeg gav bl.a. Paramount besked.

FDVs fuldmægtigfejl
I 2005 var fogedretten og FDV så
optaget af at falde mig i ryggen, at
de hverken bemærkede navn eller
cvr-nr. på FDVs “beviser”, som var
fakturaer på prøvekøb og udskrifter
fra hjemmesiden. Havde én af dem
haft et minimalt kendskab til anparts-
selskabsloven eller momsloven, eller
havde de checket cvr-nr, havde de
sikkert set, at FDVs advokat ved en
fejl havde angivet anpartsselskabet
som rekvisitus (den anklagede).

Dorete Bager havde afvist at
holde et møde før fogedforretningen,
og derfor opdagede jeg først fejlen,
da jeg senere gennemgik kendelsen
med advokat Per Christensen. Han
anbefalede, at jeg holdt fokus på det
faktum, at det var Johan Schlüter,
der havde skiftet mening om lovens
fortolkning, men han mente, at det
var korrekt, at jeg gav retten besked
om fejlen. Det gjorde jeg i svarskrif-
tet, som man skal ifølge retsplejelo-
ven, og jeg sendte en kopi til Vestre
Landsret, hvortil jeg havde appelleret
fogedsagen og bedt om et retsmøde.

Vestre Landsret afviste også at
holde et retsmøde, så jeg sendte en
skriftlig forklaring i 28 punkter. Første
punkt vedrører overdragelsen af akti-
ver fra Laserdisken ApS til mig selv.

Uanvendelige beviser
Ingen reagerede på mine breve, min
partsforklaring og svarskriftet. Den
14. september 2006 stadfæstede
Vestre Landsret fogedforbuddet mod
Laserdisken ApS, selvom det havde
indstillet aktiviteterne mere end 2 år
tidligere. Kendelsen nævner intet om
ændringen af ophavsretslovens for-
tolkning, om mit løfte til FDVs med-
lemmer eller “forbudt-programmet”,
der sørger for, at løftet kan holdes.

Advokat Henrik Karl Nielsen fra
Norsker & Co. var enig med mig i, at
der manglede en kendelse mod mig.
Det var mine film, der var beslaglagt.
Det var min pc, der var kopieret fra.

Hvis retten ikke ville forholde
sig til sagens realiteter, måtte den
forholde sig til sagens formaliteter.
Den 25. september 2006 bad Henrik
Karl Nielsen fogedretten om at retur-
nere regnskaberne. Ifølge retspleje-
loven skal der anlægges sag inden 4
uger efter en fogedforretning. Hvis
det ikke sker, skal det bevissikrede
materiale returneres. Der var gået 9
måneder, og der eksisterede ikke
engang en kendelse mod mig.

FDV kan til enhver tid anlægge
en almindelig erstatningssag mod
mig. Det kræver blot, at de beviser,
at jeg har krænket deres rettigheder
og er ansvarlig for økonomiske tab,
som medlemmerne måtte have lidt.
Det har slet ikke været på tale.
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FDVs erstatningskrav på 1.363.460 kr

FDVs reparationssag
Dorete Bager svarede aldrig Henrik
Karl Nielsen. I stedet lod hun FDV
indsende en ny rekvisition. Den er fra
den 5. oktober 2006, og det fremgår,
at der er tale om en reparationssag:
“Om det materielle grundlag for for-
budet henvises i det hele til den for-
budsrekvisition med bilag, der er
fremsendt den 11. oktober 2005 til
fogedretten i Aalborg.”

Dorete Bager rettede derefter
sin egen fejl. Den 11. december 2006
godkendte hun med en kendelse den
fogedforretning, hun allerede havde

gennemført mere end et år tidligere.
Igen appellerede jeg til Vestre

Landsret. I kendelsen den 8. oktober
2007 gjorde landsretten det klart, at
den vil hjælpe FDV på en hvilken
som helst måde. De tre dommere
lagde ukorrekt til grund, at jeg ikke
havde fortalt om overdragelsen af
aktiver fra Laserdisken ApS til mig
selv før Henrik Karl Nielsens brev til
fogedretten den 25. september 2006.
Derefter konkluderede Vestre Lands-
ret, at jeg selv var skyld i FDVs og
fogedrettens fejl, og dermed fortabte
jeg retten til at gøre indsigelse!

De store tabu-emner
Siden den 29. november 2005 har
domstolene i FDVs sager nægtet at
forholde sig til spørgsmålet om den
rette fortolkning af ophavsretsloven,
til Johan Schlüters fortolkningsbidrag
til Kulturudvalget, mit brev til FDVs
medlemmer, mine foranstaltninger til
at undgå uønsket parallelimport,
beslaglæggelsen af mine film samt
det faktum, at mine regnskaber blev
kopieret uden en retskendelse.

Jeg har siden talt over 100 fejl,
som domstolene har begået i deres
bestræbelser på at hjælpe FDV.



Ved EF-domstolen forklarede Rådet,
Kommissionen og Parlamentet ifølge
retsmøderapporten situationen om
dvd-systemets regionalkoder sådan,
at håndhævelsen af opdelingen af
verdensmarkedet ved hjælp af aftaler
er underlagt konkurrencereglerne.
Det vil være i strid med konkurrence-
reglerne at håndhæve regionalkoder.
Det lyder rigtigt. Ingen har grebet ind
overfor Laserdisken, som åbenlyst
bryder koderne på dvd-afspillerne.

Kommissionen og EF-domsto-
lens generaladvokat er begge klare i
deres beskrivelse af artikel 4 som en
ret til at forbyde spredning.

Deres bemærkninger fik mig til
at læse EU-karnov igen, og der fandt
jeg løsningen. Jeg havde begået en
Erik Viuf Christiansen-lignende fejl:
Jeg havde angrebet selve loven, men
burde have angrebet FDVs udøvelse.
EU-karnov udtrykker det således:

“Principielt har EF-domstolen opstillet
en sondring mellem rettighedernes
eksistens og deres udøvelse. Rettig-
hedernes eksistens berøres ikke af
forbudene i art. 30 og art. 85/86, men
deres udøvelse kan begrænses.”

Det er ikke spredningsrettens
eksistens, der er problemet. Det er
udøvelsen af spredningsretten til at
opdele verdensmarkedet med henblik
på at tage overpriser, der i givet fald
er et problem, og det kan angribes af
konkurrencereglerne. Hvis derimod
en europæisk ophavsmand bruger
retten til at forbyde parallelimport i
overensstemmelse med det formål,
Mogens Koktvedgaard forklarede, er
det ikke et problem. For eksempel:

Da Lars von Trier og Zentropa i 2001
udgav tv-serien “Riget” og solgte den
i Coop, købte Laserdisken tv-serien i
Hong Kong. Det havde Laserdisken
ret til efter daværende lovgivning, så
selvom det måske irriterede Lars von
Trier, kunne han intet stille op.

Som Kommissionen påpegede,
har lovgiver afvejet forhandlerens ret
med ophavsmandens ret og gjort det
muligt for Lars von Trier at gribe ind
over for Laserdiskens parallelimport.

Måske betyder det meget for
Lars von Trier, men det betyder ikke
ret meget for de danske forbrugere.
Mogens Koktvedgaard har ret i, at
en sådan anvendelse af loven spiller
en meget, meget beskeden rolle.
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Infosoc-direktivet og konkurrencereglerne

Tvisten om ophavsretslovens fortolkning

EF-domstolens retsmøderapport, 20. januar 2006

Undersøgelsen af infosoc-direktivet
var endt med et acceptabelt resultat.
Hvis konkurrencereglerne anvendes
på eventuelt misbrug, er indgrebet i
importen af dvd-plader beskedent.

Problemet var nu, at FDV og
kulturministeriet har skiftet mening
om lovens fortolkning. FDV fik endda
gennemført en fogedforretning på
baggrund af den forkerte fortolkning.
Der er en verden til forskel på, om
man som forhandler skal have særlig
tilladelse, hver gang man sælger en
vare, eller om man skal respektere et
eventuelt forbud, som i tilfælde af
misbrug kan anfægtes ved hjælp af
konkurrencereglerne.

Det ligner en gentagelse af det
danske misbrug af udlejningsretten:
FDV kræver en forhandleraftale, før
man må udleje film i Danmark, men i

andre lande skal man blot respektere
et eventuelt forbud mod udlejning.

FDVs medlemmer har baseret
erstatningskravet mod mig på, at jeg
ikke har fået deres positive tilladelse.
Jeg spurgte dem, om de ville forbyde
parallelimport, og jeg har respekteret
deres forbud. Striden handler reelt
om forskellige opfattelser af loven.

FDV og byretten begik så
mange fejl under fogedforretningen i
2005, at det bør føre til en afvisning
af fogedsagen. Det er ikke en god
sag at fortolke ophavsretsloven i.

En medlemsstat er ansvarlig for
den korrekte gennemførelse af EU-
retten, og kulturministeriet gik direkte
mod resultatet af undersøgelsen ved
EF-domstolen. Den rette fortolkning
bør findes i en retssag mod kultur-
ministeriet, så jeg anlagde en ny sag.

Forløbet af retssag 2
Kulturministeriet kæmpede med næb
og kløer mod en retlig undersøgelse.
Retten i Aalborg fandt, at sagen er
principiel og bør afgøres autoritativt af
Højesteret, men både landsretten og
Højesteret afviste at behandle den:
“Du har ingen interesse i at få afgjort,
om loven skal fortolkes på den ene
eller anden måde”, afgjorde de uden
at forklare, hvordan Laserdisken kan
have en retlig interesse i lovens gyl-
dighed uden at have en retlig interes-
se i den selvsamme lovs fortolkning.

Lovgiver har foretaget en afvejning
mellem ophavsmandens ret til at

forbyde spredning og mellem-
handlerens ret til viderespredning.

Kommissionen, 18. marts 2005

Virkningen af, at retten konsumeres,
er, at rettighedshaveren ikke længere

kan påberåbe sig denne ret for at
modsætte sig yderligere spredning.

Generaladvokaten, 4. maj 2006

Men lad os undersøge det, og vi er
selvfølgelig helt villige til at gå ind i
det her, for hvis det viser sig, at der
er et problem eller en fejl, vil vi da

med glæde gribe fat i det.

Kulturministeren, 23. oktober 2002



Det centrale problem
En korrekt fortolkning af ophavsrets-
loven vil løse mine problemer - og
mange af samfundets. Man forundres
over Højesterets motiv til at undgå en
undersøgelse, hvor kulturministeriets
fortolkning sammenlignes med Mario
Montis tale og undersøgelsen ved
EF-domstolen. Det må være stærkt,
for med afvisningen af sagen ser den
bort fra tre væsentlige forpligtelser:

1. Retssikkerhedsprincippet
EF-domstolen har gentagne gange
understreget, at parter, der berøres
af et direktiv, skal kunne opnå kend-
skab til deres rettigheder og pligter.
Jeg holdes i uvidenhed om, hvorvidt
infosoc-direktivet betyder, at jeg skal
respektere Lars von Triers eventuelle
forbud mod parallelimport af “Riget”,
eller om jeg skal indhente tilladelse,
hver gang jeg vil importere en film.

2. Forelæggelsespligten
Højesteret har ikke kompetence til at
underkende EF-domstolen. Hvis den
mener, at EU-rettens rettigheder ikke
gælder mig i spørgsmålet om info-
soc-direktivets eller ophavsretslovens
fortolkning, er den forpligtet til at fore-
lægge sagen for EF-domstolen.

3. Menneskerettighederne
Artikel 6 i Den Europæiske Menne-
skeretskonvention giver enhver ret til
en domstolsafgørelse på en strid om
hans borgerlige forpligtelser. Striden
står mellem mig og kulturministeriet,
der er ansvarlig for ophavsretsloven,
og handler netop om de forpligtelser,
ophavsretsloven pålægger mig.

Byrettens smarte træk
Træt af at vente på svar, som aldrig
kom, afleverede jeg de beslaglagte
film hos Retten i Aalborg den 16. juli
2009. Retspræsident Christian Lund-
blad lovede den fremmødte presse at
undersøge sagen.

Det blev imidlertid kun til endnu
en konstatering af, at der ikke står
noget i retsbogen. Duhh! Han ville
ikke forholde sig til, at FDVs advokat i
sit brev til Vestre Landsret understre-
gede, at tilbagesalg til leverandører i
USA kræver en skriftlig bekræftelse
fra fogedretten. Han ville ikke engang
spørge Dorete Bager, hvad der var
sket. Han henviste spørgsmålet til
min retssag mod Domstolsstyrelsen.
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Domstolenes undvigemanøvrer

FDVs advokat til Vestre Landsret, 24. januar 2006

16. juli 2009: Retspræsident Christian Lundblad lovede bl.a. Nordjyske
Stiftstidendes udsendte at undersøge sagen om de beslaglagte film.

Snedigt advokatpålæg
Kammeradvokaten, domstolenes
advokat, har begæret retssagen mod
Domstolsstyrelsen afvist, men dom-
mer Stausbøll fra Københavns Byret
er snedigere: Han har frataget mig
retten til at føre retssagen selv.

Dermed bliver det umuligt at
gennemføre sagen, for ingen anden
har den nødvendige indsigt. Desuden
er der næppe noget advokatfirma,
der vil risikere sin fremtid ved at gå
mod domstolene. Jeg vil blive dømt
som udeblevet, og de mange fejl vil
aldrig blive behandlet i Domstolssty-
relsens system. Stævningen findes
på http://www.laserdisken.dk/justice/
domstolene-under-hypnose.pdf.

Foto: Michael Koch



Udøvelse af eneretten
Udlejningssagen viste, at hverken en
ophavsmands samtykke eller et sam-
tykke fra udgiveren af eksemplarerne
er noget værd overfor FDV, selvom
deres rettigheder ifølge kontrakterne
vedrører et helt andet videoformat.

Og dog kræver kulturministeriet,
at jeg skal have særlig tilladelse, før
jeg sælger et importeret eksemplar.
Det betyder også, at ophavsmænd
fra tredjelande for at bevare adgang
til markedet er nødt til at give tilladel-
se til dem, der sælger deres værker.

For den internationale industri
er den fortolkning af ophavsretsloven
en guldgrube. “Lovgivningen” sætter
den effektive virkning af konkurrence-
reglerne ud af kraft. Producenterne
selv behøver ikke røre en finger.

Når pligten til at agere flyttes fra
de ophavsmænd, der burde udøve
deres eneret til at forbyde videresalg
(hvis de ønsker det), til de ophavs-
mænd, der ønsker at bevare adgan-
gen til at afsætte værker i EU, opnår

de internationale producenter to ting:
De kan ikke selv angribes af konkur-
rencereglerne, når aftalepartnerne
sætter priserne op, og de undgår
konkurrence fra ophavsmænd, der
ikke er etableret i EU og derfor ikke
kan komme ind på markedet mere.

Det er både smart og effektivt.
Konkurrencestyrelsen konkluderede
allerede i 2005, at “loven” var skyld i

Det håndlavede skakspil, jeg købte
på en markedsplads i Skt. Peters-
borg, skal ifølge “loven” følge mig i
graven. Jeg har ingen chance for at
finde ophavsmanden, så jeg kan få
hans tilladelse til at sælge det.

En aboriginal fra The Blue
Mountains udenfor Sydney skal til at

skrive tilladelser for at bevare “lovlig”
adgang til det europæiske marked.
Før var det nok at lægge boomeran-
gerne på fortovet og sælge dem til
de forbipasserende og overlade
resten til markedskræfterne.

Comic Express lige om hjørnet
er min lokale tegneseriebutik. Den

importerer tegneserier fra USA uden
tilladelse, men indehaveren frygter
ikke en ransagning: “Hvem har inter-
esse i at genere mig?”, siger han.

Vi har med ophavsretsloven
fået en lov, der kun håndhæves, når
industrien har brug for at genere
mindre konkurrenter på markedet.
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Værdien af den forkerte fortolkning

Absurde konsekvenser

Ligesom tidligere år har Danmark de
højeste forbrugerpriser i EU. Med et
prisniveau 41 pct. over EU-gennem-
snittet er der et stykke ned til Irland,

der som EU’s næstdyreste land
ligger 28 pct. over EU-gennemsnittet.

Danmarks Statistik, 2009

De høje forbrugerpriser er et reelt
og stort problem. Hvis man virkelig
skulle give danskerne en realløns-

fremgang, så ville det mest effektive
være at få konkurrencesituationen

til at fungere ordentligt.

Forbrugerrådets direktør, 2007

Butikspriserne er 33 mia. kr for høje.
Hvert år går en gennemsnitlig dansk

husstand glip af 13.550 kr, fordi vi
betaler for meget. Knap hver anden

vare sælges uden reel priskonkurren-
ce, fordi leverandøren dikterer prisen.

Konkurrencestyrelsen, 2000

Butikkerne tvinges til at købe hos industriens
aftalepartnere, som kan fastlægge salgspriserne
uafhængigt af prisniveauet på verdensmarkedet.

forhøjede priser på film, cd-plader og
konsolspil. Da kravet om det “nød-
vendige” samtykke ikke kan opfyldes,
og domstolene netop i min branche
håndhæver kulturministeriets fortolk-
ning, må jeg opgive specialimport.

Vestre Landsret og Højesteret
har reelt sikret industrien beskyttelse
ved at afvise min retssag mod kultur-
ministeriet om lovens fortolkning.



Johan Schlüters højre hånd
I dag er Peter Schønning partner i
advokatfirmaet Johan Schlüter. Vort
bekendtskab går tilbage til 1992, da
han for kulturministeriet undveg Kim
Behnkes spørgsmål om regeringens
støtte til FDVs monopol, og da han
hjalp Johan Schlüter med at undgå
at gennemføre EFs låne/leje-direktiv.

Da han i 2002 vendte tilbage til
kulturministeriet som kontorchef efter
nogle år hos Koda, gav han infosoc-
direktivet den famøse konkurrence-
begrænsende fortolkning, og han
hjalp Johan Schlüter med at berolige
Kulturudvalget, da det var skeptisk
overfor et forbud mod kulturimport.

Da loven var vedtaget, fortsatte
han med den konkurrencebegræn-
sende fortolkning, og sammen med
Kammeradvokaten forhindrede han,
at spørgsmålet fik en retlig afgørelse.

Danmarks advokat
Kammeradvokat K. Hagel-Sørensen
er advokat for den danske regering.
Engang læste jeg hans bøger, men
nu får han mig til at tænke over, om
det er i orden, at Danmarks advokat
bruger alle midler for at at vinde en
sag. Bør en repræsentant for et
demokratisk land ikke også søge
sandheden på vegne af borgerne?

Grundlovens § 60, stk. 2
giver Folketinget mulighed for at rejse
rigsretssag mod personer, der er far-
lige for staten. I Norge har Stortinget
vurderet dette drastiske skridt mod
Højesteretsdommere, der sendte en
uskyldig mand i fængsel i mange år.
Tør Folketinget overveje muligheden
mod Statens ansatte, som hjælper
industrien med systematisk at snyde
den danske befolkning?

Hvad mener politikerne?
I Peter Schønnings og Johan
Schlüters regeringstid ophørte film-
værker med at være kunstværker, og
ophavsmanden ophørte med at være
den skabende kunstner. Nu kan en
økonomisk motiveret købmand med
en simpel aftale om at udgive et
værk på en eller anden måde udgive
sig for at være ophavsmand, snuppe
ophavsmændenes rettigheder og
misbruge ophavsretsloven til at sikre
sig selv en konkurrencebeskyttelse.

Ingen partier i Folketinget har
løftet et øjenbryn overfor udryddelsen
af kunstnernes rettigheder eller gjort
indsigelse mod afskaffelsen af den
frie handel med den tredje verden.
Tilsyneladende bekymrer ingen sig
om det kulturelle og økonomiske tab.

Hvorfor er det sådan? Et godt
svar er mindst 1 mio. kr værd.
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Industriens private dommere

Et spørgsmål til 1 million kroner

Dommeres jobsikkerhed
Dommere ansættes og fyres ikke. De
udnævnes for livstid, og ingen ser
efter, hvordan de passer deres job.

En dommer kan kun afskediges
med kollegernes velsignelse. Uanset
hvordan de afgør retssagerne, vil en
dommer have sikker beskæftigelse
resten af livet, hvis blot han eller hun
undgår at genere kollegerne. Kan
man forestille sig en større motivation
til at holde hånden over kollegerne?

gjort noget forkert - juridisk eller
moralsk - så det er tankevækkende,
at de retssager, jeg har vundet, alle
er mod parter, der ikke er kunder i
den lukrative voldgiftsforretning.

Hvad nu hvis...?
Forestil dig, at styret i Afghanistan
udnævner personer, som tjener en
formue ved at arbejde for Taliban, til
at lede retssystemet og bedømme
tvister mellem almindelige borgere og
Taliban. Forestil dig, at al kontrollen
tillige overlades til dommerne selv.

Vil man have ubetinget tillid til
et sådant system og anerkende, at
det opfylder de demokratiske krav?

Sådan virker det
Voldgiftssager er private retssager.
Betydningsfulde virksomheder har
ikke tid til at vente i årevis på at få
deres tvister afgjort af det langsom-
melige offentlige retssystem. De
betaler dommerne af egen lomme for
at få deres tvister løst hurtigt.

Ifølge FDVs vedtægter afgøres
tvister ved voldgift. Hver part udpeger
en dommer. De udpegede dommere
vælger i fællesskab en formand. En
typisk voldgiftssag betales med et
honorar på 40.000 kr pr. dommer.

Dommerne får ikke disse jobs,
medmindre de bliver udpeget, så de
skal have industriens tillid. Honoraret
kommer oven i lønnen som dommer.
Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten
havde Lilholt (der forbød min bevis-
førelse i Johan Schlüters injuriesag)
38 voldgiftssager alene i 1999. Så
meget tillid havde industrien til ham.

Havde FDV grund til at være til-
freds med hans håndtering af injurie-
sagen? Man kan fundere over, om
industrien havde haft samme tillid til
ham, hvis han havde tilladt bevis-
førelsen og anerkendt konkurrence-
reglerne og kunstnernes rettigheder.

Jeg er sikker på, at jeg ikke har

Politikerne skal lade
domstolene arbejde i fred.

Højesterets præsident, 23. juli 2010



En hilsen fra Torben Skjødt Jensen
Jeg er instruktør af filmen Min Metier, en dokumentarfilm
om Carl Th. Dreyer. Filmen fik fremragende anmeldelser
og blev i 1996 hædret med en Robert som “årets bedste
dokumentarfilm” og nomineret til en Bodil i kategorien
“årets bedste film”. Ikke desto mindre er det ikke en film,
der er så efterspurgt, at den økonomisk kan bære en
kommerciel udgivelse på det danske marked.

Jeg har sammen med Dreyers fotograf, Henning
Bendtsen, været involveret i en amerikansk udgivelse af
Min metier sammen med Carl Th. Dreyer-filmene Ordet,
Gertrud og Vredens dag. Ingen af disse film er tilgænge-
lige på det danske marked.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen
med det amerikanske selskab The Criterion Collection,
som i arbejdet med filmværkerne lægger stor vægt på
teknisk og kunstnerisk kvalitet. Selskabet er kendt for at
udgive specialversioner af filmklassikere fra hele verden.
Udover film, jeg har medvirket til at fremstille, har det
også glædet dansk film i form af Carl Th. Dreyers Jeanne
d’Arcs lidelse og død (med hjælp af Casper Tybjerg fra
Københavns Universitet) og den gamle danske stumfilm-
klassiker Heksen instrueret af Benjamin Christensen.
Heller ikke disse film er udsendt i Danmark.

Jeg mener som instruktør og filmsamler, at specialimport
og specialforretninger er med til at sikre et alsidigt kultur-
udvalg. Det vil være synd, hvis den danske befolkning
afskæres fra at se Carl Th. Dreyers film på dvd.

Da Dreyer-boksen udkom, lavede Henning
Bendtsen og jeg sammen med Laserdisken en lille hap-
pening, hvor vi præsenterede filmen, talte med publikum,
uddelte plakater og gav autografer. Laserdisken sørgede
for omtale af begivenheden ved at udsende en presse-
meddelelse og ved at skrive om det i Laserdiskens egne
kataloger. Da det kom den danske rettighedshaver for
øre, blev Laserdisken truet med retssag. Jeg finder hele
situationen grotesk og ærligt talt lidt ulogisk - for der er
tale om værker, som ingen dansk distributør kan se
noget kommercielt potentiale i. Så virker det da nærmest
censuragtigt og kulturelt småligt, at man vil forhindre en
rundspredelse af noget af Danmarks ypperste filmkunst,
bare fordi det netop er i Amerika, at man har større
respekt for den danske filmskat og vore klassikere.

Foto: Nils Vest

Hans Kristian holder sig
denne gang pænt i baggrunden!

Torben Skjødt Jensen med Henning Bendtsen, Dreyers
fotograf. Til højre Harald Paalgard, fotograf på Min Metier.

Udover at jeg i Laserdisken køber dvd-film, har jeg som
filminstruktør et særligt forhold til Laserdisken i kraft af, at
Hans Kristian Pedersen og hans bror Niels Ole var med
som specielle gæster, da Sammenslutningen af Danske
Filminstruktører i 1995 holdt Store Bededagstræf på Den
Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft.

Anledningen var vores fælles kamp om respekten
for filminstruktørens kunstneriske anseelse. Mens SADF
førte sag mod DR, der havde vist Sydney Pollacks “3
Days of the Condor” i en forfærdelig udgave, førte Laser-
disken sag mod den danske videobranche om retten til
at udleje filmen i det korrekte letterbox-format, så dan-
skerne i det mindste fik et alternativ til tvs og den danske
videobranches pan/scan-udgaver. Det var en retssag,
SADF støttede, så godt vi kunne. Selvom vi tabte begge
retssager, var - og er - de kunstneriske rettigheder stadig
værd at kæmpe for.

Men tillykke herfra til Laserdisken. Det vil sørme være
ærgerligt, hvis I ikke er der mere. Men hvad vi lige

skal stille op for at forhindre dette er måske
sværere end som så at overskue.

Torben Skjødt Jensen


