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JUS5810 – Opphavsrett       

Praktisk oppgave 

Peder Ås var nyansatt amanuensis i kunsthistorie ved den offentlige Høgskolen i Lillevik. Høsten 2009 skulle han 

holde forelesninger om samtidskunst ved bachelorstudiet, og i den forbindelse måtte han lage et 

undervisningsopplegg. Ettersom han ble ansatt i begynnelsen av august, hadde han nokså dårlig tid til 

forberedelse. Han fant derfor ut at han for høstens forelesninger måtte ta noen ”snarveier” – så fikk han heller 

perfeksjonere opplegget etter hvert. Han tenkte han ville få god bruk for boken ”50 samtidskunstnere” av professor 

Marte Kirekrud ved Universitetet i Storvik, som han hadde i bokhylla. Denne boken inneholdt biografiske 

opplysninger om utvalgte samtidskunstnere og korte analyser av deres arbeid, med enkelte illustrasjoner laget av 

Marte Kirkerud selv. Utvalget av kunstnere hadde Marte foretatt på grunnlag av faglige kriterier hun selv hadde 

oppstilt. Peder ville lage en tilsvarende presentasjon for sine studenter, og mente Martes bok ville gi et godt 

grunnlag i så henseende. Samtidig var han ikke interessert i å kopiere Martes opplegg, idet det ville stride mot 

hans faglige integritet. Han plukket ut de kunstnerne som var omfattet av Martes oversikt som han var enig i 

betydningen av, og supplerte med andre etter sitt eget skjønn. Resultatet var at Peders oversikt inneholdt 42 av de 

samme kunstnerne som i Martes bok. Han brukte samtidig flere av opplysningene fra boken, men supplerte med 

andre og laget sin egen tekst. 

Peders presentasjon av samtidskunstnere ble lagt ut på høgskolens hjemmeside. Han innså at presentasjonen 

ville fremstå som kjedelig hvis den bare besto av tekst, så han bestemte seg for å legge inn bilder og illustrasjoner. 

Blant annet ville han gjerne benytte noen av illustrasjonene i Martes bok. Dette ble gjort på følgende måte: I boken 

han hadde kjøpt lå det ved et passord til internettversjonen av boken, som medførte at kjøperne fikk tilgang også 

til denne versjonen. Peder var svært datakyndig og fant lett ut hvordan han kunne bryte passordbeskyttelsen, slik 

at det var mulig å lage linker til illustrasjonene i presentasjonen han la ut på hjemmesiden. Han laget deretter 

såkalte ”hentelinker” (”inline-linker”) til utvalgte illustrasjoner fra internettversjonen til Martes bok. I motsetning til 

vanlige ”klikkbare” linker, aktiveres ”hentelinker” automatisk når et dokument – i dette tilfellet Peders presentasjon 

av samtidskunstnere – åpnes i brukerens nettleser. ”Hentelinkene” innebar at det for brukerne så ut som om 

illustrasjonene var integrert i Peders dokument. Men det ble samtidig opplyst om at illustrasjonene stammet fra 

internettversjonen av Martes bok. 

Da Marte fikk greie på hva Peder hadde gjort, reagerte hun sterkt og tok straks kontakt, med krav om at han 

fjernet presentasjonen sin fra nettsiden. Marte fremholdt at Peders bruk av boken var et inngrep i hennes 

databaserett etter åndsverkloven § 43 første ledd. Det var enighet mellom partene om at Martes bok hadde 
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beskyttelse som database etter § 43, og Peder bestred ikke at han hadde bygget på vesentlige deler av 

databasens innhold. Men han anførte at han ikke hadde fremstilt eksemplar av vesentlige deler av databasen. Han 

hadde ikke foretatt noen fysisk kopiering av Martes bok, men bare hentet opplysninger fra den og brukt den som 

hjelp til utvalget av hvilke kunstnere som skulle med i hans presentasjon. Marte hevdet videre at bruken av 

illustrasjonene i nettversjonen var i strid med åndsverkloven §§ 2 og 53a første ledd. Peder bestred også dette. 

Han erkjente at illustrasjonene var åndsverk, men han anførte at bruk av linker ikke innebærer tilgjengeliggjøring 

av verkene for allmennheten. Og under enhver omstendighet var bruken av illustrasjonene lovlig etter § 23 første 

ledd, mente han. Marte mente bruk av ”hentelinker” (”inline-linker”) måtte anses som tilgjengeliggjøring for 

allmennheten etter åndsverkloven § 2. Dermed var også betingelsene i § 53a oppfylt. Videre anførte Marte at 

vilkårene for bruk etter § 23 første ledd ikke var oppfylt, og at denne bestemmelsen i alle tilfelle ikke kunne 

legitimere bruddet på passordbeskyttelsen. Det var enighet mellom partene om at passordbeskyttelsen var et 

”effektivt teknisk beskyttelsessystem” og at Peder hadde omgått dette i lovens forstand. 

Drøft og avgjør følgende spørsmål, som alle skal besvares: 

(1) Innebærer Peders bruk av Martes bok eksemplarfremstilling av vesentlige deler av en databases innhold, i strid 

med åndsverkloven § 43? 

(2) Innebærer Peders bruk av ”hentelinker” til Martes illustrasjoner, at verk gjøres tilgjengelig for allmennheten 

(ved offentlig fremføring) etter åndsverkloven § 2? 

(3) Forutsatt bekreftende svar på spørsmål (2): Er bruken av illustrasjonene likevel i samsvar med åndsverkloven 

§ 23 første ledd? 

(4) Har Peder handlet i strid med åndsverkloven § 53a første ledd? 

a. under forutsetning av at utleggingen av linkene ikke anses som tilgjengeliggjøring for allmennheten. 

b. under forutsetning av at utleggingen av linkene anses som tilgjengeliggjøring for allmennheten. 

 

 

 

 


