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I. 

Billedkunstneren Ole John Aandal åpnet nylig en utstilling i Porsgrunn kunstforening. I utstillingen inngår i 

følge NRK 53 bilder av halvnakne norske jenter som vises på fire LCD-skjermer. Bildene har han funnet på 

internett. Han har ikke innhentet samtykke til sin bruk av bildene, verken fra fotografene eller de jentene 

som er avbildet. 

Diskuter og avgjør: 

1. Kan han bruke bilder funnet på internett som en del av sin egen kunstutstilling? 

2. Kan han stille ut bildene uten å innhente samtykke fra de personene som er avbildet? 

II 

Showtime Networks har produsert TV-serien ”Californication”. Gruppa Red Hot Chili Peppers ga i 1999 ut 

albumet ”Californication”. Tittelsporet med samme navn ble en stor hit. Red Hot Chili Peppers har nå gått til 

sak mot Showtime Networks fordi de mener serieskaperne stjal navnet. De krever at Showtime Networks 

skal slutte å bruke navnet på TV-serien og de krever erstatning (alt referert etter NRKs nettsider). 

Diskuter og avgjør: 

3. Hvis vi tenker oss at dette hadde skjedd i Norge, kunne man da etter norsk opphavsrett ha vunnet fram 

med bruken av navnet på TV-serien krenker Red Hot Chili Peppers’ opphavsrett?  

4. Om vi forutsetter at navnebruken er en opphavsrettskrenkelse, kunne man da ha krevd 

a. At man slutter å bruke navnet 

b. Erstatning 

5. Hvordan skal en eventuell erstatning beregnes? 

III 

Marte Kirkerud er stor fan av Red Hot Chili Peppers. Årets julepresang til alle hennes venner er en DVD 

hvor hun har satt sammen klipp fra TV-serien ”Californication” og musikk av Red Hot Chili Peppers. Hun gir 

bort 36 slike presanger. Noen TV-klipp vises som de er. På andre har hun fjernet lyden, og heller valg 

passende musikk av Red Hot Chili Peppers. 

Klippene fra TV-serien har hun dels laget av opptak fra TV2s sendinger, dels fra episoder som ennå ikke er 

vist i Norge, men som hun har funnet på nettet via Piratebay. Musikken har hun hentet fra sin komplette 

samling av gruppas CDer. 

Peder Ås var blant dem som fikk Martes hjemmebrente DVD. Peders venn, Lars Holm, hadde ikke fått den. 

Derfor kopierte han den DVDen som Peder Ås hadde fått. 

Diskuter og avgjør: 

6. Om Marte Kirkeruds hadde lov til å lage og gi bort denne DVDen. Diskuter hvilke handlinger som 

eventuelt er lovlige og hvilke handlinger som eventuelt ikke er det. 

7. Om Lars Holm hadde lov til å kopiere den DVDen som Peder Ås hadde fått. 

 


