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I.

Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co skulle feire ioo-årsjubileum i november 2013. De tok kontakt
med Lars Holms Hotell på Storvidda. Hotelidirektør Lars Holm lovet å lage et godt tilbud for
advokatfirmaet, som i alle år hadde vært hotellets faste advokatforbindelse.

I tilbudet til advokatfirmaet av 1. september 2013 foreslo Holm at arrangementet ble lagt til helgen
8.-lo. november. Hotellet kunne tilby nyoppussende rom, mat tilberedt av kokker fra
kokkelandslaget, eksklusiv bruk av hotellets slalåmbakke med flunkende nytt heisanlegg,
fantastiske langrennsløyper på høyfjellet, kurs i skiseil og kite, og fri bruk av hotellets trenings- og
badeanlegg, samt tjenester på hotellets spasenter mot betaling. Det fremgikk dessuten av tilbudet
at Lars Holm hadde spesialbooket det svært folkekjære og populære svenske dansebandet «Kjell
Åke och hans polare» for å opptre i hotellets danselokale på kveldstid. Lars Holm visste nemlig at
managing partner i Mørk-Kirkerud & Co, høyesterettsadvokat Peder Ås, hadde vært fan av
frontfiguren, Kjell Ålce Larsson, i hele sitt voksne liv. For hele herligheten, som ville beslaglegge alle
hotellets 112 rom en helg, skulle advokatfirmaet betale kr. 500 000. Hotellet krevde
forhåndsbetaling av kr. 100.000, samt kr. 30 000 i forskudd til Kjell Åke. Advokatfirmaet svarte
den i. oktober 2013 at opplegget passet perfekt, men ønsket å betale forskuddet på kr. 100 000 ved
utstedigelse av et dokument med følgende ordlyd: «Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co erkjenner
med dette å skylde Lars Holms Hotell eller ordre kroner 100 000 for opphold ved Lars Holms
Hotell». Hotellet aksepterte dette, og dokumentet ble umiddelbart utstedt. Forskuddet til Kjell Åke
ble utbetalt ved overføring av penger til hotellets driftskonto.

Mot slutten av oktober mottok Mørk-Kirkerud & Co beskjed om at deler av hotellet hadde blitt
bortleid i løpet av september måned via en hotellbestillingsside på internett. Hotellet forklarte at
de ikke kunne gardere seg mot noe slikt, all den tid dette skjedde mens advokatfirmaet ennå ikke
hadde bestemt seg og rommene rent faktisk var ledige i den aktuelle periode. Lars Holm foreslo å
spalte feiringen i to arrangementer, slik at deler av advokatfirmaet var med på markeringen den 8.-
10. november, mens resten var med på markeringen helgen etter.

Peder Ås ga først uttrykk for at arrangementet med dette «falt i fisk» ettersom hensikten med
feiringen jo var å styrke firmaets samholds- og identitetsfølelse. Lars Holm parerte med å si at med
et så stort arrangement ville uansett ikke alle ha kontakt med alle. Han foreslo at de mannlige
fullmektigene og sekretærene skulle avholde feiringen den første helgen, mens partnerne og de
kvinnelige fullmektigene skulle feire den siste helgen. Peder Ås gikk motvillig med på dette. Han
påpekte like fullt at «hotellet med dette ikke har holdt hva det opprinnelig lovet oss».



Ujo: Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Side 2 av 3

Det var snøfritt og vindstille helgen 8.-jo. november, noe som gjorde at samtlige
vintersportaktiviteter bortfalt. Videre møtte ikke den folkekjære dansebandartisten Kjell-ÅJce, kun
hans band bestående av fire relativt anonyme musikere med en innleid cover-vokalist som hadde
kledd seg ut som Kjell-ÅJce. Det viste seg at Kjell-Ålce, som samme år hadde stått frem som tidligere
heroinmisbruker i ukebladene, hadde fått tilbakefall ved utbetaling av forskuddet. De mannlige
advokatfullmektigene var lite interessert i å sitte inne for «å se gresset gro i slalåmbakken» på
dagtid, for deretter å danse med de eldre sekretærene til sangen fra en anonym kar «utkledd som
en gammel, svensk dansebandartist». Over halvparten av de mannlige advokatfullmektigene reiste
derfor hjem allerede lørdag formiddag.

Etter at de mannlige advokatfullmektigene den påfølgende uke fortalte hvor kjipt oppholdet på
Lars Holms Hotell hadde vært, avlyste over halvparten av de kvinnelige fullmektigene sitt
forestående opphold. Peder Ås fikk høre om disse avmeldingene onsdag 13. november fra
advokatfullmektig Marit Vik. Peder Ås ble paff da han hørte at Marit Vik, som han hadde et særlig
godt øye til, også for egen del hadde avlyst arrangementet. Ås hadde samme morgen lest på yr.no at
det ikke var utsikt til snø på Storvidda denne helgen heller. Dagen før hadde han lest i avisen at
Kjell-Ålce var innlagt til langtidsavrusing på en klinikk i Lund. Ås tok deretter kontakt med hotellet.

Ås krevde prinsipalt heving av avtalen, subsidiært kr. 100 000 i prisavslag. Han hevdet at det var
uakseptabelt at jubileumsarrangementet ble spaltet i to, samt at vintersportaktivitetene falt bort.
Vintersportsaktivitetene var selve årsaken til at firmaet hadde lagt arrangementet til Lars Holms
Hotell. Han hevdet videre at det var uakseptabelt at Kjell-Åke ikke stilte, og at hotellet måtte bære
konsekvensene av dette.

Lars Holm avviste alle krav. Han erkjente at det i og for seg var en mangel at arrangementet ble
spaltet i to, men mente at spaltingen var akseptert, og at det hele uansett ville blitt «langt
hyggeligere for alle parter slik». Holm erkjente at hotellets skifasiliteter var særlig imponerende og
at hotellprisene av denne grunn var 20 % lavere utenfor skisesongen. Holm mente imidlertid at
dette var irrelevant da advokatfirmaet i utgangspunktet hadde fått et meget godt tilbud, med mer
enn 20 % rabatt i forhold til standard skisesongpris. Holm hevdet at man «generelt sett» befant seg
i skisesongen, noe som også fremgikk av hotellets hjemmeside og prisliste. Han viste imidlertid til
at «værgudenes lynne» var utenfor hans kontroll, men erkjente samtidig at det fra tid til annen var
snøfritt på denne tiden av året, kanskje særlig i de senere årene. Holm hevdet videre at
dansebandet i det vesentlige «leverte varene», og at eoverartisten uansett sang bedre enn
«narkovraket Kjell-Ålce».

Ås henvendte seg til Kjell-Ålce med krav om tilbakebetaling av det innbetalte forskudd. Kjell-Ålce
avviste dette kravet da han mente å ikke ha noen forpliktelser ovenfor et advokatkontor i Oslo. Han
viste til at hans direkte oppdragsgiver var glad for at bandet hadde brukt en coverartist i hans sted.

Drøft og løs de rettsspørsmål oppgaven reiser.

II.

Lars Holms Hotell mottok den 3. oktober 2013 dokumentet utstedt den i. oktober, og transporterte
det umiddelbart videre til Ole Volds inkasso. Advokatfirmaet Mørk-Kirkerud & Co ble umiddelbart
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notifisert om transporten. Ole Volds inkasso solgte den 20. oktober dokumentet videre til
Storvidda Handelsbank med påskriften «skadesløs transport».

Da Storvidda Handelsbank den 15. november tok kontakt med advokatfirmaet Mørk-Kirkeruci & Co
for å innkrcve dokumentets pålydende, svarte advokatfirmaet at det ønsket å gjøre opp kravet ved
motregning med prisavslagskravet. Storvidda Handeisbank bestred at det var adgang til å foreta
motregning.

Storvidda Handelsbank tok da kontakt med Lars Holms Hotell og krevde dokumentets pålydende
fra hotellet. Lars Holms Hotell svarte at de var uten ansvar ettersom dokumentet var gyldig og
reelt.

Storvidda Handeisbank tok efter dette kontakt med Ole Volds Inkasso. Handelsbanken krevde
prinsipalt at Ole Volds Inkasso innbetalte summen som følge av ansvar knyttet til transporten som
sådan. Subsidiært hevet de avtalen med Ole Volds Inkasso, og krevde i denne forbindelse at Ole
Volds inkasso dekket deres kontraktsinteresse. Storvidda Handelsbank hadde kjøpt dokumentet
for kr. 95 000,-.

Drøft og løs de rettsspørsmål oppgaven reiser.

Oslo, 6. november 2013
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