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Peder Ås var en driftig sjel og hadde mange jern i ilden. En av mange forretningsideer som han nå 
var i ferd med å realisere, var å starte opp en serie med juskurs. Selv hadde Peder Ås ikke stort 
greie på jus, men han satte seg i kontakt med de to fremragende juristene Marte Kirkerud og Lars 
Holm. Begge sa seg villige til å holde forelesninger på kursene. Det dreide seg om to atskilte kurs, 
ett i selskapsrett som Marte Kirkerud skulle stå for, og ett i entrepriserett som Lars Holm var 
ansvarlig for. Peder Ås ble enig med de to foreleserne om å betale 25 000 kroner i honorar til dem 
hver. 

 
Juskursene skulle holdes på Lillevik hotell i februar måned. Av naturlige grunner var Peder Ås 
svært spent på hvorledes kursene ville slå an i markedet. Det viste seg raskt at markedet 
responderte, og kursene ble i løpet av kort tid fulltegnede. 

 
Kursdagen opprant med en strålende sol fra en klar, blå himmel, men det var bitende kaldt, helt ned 
til 20 minusgrader. Slik streng kulde hadde man ikke opplevd i Lillevik på en mannsalder. Kulden 
førte til store problemer i det kurslokalet som Lars Holm holdt til i. Det dreide seg om en ny fløy 
med store vindusflater, noe som medførte en betydelig nedkjøling av luften (såkalt kaldras) og lav 
temperatur i lokalet. Kursdeltakerne tok på seg yttertøyet, men det var likevel temmelig 
utrivelig å sitte stille og høre på foredragene en hel dag. Man besluttet å ta en lengre pause i kurset 
for å forsøke å få opp varmen, men uten særlig hell. 

 
Heller ikke i det andre lokalet gikk ting som planlagt. Allerede dagen før hadde Marte Kirkerud 
merket at alt ikke var som det skulle med kroppen, og selve kursdagen satte influensaen inn for 
fullt. Etter lunsj måtte Marte Kirkerud kaste inn håndkleet og gi seg. Den resterende delen av 
selskapsrettskurset måtte deretter avlyses. 

 
Det var stor misnøye blant kursdeltakerne. Gjennom e-post og sms samordnet de sine krav mot 
Peder Ås. Prinsipalt krevde samtlige deltakere å få kursavgiften tilbakebetalt i sin helhet, subsidiært 
at det ble gjort en vesentlig reduksjon i den. Dessuten ble det rettet erstatningskrav mot Peder Ås. 
Flere av kursdeltakerne hadde fått ekstra reiseomkostninger hjem som følge av at kurset til Lars 
Holm ble avsluttet senere enn planlagt. Disse ekstrakostnadene ble krevd erstattet. I tillegg krevde 
samtlige kursdeltakere sine ordinære utgifter til reise og diett dekket. Peder Ås bestred alle kravene 
fra deltakerne. I et felles skriv til kursdeltakere beklaget Peder Ås det som hadde skjedd, men noe 
måtte jo kursdeltakerne tåle. Uansett var han ikke noe å bebreide for tingenes tilstand. 
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Etter at kursdeltakerne mottok avslaget fra Peder Ås, hørte de ikke mer fra ham. Enkelte av 
deltakerne mente derfor at de også burde rette sine krav mot hotellet og Marte Kirkerud. Etter en 
del elektronisk kommunikasjon mellom deltakerne, ble kravene til slutt sendt hotellet og Marte 
Kirkerud i begynnelsen av juni måned. De som hadde deltatt på kurset til Lars Holm, sendte sine 
krav til hotellet, og de som hadde deltatt på kurset til Marte Kirkerud, sendte kravene til henne. 
Både hotellet og Marte Kirkerud avviste kravene fra deltakerne. De framholdt at det ikke forelå 
noen avtale mellom dem og kursdeltakerne, og denne type krav kunne uansett ikke rettes mot dem. 
Dessuten var disse kravene fremmet alt for sent. 

 
 
 

Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål oppgaven reiser. 
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