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Marte Kirkerud livnærer seg på å designe gratulasjonskort, både for hjemme- og 

eksportmarkedet. I 2010 opprettet hun et aksjeselskap sammen med sin mann Peder Ås, 

Akropolis AS. Selskapet drev med forskjellig type virksomhet, hvor produksjon og salg av 

gratulasjonskort var en av dem. Marte og Peder eide 50 % hver av aksjene i selskapet, og 

begge var ansatte der, Peder som adm. dir. og Marte som kreativ direktør. Marte tok ut vanlig 

lønn i selskapet. Samtidig beholdt hun sitt enkeltpersonforetak som hun solgte kortene 

gjennom tidligere, og hun hadde fortsatt en viss omsetning i det. Hun hadde kontortid og 

arbeidsplass i Akropolis AS, men designet kortene helst hjemme på kveldene etter endt 

arbeidstid. 

I 2016 gikk ekteskapet mellom Marte og Peder i oppløsning, og som en del av de økonomiske 

oppgjøret mellom dem overtok Peder Martes aksjer i Akropolis AS. Marte sluttet samtidig i 

sin stilling i selskapet. Etter dette ble alle kort som hun designet solgt gjennom hennes 

enkeltpersonforetak. Fortsatt lå det imidlertid et betydelig antall usolgte kort på lager i 

Akropolis AS 

Sent i 2018 ble selskapet Akropolis AS med all innmat solgt til, og innfusjonert i, et annet 

selskap, Zaphire AS. Fortsatt lå det usolgte eksemplarer av Martes kort på lager som ble 

overført til lageret i Zaphire AS. Ledelsen i Zaphire AS fant ut at det bl.a. var et betydelig 

marked for de engelskspråklige kortene i Irland. De inngikk derfor avtale med et irsk firma 

om salg av kort, og fikk i den forbindelse også ansatte i selskapet til å designe nye kort. 

Da Marte oppdaget hva Zaphire AS var i ferd med å gjøre, reagerte hun kraftig. Hun mente 

bl.a. at de nye kortene som de ansatte i Zaphire AS hadde designet krenket hennes 

opphavsrett. To eksempler gis nedenfor, der Zaphire AS kort er de til venstre og Martes kort 

til høyre. Det er på det rene at Martes kort ble designet i perioden 2010-2016, mens hun var 

ansatt i Akropolis AS. 

 



 

 

Videre hevdet Marte at Zaphire AS hadde krenket hennes spredningsrett for kortene som 

befant seg på Akropolis AS’ lager ved salget av selskapet. Det gjaldt både for eksemplar som 

allerede var eksportert til Irland og for eksemplarer som fortsatt befant seg på Zaphire AS’ 

lager. 

Zaphire AS benektet alle påstander. For det første hevdet selskapet at Marte ikke lenger hadde 

opphavsretten til kortene, ettersom den hadde gått over til Akropolis AS’ i kraft av hennes 

arbeidsforhold der. Riktignok var det ikke inngått noen uttrykkelig avtale om det, men det 

fulgte av alminnelige prinsipper om overgang av opphavsrett i arbeidsforhold. Akropolis AS’ 

rettigheter var i sin tur gått over til Zaphire AS ved salget av selskapet, jf. åndsverkloven § 68 

annet ledd. 

For det andre hevdet Zaphire AS, for det tilfellet at Marte hadde sin opphavsrett i behold, at 

de egenproduserte kortene ikke innebar noen opphavsrettskrenkelse. For så vidt gjaldt kortene 

som er avbildet ovenfor anførte Zaphire AS’ prinsipalt at Martes kort ikke kunne anses som 

åndsverk, og subsidiært – for det tilfellet at de var det – at forskjellene mellom kortene var av 

en slik art at det ikke var tale om ulovlige etterlikninger. 



For det tredje bestred Zaphire AS, også under forutsetning av at Marte hadde opphavsrett, at 

kortene på lager utgjorde inngrep i hennes spredningsrett. For det første anførte selskapet at 

åndsverklovens spredningsregler ikke får anvendelse på salg fra Norge til utlandet – i dette 

tilfellet Irland. For det andre kunne det i alle fall ikke være tale om inngrep i spredningsretten 

for eksemplarer som fortsatt befant seg på lageret i Norge. 

Marte avviste alle påstander og anførsler fra Zaphire AS’ side. Hun bestred at det var skjedd 

noen overdragelse av opphavsrett i kraft av arbeidsavtalen ut over retten til produksjon og 

salg av kortene. Overdragelse ut over dette var verken rimelig eller nødvendig. Hun viste til at 

hun stort sett designet kortene på fritiden og fortsatt solgte kort gjennom sitt 

enkeltpersonforetak mens hun var ansatt i Akropolis AS. Og i alle tilfelle mente hun at 

Akropolis AS’ rettigheter var opphørt da hun gikk ut av selskapet og at det ikke under noen 

omstendigheter var grunnlag for noen rettighetsoverdragelse til Zaphire AS. Hun anførte bl.a. 

at de hensyn som begrunner forbudet mot videreoverdragelse av opphavsrett etter 

hovedregelen i åvl. § 68 annet ledd i høyeste grad gjorde seg gjeldende her, ettersom hennes 

og Peders virksomhet hadde vært et personlig foretakende. De avbildede kortene hadde 

utvilsomt verkshøyde, like mye som det klart forelå etterlikninger. Det kunne heller ikke være 

tvilsomt at åndsverkloven får anvendelse på salg fra Norge til utlandet. For eksemplarene av 

kortene som befant seg på Zaphire AS’ lager, viste Marte til at avtalen med det irske selskapet 

måtte innebære at spredningsretten var krenket også for dem. 

Drøft og avgjør rettsspørsmålene som saken reiser. 

  


