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I USA verserer det to rettssaker med følgende saksforhold: 

                                                           I 

Saken Matthew Lombardo and Who’s Holiday LLC v. Dr. Seuss Enterprises, L.P. gjelder et 
teaterstykke med tittelen 'Who’s Holiday', skrevet av Matthew Lombardo. Stykket gjør bruk av 
karakterer, handlingsforløp og kontekst fra barneboken ‘How the Grinch stole Christmas’ (heretter 
‘Grinchen’) skrevet av den amerikanske forfatteren Theodore Seuss Geissel (1901-1991), best kjent 
under psevdonymet Dr. Seuss. Hensikten med teaterstykket er å latterliggjøre og kritisere ‘Grinchen’. 

‘Grinchen’ forteller på rim historien om det grønne monsteret Grinchen som lever i en hule i Crumpit-
fjellet over byen Who-ville, der de glade og lystige ‘Who-ene’ som elsker julen, bor. Grinchen, som 
avskyr julen, beslutter å ødelegge julen for Who-Ville ved å kle seg ut som julenissen og stjele alle 
juletreene i byen Under utførelsen av planen møter Grinchen Cindy-Lou Who, en yndig to år gamme 
jente. Når Cindy-Lou Who spør Grinchen hvorfor han tar familiens juletre, lyver Grinchen ved å fortelle 
at han trenger å reparere et av juletrelysene, men at han vil levere det tilbake snart. Cindy-Lou tror på 
Grinchen og går og legger seg. Dagen etter hører Grinchen etter lyden av gråt fra Crumpit-fjellet, men 
hører lystig sang i stedet. Grinchen forstår med dette at ‘Who-ene’ er i stand til bevare gleden ved 
julen selv uten julegaver og juletrær, innser at julen betyr mer enn presanger. Han drar derfor tilbake til 
Who-Ville med et hjerte ‘som har vokst tre størrelser’. 

‘Who’s Holiday’ er en ‘enkvinnesforestilling’ som fremstiller en temmelig utkjørt 45 års-versjon av 
Cindy-Lou Who. Cindy-Lou snakker til publikum på samme type rim som i ‘Grinchen’. Mens hun venter 
på at gjestene skal komme til juleselskapet hennes, forteller Cindy-Lou publikumet livshistorien sin, 
som starter med hennes første møte med ‘Grinchen’ da hun var to år. Gjennom hele forestillingen 
drikker Cindy-Lou store mengder alkohol, misbruker reseptbelagte legemidler og røyker et stoff som 
hun kaller ‘Who-hasj’, som etter hennes eget utsagn bidrar til at hun unngår å få hysteriske anfall, Hun 
gjengir dels plottet fra den originale ‘Grinch-historien’, dels forteller hun videre på historien som blant 
annet innebærer at hun giftet seg med Grinchen da hun ble gravid med ham i 18-årsalderen og flyttet 
inn til ham i hulen i Crumpit-fjellet, at ekteskapet ikke gikk bra idet Grinchen bl.a. ble voldelig, at han til 
slutt falt ned fra en klippe og døde som følge av en slåsskamp med henne, at hun ble arrestert og 
havnet i fengsel som følge av dette, samtidig som deres felles datter, Patti, ble plassert i fosterhjem. 
Cindy-Lou, som i løpet av forestillingen har fått en rekke telefoner fra gjester som melder avbud, 
innser at ingen vil komme i juleselskapet hennes og brister i gråt. Det går deretter opp for henne at 
hun i stedet kan feire julen med publikum, og etter at hun synger noen julesanger, ringer det på døren, 
og inn kommer datteren Patti. 

                                                           II 

Saken Estate of Anthony Barré and Angel Barré v. Carter, et al. gjelder bruk av opptak av noen 
setninger avsagt av den avdøde amerikanske performance-komikeren og artisten Anthony Barré på 
innspillingen av artisten Beyoncés sang ‘Formation’. Anthony Barré, som er kjent for sine YouTube-
forestillinger, laget i 2010 en video med tittelen ‘Booking the Hoes from New Wildings’, der han 
fremførte frasen ‘What happened at the New Orleans?’ og en video med tittelen ‘A 27 Piece Huh’ som 
inneholdt bl.a. replikkene ‘Oh yeah baby, I like that’ og ‘Bitch I’m back by popular demand’. Beyoncés 
sang ‘Formation’ kom ut i 2016, på albumet ‘Lemonade’, og innholdt en 10 sekunders sekvens med de 
tre frasene fra Anthony Barrés innspillinger. 

  

Spørsmål: 

Basert på de saksforhold som er gjengitt ovenfor: Skriv en redegjørelse for hvilke opphavsrettslige 
problemer som oppstår, og hvordan du mener de burde løses, dersom man forutsetter at de to sakene 
skulle behandles etter norsk rett. 

 


