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Partybloggeren er et nettsted som vil dekke utelivet i Oslo. Særlig skriver de om studentfester, men de tar 

også turer på byen med kamera. Denne partybloggen var blitt ganske populær og ble lest av mange. 

Bloggen var åpen for kommentarer og kommentarene ble ikke moderert. 

Marte Kirkerud har etablert nettstedet og det er hun som har registrert domenenavnet partybloggeren.no 

[domenenavnet var ledig ved siste kontroll før eksamen]. Men det er flere som skriver under navn som 

Partyspot, Bella, Halvliteren, osv. Noen kunne bruke flere navn. Marte Kirkerud kjente deres identitet, men 

identiteten var ikke kjent for vanlige lesere.  

En lørdag etter eksamen hadde Peder Ås drukket en god del mer enn han burde på studentpuben. Han traff 

blant andre Ole Vold og de ble etter hvert ganske intime i en krok på puben. Caroline Rud tok bilder både 

av dem og av andre. Mange av disse la hun ut på Partybloggeren, under sitt nick Bella. Et av bildene var av 

Peder Ås og Ole Vold i en ganske tett omfavnelse. Begge var tydelig beruset. I billedteksten sto det ”Også 

søte gutter fant hverandre under eksamensfesten”. Det var ikke nevnt noen navn. 

Blant de som kjente Peder Ås var det velkjent at han gjerne la seg etter andre gutter når han hadde 

drukket. Men han hadde aldri ”kommet ut av skapet” som homofil. 

Peder Ås ble rasende da han så bildet. Han sendte en sint e-post til post@partybloggeren.no, som var 

oppgitt som kontaktadresse. Han krevde umiddelbart ble fjernet og krevde erstatning. Han ville også vite 

hvem denne Bella var, som hadde tatt bildene. 

Det tok drøye to uker før han fikk svar, og Marte Kirkerud avviste kravet. Den som var på et offentlig sted 

måtte regne med at noen tok bilder og la de ut på nettet. Hun viste til at det var en god del partyblogger, 

og at mange bilder ble lagt ut på Facebook og andre nettjenester. Dessuten er det ikke hun som har tatt 

bildene eller skrevet tekstene. Hun er ikke ansvarlig for det andre skriver. Hun ville heller ikke si hvem som 

skjulte seg bak navnet Bella, og viste til kildevernet. 

Det tok ikke lang tid før det begynte å komme en del kommentarer til bildet. ”Alle vet at Peder Ås er homo 

og alltid legger seg etter gutter når han har drukket. Han prøvde seg på meg også, og jeg syntes det var 

ganske ekkelt da han ikke ville høre på at jeg ikke var interessert i gutter”, skrev en. 

”Jeg synes det er ganske ekkelt med gutter som kliner på den måten”, skrev en annen. ”Disse soperne 

burde kastreres alle sammen så vi slipper å ha dem hengende etter oss”, skrev en tredje. ”De bør i alle fall 
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ikke få lov til å jobbe med barn. Vi kan ikke ha sånne som skal tukle med smågutter” var det også en som 

skrev. 

Peder Ås krevde på nytt at bildet og alle diskusjonsinnleggene ble fjernet. Han ville også vite hvem som 

hadde skrevet innleggene. Marte Kirkerud avviste dette. I 2012 er det ingen som behøver å skamme seg 

over å være homofile, mente hun. Dessuten satte hun ytringsfriheten høyt, og ville ikke sensurere 

debatten. Hun innrømmet å kjenne identiteten til noen av debattantene, men ikke alle. Uansett ville hun 

ikke si hvem de var, og viste igjen til kildevernet. 

Martes nettjeneste ble driftet av Webhotellet. Peder Ås sendte også e-post til dem med krav om at de 

fjernet bildene og diskusjonene. De svarte ganske raskt at dette var Marte Kirkeruds ansvar. De mente at 

de ikke kunne og uansett ikke ville vurdere lovligheten av kundens virksomhet og ville ikke sensurere. De 

ville bare gripe inn i helt åpenbare tilfeller eller hvis det forelå en rettslig avgjørelse som sa at de måtte 

fjerne dette. 

Peder Ås søker råd hos deg, før han eventuelt vil gå til dyre advokater. 

1. Kan Marte Kirkerud og andre som jobber for Partybloggeren legge ut bilder som de tar ute på byen 

og på studentfester uten samtykke? 

2. Kan det bety noe at Peder Ås åpenbart var beruset på bildene og at de var tatt i intime og 

kompromitterende situasjoner? 

3. Kan han kreve at kommentarene blir fjernet? 

4. Kan Peder Ås kreve erstatning for de krenkelser han mener å ha blitt utsatt for, både gjennom 

bildene og kommentarene? 

5. Kan Peder Ås kreve å få vite hvem som skjuler seg bak nicket Bella, og hvem de ulike debattantene 

er? 

6. Kan Marte Kirkerud holdes ansvarlig for eventuelle krenkelser? 

7. Kan Peder Ås kreve at Webhotellet fjerner bildene og kommentarene, og eventuelt kreve 

erstatning fra Webhotellet? 

Alle spørsmål skal besvares. 

 
 
 

Sensuren faller fredag 22. juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 

22 85 95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke 

etter sensur. Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med 

infosenteret. Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 
Oslo, 1.6.2012 


