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EKSAMEN I RINF 1200 OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE 

RETTIGHETER 

HØST 2015 

Dato: Torsdag 3. desember 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 15:00 

 

Lillevik handelsstand skulle tenne juletreet og julegatene, samt åpne julemarkedet på torget, lørdag før 

første søndag i advent. Lillevik gospelkor var engasjert for å synge og for å lede det man håpet skulle bli 

allsang.  

Koret skulle synge gamle og kjente julesanger, men også noen mer moderne, blant annet ”En stjerne 

skinner i natt”. Denne sangen har tekst av Eivind Skeie og melodi av Tore W Aas, som begge er i live. Planen 

var at koret skulle synge ”Du grønne, glitrende tre god dag” i det juletreet ble tent, at de skulle synge ”En 

stjerne skinner i natt” når treet var tent, og man kunne beundre stjernen i toppen. Det hele skulle avsluttes 

med ”Deilig er jorden”.  

Lillevik handelsstand visste at de ikke kunne regne med at alle kunne tekstene til julesangene. De hadde 

laget en trykksak, som i tillegg til programmet for åpningen, også inneholdt omtale av julemarkedet og 

annonser med tilbud fra butikker i Lillevik. I denne hadde de trykket tekstene til julesanger som skulle 

synges, blant annet ”En stjerne skinner i natt”.  

Trykksaken innehold omtale av julemarkedet, med bilder fra fjorårets julemarked. Et av bildene var av 

Marte Kirkerud med sin daværende kjæreste, nå ekskjæreste, Ole Vold. Lillevik handelsstand hadde kjøpt 

bildet fra Lillevikposten, som hadde brukt det i en reportasje fra åpningen av julemarkedet året før.  

Trykksaken, med programmet for åpningsarrangementet, ble distribuert til alle husstander i Lillevik. Da 

Marte Kirkerud så denne trykksaken, ble hun rasende. Hun likte ikke å bli minnet om sitt tidligere forhold til 

Ole Vold, og hun likte enda dårligere at hennes nåværende kjæreste, Peder Ås og resten av innbyggerne i 

Lillevik skulle bli minnet om dette. 

Marte, som studerte jus, sendte en skarp e-post til Lillevik handelsstandsforening, ved formannen Lars 

Holm. Hun mente at de ikke hadde lov til å bruke bildet av henne uten å spørre henne, og krevde erstatning 

og oppreisning. Hun skrev at hun vurderte å politianmelde handelsstanden. Hun skrev også at de ikke 

hadde lov til å synge for eksempel ”En stjerne skinner i natt” uten samtykke fra komponist og tekstforfatter, 

og de hadde ikke lov til å trykke opp teksten. 

Lars Holms hadde de senere år laget sin samling av julefavoritter som han brant på CD og ga til familie, 

venner, medarbeidere på kontoret i handelsstandsforeningene, ansatte i hans butikk og til utvalgte 

forretningsforbindelser. Han hadde allerede laget ferdig sin ”Jul 2015” utgave, og fått kopiert opp de 

eksemplarer han trengte (ca 100), men hadde ennå ikke gitt bort noen. 
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Lars Holm ønsket ikke noe bråk nå som julehandelen var i ferd med å starte for alvor, og han ønsket ikke å 

gjøre noe ulovlig. Men han innså at det ikke nyttet å reise rundt og samle inn alle de eksemplarer av 

trykksaken som var delt ut. Men han begynte å tenke på om han burde droppe sin tradisjonelle CD-gave. 

Før han eventuelt engasjerer en advokat, vil han ha din vurdering av følgende spørsmål: 

1. Må de ha samtykke for at Lillevik gospelkor skal synge julesangene? 

2. Hadde de lov til å trykke tekstene i programheftet? 

3. Har de rett til å bruke bildet av Marte Kirkerud og Ole Vold fra fjorårets julemarked? 

4. Har Marte Kirkerud krav på erstatning, og kan de risikere straff dersom Marte Kirkerud 

politianmelder dem? 

5. Gjør Lars Holm noe ulovlig når han lager og gir bort sin samling med julesanger? 

 

Alle spørsmål skal besvares og svarene skal begrunnes. 

 

 

 

********* 

 

Sensur faller onsdag 6. januar 2016. 

Oslo, 03.12.2015 


