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Sommereksamen 2011 
 
Reeksamen 
 
Skriftlig prøve: 25065 Erhvervsret 
 
Varighed: 3 timer 
 
Hjælpemidler: Alle 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ved karaktergivning for besvarelserne vil opgave 1 vægte med 50 % og opgave 2 med 50 %  

 

OPGAVE 1 

 

Erna Thomsen, som er marketingchef i firmaet ”ART AB- A/S”, har sammen med manden, Magnus 

Thomsen, gennem mange år haft en drøm om at sejle rundt i de danske farvande sammen med børn og 

børnebørn. 

 

Derfor får parret kontakt med et ældre ægtepar fra Kolding. Ægteparret fra Kolding har et ældre stort 

jernskib, M/S Karisma, til salg. Sælger oplyser, at båden er gammel men i fin stand. Erna og Magnus kan 

nu endelig realisere deres drøm, og d. 1. juni 2010 indgår de aftale om køb af M/S Karisma for 135.000 

kr. Det aftales, at de kan hente båden mellem d. 7. og 16. juni, som det passer dem bedst. 

 

Imidlertid går der skår i glæden, da de d. 9. juni møder op på havnen i Kolding for at afhente båden. I 

løbet af natten har ukendte hærværksmænd lavet skader på adskillige både i havnen. Bl.a. er masten på 

M/S Karisma savet over, og der er smidt maling overalt på dækket. 

 

Erna og Magnus mener, at sælgerne er forpligtede til at betale for reparationerne, men det afviser sælger-

ægteparret. 

 
1.1. Tag begrundet stilling til, hvem der har ret? 

Problemet bliver løst, og Erna og Magnus - og af og til børn og børnebørn - sejler rundt i det danske øhav. 

Alt er idyl, indtil M/S Karisma i foråret 2011 trækkes på land for almindelig vedligeholdelse. Magnus går i 

gang med højtrykrenseren for at klargøre bunden til bundmaling. Stor er overraskelsen, da strålen 

pludselig går igennem bunden. Det viser sig, at bunden er gennemtæret, og flere steder er det kun 

malingen, der dækker de i alt 28 huller, der viser sig. 

 

Erna og Magnus kontakter straks Ålborg Havneservice, der kommer med et tilbud om udbedring. Erna og 

Magnus tænker meget over situationen og beslutter sig efter et par måneder for at gå til advokat med 

henblik på at få handlen ophævet eller få udbedret skaderne. Ægteparret fra Kolding er imidlertid ganske 

afvisende overfor kravene. 

 
1.2. Tag begrundet stilling til, hvem der har ret? 

Det er en uheldig sommer for Erna og Magnus, for efter en chartertur til Mallorca (sejlads er ikke længere 

den store drøm) har der været indbrud i deres villa. Tyven har bl.a. stjålet et gældsbrev, som de havde i 
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deres skrivebordsskuffe. Heldigvis fanges tyven hurtigt, men dog ikke før hun har videresolgt gældsbrevet 

til Janice Jensen, som ikke vil udlevere gældsbrevet, da hun ærligt og redeligt har købt og betalt det uden 

at kunne vide, at det var stjålet. 

 
1.3. Tag begrundet stilling til, om Janice Jensen skal udlevere gældsbrevet til Erna og Magnus? 

På arbejdet skal Erna lave et salgsfremstød for nogle italienske designerborde, som ”ART AB A/S” har 

indkøbt. Der er hård konkurrence på markedet for dyre møbler, og Erna udtænker derfor følgende 

reklametekst: ” Børge Mogensen, Wegener! – Du betaler kun for navnet! Til de usnobbede har vi VIVA – 

Italiensk TOP design! – Hér får du noget for pengene!” 

 
1.4. Tag begrundet stilling til, om ”ART AB A/S” må det? 

 

 

OPGAVE 2 

 

Butikken MEGA ejedes af Else Jensen og havde de sidste ca. 10 år haft som speciale at sælge festtøj til 

damer, der vejede noget mere end idealvægten. Foruden Else Jensen selv bestod salgspersonalet af 

hendes nære veninde og mangeårige medarbejder, Tove Bang, samt en elev.  

 

Det var kendt blandt de faste kunder, at der blev ryddet godt ud i varelagrene, dels i juni udsalget og dels 

i januar udsalget. Lige så kendt var det, at udsalgsvarer ikke kunne returneres, hvilket Else Jensen altid 

begrundede med, at det ville hun ikke gå med til, når udsalgspriserne ofte kun var 1/3 af normal pris.  

 

Else Jensen blev i midten af maj 2011 indlagt med hjerteproblemer og blev sygemeldt de næste 3 

måneder, hvorfor alt det praktiske omkring juni-udsalget 2011 blev overladt til Tove Bang. Else Jensen 

var i øvrigt så svag, at hun reelt ikke kunne tage stilling til noget som helst rent forretningsmæssigt, men 

bekræftede dog, at Tove Bang skulle tage sig af alting på sædvanlig måde. 

 

Den første udsalgsdag indfandt der sig en kunde, der ikke havde været i butikken før. Kunden købte 4 

kjoler til 700,00 kr. pr. stk. 

 

To dage senere indfandt kunden sig i butikken igen for at hæve købet for en af kjolerne, hvilket hun 

begrundede med, at hendes mand havde sagt, at kjolen fik hende til at se kraftig ud. 

 
2.1. Tag begrundet stilling til om kunden har ret til at hæve købet. 

En mangeårig kunde købte på en af udsalgets første dage forskelligt tøj for i alt 6.500,00 kr. Hun var dog 

lidt beklemt ved, om hendes mand syntes hun havde brugt for mange penge, og hun spurgte derfor 

eleven, om hun kunne tilbagelevere det købte, såfremt hendes mand blev sur, hvilket eleven svarede ja 

til. 

 

Få dage senere indfandt hun sig i butikken med alt det købte og ønskede de 6.500,00 kr. udbetalt, hvilket 

begrundedes med, at hendes mand havde sagt, at de bestemt ikke havde råd til tøjkøb denne sommer. 

 
2.2. Tag begrundet stilling til, om kunden har ret til at tilbagelevere det købte. 
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På udsalgets sidste dag var eleven alene i butikken en formiddag, hvor der indfandt sig et ægtepar, der 

påstod – hvilket ikke var i overensstemmelse med sandheden – at det var almindeligt kendt i byen, at 

man ved udsalgets ophør kunne opnå 75 % rabat på alle udsalgsvarer. Parret købte for 12.000,00 kr., 

men betalte alene 3.000,00 kr. for varerne. 

 

Da Tove Bang kom tilbage og hørte om det passerede, blev hun hurtigt klar over, hvem ægteparret var 

og tog kontakt for at kræve yderligere 9.000,00 kr.  

 
2.3. Tag begrundet stilling til Tove Bangs muligheder for at få de 9.000,00 kr. 

Ægteparret havde straks efter købet solgt alle varerne til en bekendt, Peter Høgh, der handlede på 

sommermarkeder, og denne havde allerede fået alle varerne. 

 
2.4. Tag – uafhængig af svaret på spørgsmål 2.3 – begrundet stilling til, om Tove Bang kan kræve 

varerne udleveret af Peter Høgh. 

Efter veloverstået sygdom ønskede Else Jensen at trappe ned og flytte til Spanien. Hun aftalte derfor med 

sin nevø Hans Hansen, at han kunne købe hendes parcelhus, og de blev enige om prisen. Else Jensen 

havde forskellige kreditorer, og den største af disse - en kjolefabrikant, der havde et for længst forfaldent 

tilgodehavende på 220.000,00 kr. - blev noget usikker på, om Else Jensen kunne betale. Kjolefabrikanten, 

der havde hørt om salgsovervejelserne, fik foretaget udlæg i huset for 220.000,00 kr. 

 
2.5. Tag begrundet stilling til om kjolefabrikanten kan fastholde udlægget mod Hans Hansens 

protest. 

 

 

 


