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SPØRGSMÅL 1 
 
Landmand Rasmus Mølgaard (RM) ejede gården ”Karensminde”, der var beliggende i 
Stautrup uden for Århus. Rasmus Mølgaard havde en større kvægbesætning bestående af 
200 jerseykøer på gården, som han benyttede til mælkeproduktion, ligesom han dyrkede 
den til gården hørende jord. Rasmus Mølgaard ejede 2 John Deere traktorer og 1 mejetær-
sker, som han anvendte til driften af landbrugsvirksomheden. 
 
Christian Sveistrup (CS) ejede nabogården ”Torilsminde”, som han havde arvet efter sin 
netop afdøde far. Til gården hørte en svinesætning bestående af 400 svin, mens den tilhø-
rende jord blev brugt til dyrkning af hvede. Christian Sveistrup havde imidlertid for kort 
tid siden afsluttet sit jurastudium i Århus og havde kun begrænset interesse for landbrug. 
Han foretrak en advokatkarriere på de bonede gulve frem for det hårde landmandsliv og 
valgte derfor den 1. juli 2008 at udleje sine bedriftsbygninger og jorden til Rasmus 
Mølgaard på en tidsbegrænset lejekontrakt frem til 1. juli 2012. Rasmus Mølgaard købte 
endvidere den eksisterende svinebesætning på 100 svin. Dette salg blev tiltrådt af 
panthaverne i ”Torilsminde”. 
 
Rasmus Mølgaard så et stort potentiale i ”Torilsminde”, hvor der var uudnyttet kapacitet til 
yderligere 150 svin. Han købte derfor straks efter overtagelsen 150 svin, som den 1. august 
blev placeret på ”Torilsminde” sammen med den eksisterende besætning.  Rasmus 
Mølgaard finansierede købet ved et lån på kr. 400.000 i Landmandsbanken (LB), der ikke i 
første omgang fik pant til sikkerhed for lånet. Efter nærmere overvejelse og tilskyndet af 
den fortsatte finanskrise krævede Landmandsbanken dog den 15. august 2009 pant i den til 
enhver tid værende svinebesætning på ”Torilsminde” til sikkerhed for gælden på kr. 
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400.000. Der blev oprettet et løsørepantebrev, der blev tinglyst i personbogen den 20. 
august 2009. 
 
Til brug for driften af ”Torilsminde” købte Rasmus Mølgaard yderligere 1 brugt John Dee-
re traktor hos Maskinparken A/S (MP). Traktoren blev udelukkende brugt på ”Torils-
minde” og blev placeret i gårdens ladebygning, når den ikke blev benyttet. Rasmus Møl-
gaard fik kredit med betaling af købesummen på kr. 500.000. Maskinparken A/S fik pant i 
traktoren i form af et løsørepantebrev, der blev tinglyst i personbogen den 3. august 2009. 
Traktoren blev udleveret til Rasmus Mølgaard den 1. september 2009. 
 
Rasmus Mølgaard anskaffede den 1. oktober 2009 et nyt malkningsanlæg til ”Karens-
minde", da det eksisterende malkningsanlæg brød sammen. Malkningsanlægget blev købt 
på kredit hos Pumpetrolden ApS (PT) for kr. 1.500.000, idet Pumpetrolden tog ejen-
domsforbehold i malkningsanlægget, der blev leveret og monteret den 3. oktober 2009. 
Ejendomsforbeholdet opfyldt alle formkrav i kreditaftaleloven og blev taget, inden 
leveringen og monteringen af anlægget. 
 
I løbet af efteråret oplevede Rasmus Mølgaard en pludselig forværring af sin økonomiske 
situation, da hans bankforbindelse strammede kreditvilkårene markant. I et desperat forsøg 
på at skaffe likviditet rettede Rasmus Mølgaard derfor henvendelse til kreaturhandler 
Casper Kildesen (CK) og solgte den 28. december 2009 hele besætningen på 200 
Jerseykøer på ”Karensminde” mod betaling af kr. 400.000 den 15. januar 2010. Casper 
Kildesen undrede sig over, at Rasmus Mølgaard afhændede hele besætningen uden samti-
dig at anskaffe sig nye dyr eller omlægge til anden drift. Han vurderede dog, at handlen var 
så god, at det var bedre ikke at spørge Rasmus Mølgaard nærmere om det. Casper Kildesen 
afhentede straks dyrene. 
 
Rasmus Mølgaard kunne imidlertid ikke forhindre et økonomisk kollaps med den kon-
sekvens, at panthaverne i ”Karensminde” den 2. januar 2010 begærede tvangsauktion over 
ejendommen.  
 
Panthaverne i ”Karensminde” havde tinglyst deres pantebreve i ejendommen tilbage i 2007 
og gjorde i denne forbindelse følgende gældende: 
 
1. At panthaverne i ”Karensminde” havde pant i svinebesætningen på ”Torilsminde”. 

Dette bestred Landmandsbanken. 
 
2. At panthaverne i ”Karensminde” havde pant i samtlige 3 John Deere traktorer og 

mejetærskeren. Dette bestred Maskinparken A/S delvist 
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3. At panthaverne i ”Karensminde” havde pant i malkningsanlægget. Dette bestred 
Pumpetrolden A/S. 

 
4. At panthaverne i ”Karensminde” havde pant i de 200 Jerseykøer, som var blevet solgt 

til Casper Kildesen, idet det under sagen blev oplyst, at køerne stadig var i behold hos 
Casper Kildesen, der imidlertid bestred, at panthaverne havde pant i køerne. 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til panthavernes krav. 
 
 

SPØRGSMÅL 2 

Christian Sveistrup (CS) var den 1. september 2009 blevet ansat som advokatfuldmægtig 
hos advokatfirmaet AdvokatHuset (AH), Århus. Den 2. januar 2010 købte Christian et 
jakkesæt hos tøjforretningen Bents Beklædning i Århus (BB) for 4.500 kr. Christian 
oplyste til ekspedienten, at jakkesættet skulle bruges på arbejde. Da ærmerne var lidt for 
lange, foreslog ekspedienten at lægge ærmerne lidt op. Dette indvilgede Christian i. 
Christian sagde dog, at ”Jeg skal helst bruge jakkesættet senest den 8. januar, da jeg skal 
bruge jakkesættet den 11. januar til en retssag i Viborg”. Ekspedienten svarede, at ”det 
varer normalt kun 4 hverdage, så det skulle ikke være noget problem”.  
 
Da Christian den 8. januar kom ind for at hente jakkesættet, var det endnu ikke færdigt. 
Årsagen til forsinkelsen var, at skrædderen, med hvem Bents Beklædning havde en aftale, 
havde været syg nogle dage. Ekspedienten oplyste, at jakkesættet var klart senest den 12. 
januar. Dette ville Christian ikke acceptere, så han hævede straks købet og bad 
ekspedienten om at sælge det til en anden. Ekspedienten fastholdt købet. 
 

A. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, om Christian er berettiget til at hæve 
købet, eller om forretningen er berettiget til at fastholde købet. 

Christian havde den 11. januar lånt en bog, ”Købsretten”, af en af hans kolleger, Ditte 
Detlevsen (DD). Bogen skulle han bruge til at lave en analyse i en sag, som Ditte var 
ansvarlig for men havde svært ved at løse, og som Christian derfor havde tilbudt at hjælpe 
hende med. Ditte havde derfor med glæde lånt ham bogen. Da Christian den 13. januar 
efter arbejde var på vej med bussen hjem til Risskov, stjal en tyv hans taske. Næste dag 
måtte han med beklagelse meddele Ditte, at bogen var blevet stjålet sammen med tasken. 
Han havde dog fundet løsningen på sagen. Ditte takkede for hjælpen, men krævede 
samtidig, at Christian erstattede den bortkomne bog. Dette mente Christian ikke, han var 
forpligtet til, da der jo var tale om tyveri. 
 

B. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, om Christian er forpligtet til at 
erstatte den bortkomne bog, eller om Ditte selv må bære tabet. 
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For at vedligeholde bedriftsbygningerne på ”Torilsminde”, bestilte Christian den 14. januar 
2010 telefonisk et højtryksrensningsanlæg hos byggemarkedskæden XXL Byggemester 
(XXL), beliggende i Århus. Christian havde i telefonen forklaret, at anlægget skulle bruges 
til at vedligeholde hans erhvervsudlejningsejendom i Stautrup. Højtryksrensningsanlægget, 
som Christian havde set på XXL Byggemesters hjemmeside, havde før været udlejet, og 
derfor fik Christian det til en nedsat pris, kr. 2.995 ex. moms. Det aftaltes, at varen skulle 
leveres til Christian i Stautrup, uden at de nærmere detaljer dog blev aftalt. 
 
Den 15. januar modtog Christian højtryksrensningsanlægget. XXL Byggemester havde 
sendt det med en selvstændig fragtmand, Expressbudet, som havde sat det oven på en 
række andre varer, så det ved kørslen var faldet ned og blevet så beskadiget, at det nu var 
ubrugeligt og skulle kasseres.  
 
Christian ringede straks til XXL Byggemester og klagede, men XXL Byggemester afviste 
klagen, idet det var Expressbudet, som måtte være ansvarlig for skaden. Christian 
fastholdt, at XXL Byggemester måtte kunne drages til ansvar. Han krævede derfor et 
andet, tilsvarende højtryksanlæg leveret. XXL Byggemester svarede hertil, at man ikke 
kunne være forpligtet til at levere et andet højtryksanlæg, men blot at betale købsprisen 
tilbage. Christian købte nu et tilsvarende brugt anlæg hos byggemarkedet Silvana, som 
kostede 3.995 kr. ex. moms., og krævede forskellen, kr. 1.000 kr., erstattet af XXL 
Byggemester. Byggemester afviste også dette krav. 
 

C. Der ønskes en begrundet stillingtagen til parternes påstande og krav, 
herunder: 
 
i) om XXL Byggemester kan afvise Christians krav med henvisning til, at  
 fragtføreren alene bærer ansvaret; 
 
ii) om XXL Byggemester, såfremt Christian kan fremføre et krav mod  

XXL Byggemester, har ret til at nægte at levere et andet anlæg, men blot 
betale købsprisen tilbage; 
 

iii) om Christian har ret til, såfremt krav kan fremføres mod XXL 
Byggemester, at købe et andet anlæg og kræve forskellen, kr. 1.000,  
erstattet af XXL Byggemester. 


