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Ved karaktergivning for besvarelserne vil spørgsmål 1 vægte med 25%, spørgsmål 2 med 20%, 

spørgsmål 3 med 20%, spørgsmål 4 med 15% og spørgsmål 5 med 20%. 

 

Den lille virksomhed ’Jørgensens Friske Fisk ApS’ (også omtalt JFF) har hovedsæde og produktionslokaler i 

Thyborøn i Vestjylland, og er dagligt ledet af direktør Claus Cold. Virksomheden køber fisk fra de lokale 

fiskere. Fiskene renses, skæres ud og pakkes i små æsker, som virksomheden leverer til en række 

supermarkeder i Jylland. 

 

De lokale fiskere har de sidste 10 år haft stadig sværere ved at tjene penge på grund af reglerne om 

fiskekvoter, men også på grund af konkurrencen fra den nye virksomhed ’Super Trawl A/S’ (også omtalt ST). 

Virksomheden, med hovedsæde i København, ejer en stor fiskerflåde og har flere stærke investorer i 

ryggen. Derfor har ST råd til at fiske med skibe, der er næsten tre gange så store som de små lokale skibe. 

Da store skibe kan fiske længere fra kysten og i alt slags vejr, har ST været i stand til at kunne levere fisk til 

JFF ganske stabilt. 

 

Sidst i februar måned 2011 kontaktede sælger Søren Sørensen fra Super Trawl, indkøber Karl Karlsen fra 

Jørgensens Friske Fisk pr. telefon. Søren tilbød i samtalen, at ST kunne levere sild til JFF. Sæsonen for sild 

forventes normalt at starte primo april, og dér ville ST kunne være klar med en række nye skibe i deres 

fiskerflåde. Søren sagde, at hvis JFF ville aftage mindst 250 tons fisk om ugen i de 4 uger sæsonen 

forventedes at vare, så kunne man få fiskene til en pris af kr. 4,50 pr. kg. Søren tilbød Karl, at han kunne 

tænke over tilbuddet. Et par dage senere ringede Karl tilbage til Søren, og accepterede tilbuddet. De aftalte, 

at leveringerne skulle begynde første uge i april, vare 4 uger, og at betaling skulle ske til STs bankkonto i 

København senest 15. maj 2011. 

 

Da sildesæsonen startede, påbegyndte ST leveringerne. Der blev leveret flere gange i de 4 uger, sæsonen 

varede, og der blev leveret i alt 1.152 tons sild til JFF. Karl holdt selv regnskab med, hvor mange tons fisk JFF 

havde modtaget. 

 

JFF havde haft meget travlt i de dage sildesæsonen stod på. Normalt solgte man ikke sild, men Karl mente, 

at man med lidt ekstra hjælp kunne salte sildene og eksportere dem til det tyske marked, når det igen blev 
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vinter. Virksomhedens eneste administrative medarbejder, ud over Karl, var sekretæren Lone. Lone stod for 

alt bogføring, herunder lønudbetaling og betaling af leverandører. Da Lone allerede havde været meget 

stresset i en længere periode, havde Karl lovet hende, at hun kunne holde 3 ugers ferie i Thailand som 

bonus, når alle sild var saltet og på lager. 

 

Alle sild var saltet og på lager d. 13. maj. Samme dag besvarede Lone de sidste e-mails og sørgede for, at de 

ekstra medarbejdere fik deres løn. Den næste morgen fløj Lone til Thailand. Samme morgen som Lone 

forlod landet, ankom et brev fra Søren. Det var en opgørelse og en påmindelse til JFF om, at betalingen for 

de 1.152 tons sild på i alt kr. 5.184.000 ifølge aftalen fra februar skulle betales senest 15. maj. 

 

Brevet fra Søren blev leveret at Post Danmark i JFF´s postkasse. Desværre var Lone den eneste 

medarbejder, der havde nøgle til postkassen. På grund af stress glemte Lone at aflevere nøglen til Karl, da 

hun forlod landet. Karl kunne derfor ikke tømme virksomhedens postkasse, og var derfor ikke klar over, at 

Søren havde sendt en opgørelse. Den 15. maj valgte Karl at tage i sommerhus. Der var ikke meget at lave i 

virksomheden efter sildesæsonen, og de to fastansatte kunne godt klare de daglige leveringer til 

supermarkederne. Endvidere var direktøren, Claus Cold, taget til København på den årlige fiskerimesse i 

Bella Centret. 

 

Allerede samme uge, d. 18. maj 2011, ringede Søren på Karls mobiltelefon. Søren var meget sur over, at ST 

ikke havde modtaget betaling. Søren ville ikke høre på Karls forklaring om, at sekretæren Lone havde taget 

nøglen med til Thailand.  

 

Søren meddelte Karl, at ST ønskede at hæve handelen. Yderligere havde ST måttet betale ekstra gebyrer på 

en del banklån, som skulle have været betalt med indtægten fra silde-leveringerne. Disse gebyrer, som 

beløb sig til 250.000,-, krævede Søren, at JFF skulle betale.  

 

Karl bestred at det var muligt at hæve handelen, eller at man i øvrigt havde nogen misligholdelsesbeføjelser 

i anledning af det hændte, ligesom man bestred, at JFF skulle betale noget beløb til ST. 

 

Spørgsmål 1: Giv en begrundet redegørelse for løsningen af parternes køberetlige tvist. 

 

ST blev tvunget til at optage et ekstraordinært lån på kr. 3.000.000 hos Øgadernes Bank (også ØB), fordi JFF 

ikke som aftalt betalte det skyldige beløb den 15. maj 2011.  

 

ØB var fast pengeinstitut for ST, der i forvejen havde en usikret kassekredit hos ØB, hvorpå ST den 12. maj 

2011 havde trukket kr. 1.000.000 svarende til kassekredittens maksimum. 

 

Lånet blev udbetalt den 18. maj 2011. ØB forlangte sikkerhed for lånet. ST indvilgede i at give ØB pant i 

selskabets ejendom på Torskevej 12 i Esbjerg. Samtidig med udbetalingen af lånet anmeldte ØB derfor et 

pantebrev til tinglysning i ejendommen. Pantebrevet gav ØB pant for kr. 3.000.000. Pantebrevet blev udta-

get til manuel behandling, hvorfor ØB først den 25. maj 2011 fik meddelelse om, at pantebrevet var tinglyst 

på ejendommen. 
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SKAT (SK) foretog den 20. maj 2011 udlæg for et skyldigt momstilgodehavende på kr. 6.000.000, som ST 

havde oparbejdet i 4. kvartal 2010 og ikke betalt til forfaldstid den 10. februar 2011. Udlægget blev 

foretaget i ejendommen Torskevej 12 i Esbjerg. Udlægget blev anmeldt til tinglysning samme dag, hvor 

tinglysning også blev gennemført. SK blev først klar over, at ØB havde pant i ejendommen, da SK den 26. 

maj 2011 fik en automatisk meddelelse om, at ØB havde fået tinglyst sit pantebrev. SK orienterede herefter 

straks samme dag ØB om, at SK havde foretaget udlægget. ØB oplyste dog, at ØB ikke anså sig forpligtet til 

at respektere udlægget. 

 

Mikkel Poulsen (MP) havde i flere år været meget fiskeinteresseret, og vundet flere konkurrencer i den 

lokale put and take fiskeklub. MP havde derfor i efteråret 2010 investeret i ST, da hans ven Jesper Bloch (JB) 

fra Esbjerg havde anbefalet ham investeringen, der gav MP mulighed for at kombinere lugten af fisk med 

duften af penge.  

 

MP havde den 11. november 2010 købt aktier for kr. 500.000 i ST, hvorved han opnåede en ejerandel på 30 

% af selskabet. MP var samtidig blevet valgt til selskabets bestyrelse, og havde i henhold til en ejeraftale ret 

til at udpege flertallet af bestyrelsen. Endelig havde MP samme dag ydet ST et lån på kr. 1.500.000. MP 

havde fået indføjet i lånevilkårene, at lånet forfaldt til fuld indfrielse på anfordring, såfremt der blev 

foretaget udlæg i aktiver tilhørende ST. MP krævede derfor den 21. maj 2011 straks lånet indfriet. ST var ik-

ke i stand til at indfri lånet, hvorfor det i stedet blev aftalt, at MP fik pant for sit tilgodehavende i ejendom-

men Torskevej 12 i Esbjerg. Der blev straks oprettet et pantebrev på kr. 1.500.000 med pant i ejendommen, 

hvilket blev anmeldt til tinglysning den 23. maj 2011. ST oplyste ikke MP om pantsætningen i ejendommen 

til fordel for ØB, som MP ikke var bekendt med. MP kendte derimod til, at SK havde foretaget udlæg i 

ejendommen. MP fik allerede den 24. maj 2011 meddelelse om, at der var sket tinglysning. 

 

ST blev i slutningen af august 2011 stærkt presset af ØB, der blev nervøse over udlægget fra SK, hvorfor ØB 

ønskede sikkerhed for kassekreditten. ST gav derfor den 5. september 2011 ØB pant i kr. 1.000.000 af sit 

tilgodehavende mod JFF, der fortsat ikke havde betalt. Pantet skulle således stå til sikkerhed for den til en-

hver tid værende skyld i henhold til ST’s kassekredit hos ØB, der fortsat var trukket med kr. 1.000.000. ST 

sendte den 6. september 2011 en meddelelse med følgende ordlyd til JFF: 

 

”ØB har den 5. september 2011 fået pant i de første kr. 1.000.000 af vores tilgodehavende mod JFF på i alt 

kr. 5.184.00 for levering af 1.152 tons sild. Betaling af de første kr. 1.000.000 af fordringen kan derfor alene 

ske med frigørende virkning til ØB” 

 

Det viste sig, at ØB’s nervøsitet var berettiget, idet ST den 27. december 2011 blev erklæret konkurs med 

den 5. december 2011 som fristdag. Der havde ikke været en forudgående rekonstruktion før konkursen. 

 

På tidspunktet for konkursdekrets afsigelse var kassekreditten uændret trukket med kr. 1.000.000, og der 

havde ikke været nogen bevægelser siden 5. september 2011. 
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På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse befandt en af selskabets trawlere sig i Skagerak på vej mod 

land med en større last af nytårstorsk. Ombord var selskabets tre udenlandske medarbejdere kaptajnen 

Josep G (JG), maskinmester Lionel M (LM) og dæksdrengen Christiano R (CR). 

 

Advokat Graulund (AG) var udpeget som kurator i konkursboet efter ST. Da trawleren anløb Esbjerg Havn 

vurderede AG, at fangsten havde en så stor værdi, at det kunne betale sig at tømme og sælge lasten. AG 

bad derfor JG og LM om at forestå dette arbejde, mens han straks fritstillede CR, da han i forvejen havde 

hørt, at CR havde en dårlig attitude og manglede holdånd. 

 

JG og LM brugte en uge på at tømme og sælge lasten, hvorefter AG besluttede at fritstille LM, da der ikke 

længere var brug for hans arbejdskraft. AG afventede derimod muligheden for et salg af virksomheden, 

inden AG ønskede at disponere i forhold til JG, der var en meget vellidt kaptajn, hvorfor det kunne 

indbringe en højere pris for virksomheden, hvis han fortsat var ansat. Som følge af arbejdsløsheden i 

hjemlandet Spanien var JG tålmodig og afventede afklaringen fra AG. Ved udgangen af januar 2012 viste 

det sig dog umuligt at sælge virksomheden, hvorfor AG valgte at fritstille JG med virkning fra den 24. januar 

2012. 

 

Såvel JG, LM og CR havde hver 4 ugers opsigelsesvarsel og modtog en fast ugeløn på henholdsvis kr. 10.000, 

kr. 8.000 og kr. 4.000. JG havde et løntilgodehavende på kr. 10.000 for perioden op til konkursen, mens LM 

og CR for samme periode hver havde et løntilgodehavende på kr. 8.000 og kr. 4.000. 

 

Spørgsmål 2: Giv en begrundet redegørelse for prioritetsstillingen mellem rettighedshaverne ØB, SK og 

MP i ejendommen Torskevej 12 i Esbjerg? 

 

Spørgsmål 3: Giv en begrundet redegørelse for løsningen af de omstødelsesmæssige problemstillinger, 

som konkursen i ST giver anledning til. 

 

Spørgsmål 4: Giv en begrundet redegørelse for, hvordan lønkravene fra JG, LM og CR er stillet i 

forbindelse med konkursen i ST. 

 

Da vognmand Laurits Lund (LL), der drev den personligt ejede virksomhed Laurits Lunds Transport (LLT), 

ifølge en kontrakt indgået med Jørgensens Friske Fisk (JFF) skulle transportere en række køleelementer fra 

virksomheden Kold Luft A/S til JFF i Thyborøn, overlod han opgaven til sin ansatte chauffør Bastian Buhl 

(BB). Køleelementerne skulle leveres den 25. maj 2012. 

 

Den pligtopfyldende og særdeles loyale Bastian påtog sig som vanligt opgaven med et smil, og afhentede 

den følgende morgen de omhandlede køleelementer. Efter et par timers kørsel og efter et stop ved 

Thyborøn Havnegrill, ankom Bastian med sin lastvogn til JFF og påbegyndte aflæsningen. I forbindelse 

hermed anvendte han en palleløfter, idet han ved hjælp af denne kørte de paller, hvorpå kasserne med 

køleelementer var placeret, op ad en rampe og ind på lageret. 
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Da Bastian havde været i gang i nogle minutter, og netop som han skulle til at køre ned ad rampen med den 

tomme palleløfter, fik han øje på sin gamle soldaterkammerat Anders Andersen (AA), der var ansat som 

truckfører hos JFF. Bastian blev så glad for gensynet, at han straks slap palleløfteren og løb hen til Anders, 

der også til stor glæde havde fået øje på Bastian. 

 

Herved begyndte palleløfteren, hvis hjul ikke var blevet låst fast – og som uheldigvis var placeret med 

forhjulene og den primære vægt på den skrånende rampe – at trille ned ad rampen, hvorved den forvoldte 

skade på den Audi A8, der tilhørte direktør Claus Cold (CC), JFF, og som var parkeret ganske tæt ved 

rampen. Herved blev bilen beskadiget for 25.000 kr., hvilket beløb med fradrag af selvrisiko på 5.000 kr. 

blev dækket af Det Normale Forsikringsselskab A/S. 

 

Bastian var i mellemtiden nået hen til sin gamle kammerat – med hvem han havde et indforstået og fast 

tilbagevendende venskabeligt ritual, der gik ud på, at de to venner boksede og småsloges med hinanden, 

samtidig med at de kaldte hinanden navne, og det der er værre – og de begyndte straks at gå løs på 

hinanden. 

 

Som følge af en snedig højre-venstre kombination kom Bastian til at slå Anders direkte i venstre øje, 

hvorefter fighten straks hørte op. Ved slaget blev Anders påført en mindre personskade, på hvilken 

baggrund han efterfølgende henvendte sig til Bastian med krav på betaling af tabt arbejdsfortjeneste samt 

godtgørelse for svie og smerte på i alt 15.000 kr., hvilket Bastian på det kraftigste bestred. 

 

Bastian havde ikke tegnet nogen ansvarsforsikring, ligesom Anders ikke havde tegnet nogen 

ulykkesforsikring. Laurits Lunds transportvirksomhed var ansvarsforsikret via forsikringsselskabet DIT 

Ansvar A/S. 

 

Spørgsmål 5. Giv en begrundet redegørelse for løsningen af de erstatningsretlige problemstillinger, som 

begivenhedsforløbet giver anledning til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


