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Den 1. februar 2013 var Kenneth Jensen på bådmesse i Svendborg. Kenneth var ansat som indkøber i 

virksomheden Classic Marine A/S, der indkøbte og renoverede både med henblik på videresalg til 

liebhavere. Normalt foregik indkøb ved brug af telefon, internet og e-mail. Da Kenneth alligevel var på 

bådmesse i Svendborg, havde han aftalt med Sigurd Sørensen fra Svendborg Skibe A/S, at han om 

eftermiddagen skulle komme forbi til en kop kaffe. De to virksomheder havde før handlet sammen, da 

Svendborg Skibe A/S havde specialiseret sig i at finde gamle både i de nordiske lande, som de kunne 

videresælge. Svendborg Skibe A/S havde kun til huse i Svendborg, og havde ikke selv faciliteterne til at 

foretage omfattende renoveringer. 

Da Kenneth om eftermiddagen skulle til kaffe hos Svendborg Skibe A/S, så han allerede fra 

parkeringspladsen en spændende båd ved navnet ’Anastasia’. Kenneth og Sigurd drak deres kaffe i læ af 

båden, som stod klodset op på en sådan måde, at man kunne stå inde under selve båden. Båden var en 

gammel træbåd af klassen ’Nordisk krydser’, designet og bygget af Richard Reimers i 1936. Sigurd og 

Kenneth stod næsten en hel time under båden. De to aftalte, at Sigurd skulle ringe tilbage med en god pris, 

da den udbudte pris på 219.000 kr., nok var lidt for høj. 

Fem dage senere ringede Sigurd tilbage til Kenneth. Sigurd sagde, at han havde to gode nyheder. For det 

første, at Svendbord Skibe A/S var villige til at sælge båden ’Anastasia’ til Classic Marine for kr. 195.000. 

Sigurd kunne også oplyse, at Svendborg Skibe A/S netop havde fået endnu en Nordisk Krydser fra 1936 

hjem af samme konstruktør. Der var tale om søster-båden ’Dominika’. Da Kenneth sagde, at han ikke havde 

mulighed for at komme til Svendborg for at se ’Dominika’ selv, fortalte Sigurd, at denne båd var særdeles 

flot og i sæsonklar stand. Båden stod til kr. 250.000,-.  

Kenneth syntes, at begge priser lød gode, særligt hvis der ikke skulle renoveres ret meget på den anden 

båd. Han accepterede derfor straks de to tilbud. Det aftaltes, at bådene ville blive lastet så hurtigt som 

muligt, og at Classic Marine A/S skulle betale ved en bankoverførsel samme dag. 

To uger efter blev bådene leveret på lastbiler ved træskibshavnen i Aarhus. Senere samme dag kunne den 

ansvarlige for renovering hos Classic Marine A/S konstatere, at ’Anastasia’ var i utrolig dårlig stand. Bunden 
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af båden var tydeligvis meget rådden, med tydelige, store sorte skimmelpletter, udfaldet træværk og andre 

omfattende skader. En båd med den slags skader ville normalt have kostet kr. 50.000,-.  

Båden ’Dominika’ havde også skader, som dog ikke var nær så omfattende som på ’Anastasia’. Således 

havde ’Dominika’ fejl i overfladebehandlingen af træværket samt enkelte begyndende angreb af råd. Selv 

om disse fejl var mindre alvorlige, var de dog alligevel så kritiske, at man normalt i branchen ville udbedre 

dem, før båden kunne blive sat i vandet og beskrives som sæsonklar. En båd med disse fejl ville normalt 

have en pris på kr. 200.000,- hvorimod båden uden fejl ville have en værdi på kr. 275.000,-. 

Efter at have vendt sagen med direktøren, sendte Kenneth den efterfølgende dag et brev til Svendborg 

Skibe A/S, hvori de gjorde opmærksom på problemerne og fremhævede, at Classic Marine A/S ikke mente, 

at bådene var af den lovede kvalitet. Da bådene var nemmere at sælge til en liebhaver, hvis man kunne 

tilbyde begge søster-både, var Classic Marine A/S dog villige til at beholde bådene alligevel mod at få et 

afslag i købesummen. Svendborg Skibe A/S afviste at være forpligtet til at give afslag. I stedet ville 

Svendborg Skibe A/S lade handelen gå tilbage sådan, at de fik bådene tilbage mod at returnere 

købesummen. 

 

Spørgsmål 1 (20 %): I hvilket omfang er Classic Marine A/S berettiget til at beholde de to både og at få et 

afslag i købesummen? 

 

Ved den årlige forårsfest i Junior- og Ungdomsklubben ”Havnen” i Svendborg var der tradition for, at de 

yngste deltagere kunne riste snobrød over et bål, mens de lidt ældre deltagere senere benyttede bålet i 

forbindelse med guitarspil og fællessang. Ungdomsklubben var en kommunal institution beliggende på 

havnen i Svendborg Kommune.  

 

Pædagogen Henrik, der på 20. år var ansat på fuld tid i ungdomsklubben, var som sædvanlig ansvarlig for 

afviklingen af arrangementet. Forårsfesten 2013 skulle afvikles torsdag den 16. maj 2013 og i ugen op til 

denne dag, havde Henrik brugt en hel del af sin arbejdstid på at skaffe drikkevarer, mel, brænde og 

snobrødspinde. Brænde og snobrødspinde opbevarede han på nabogrunden – en grund med en 

spejderhytte – hvis bålplads ungdomsklubben altid lånte til forårsfesten. Nabogrunden og spejderhytten 

var ejet af Kulturfonden Øhavet.  

 

På grund af kraftige regnskyl onsdag den 15. og torsdag den 16. maj, var brændet blevet meget vådt, 

hvorfor det var vanskeligt at få ild på bålet, ligesom flere af de unge mennesker vægrede sig imod at sidde 

omkring bålet i det dårlige vejr. 

 

Henrik var dog ikke indstillet på at opgive, hvorfor han besluttede at lave et bål på spejderhyttens 

overdækkede veranda. Verandaen var opbygget i forlængelse af spejderhyttens stråtækkede tagudhæng, 

og var ligesom hytten udført i fyrretræ. Henrik og Gunnar, der var far til et af børnene, drøftede, hvor vidt 
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det var problematisk at lave bål på verandaen, og de blev enige om, at det var ufarligt, hvis bålet blev 

afskærmet tilstrækkeligt, og der alene blev tilført en begrænset mængde brænde under streng kontrol. 

 

På verandaen etablerede Henrik herefter i samarbejde med Gunnar en mindre bålplads med en blikplade 

som bund og med nogle mellemstore sten placeret omkring. Da Henrik var tilfreds med bålpladsen, og 

havde gjort klar til et lille bål, kunne han imidlertid ikke få ild på bålet, da træet var stort set gennemblødt. 

 

Gunnar foreslog, at de kunne hælde lidt benzin på bålet, idet han havde en fyldt benzinreservedunk 

liggende i sin medbragte bil. Henrik syntes, at det var en god idé, og Gunnar fremskaffede den omtalte 

dunk benzin og hældte benzin på bålet, indtil de mente, at ilden kunne få ordentligt fat.  

 

Da Henrik strøg en tændstik og satte ild til bålet, kom der straks gang i det. For at være sikre på, at ilden fik 

ordentligt fat foreslog Henrik, at Gunnar skulle hælde lidt mere benzin på. Den var Gunnar med på. Han 

kom dog herved til at kaste en større mængde benzin på bålet, end han havde villet, hvorved der opstod 

nogle meterhøje flammer. Nogle af flammerne rakte helt op til verandaens stråtækkede tag, hvorved ilden 

fik fat i den tørre side af taget, der begyndte at gløde. 

  

Henrik løb ind i ungdomsklubben efter en brandslukker, mens Gunnar ringede 112. I løbet af to minutter 

var ilden imidlertid så omfattende, at den havde fat i hyttens tagudhæng. Da brandvæsenet efter ca. 8 

minutter nåede frem, var spejderhytten stort set nedbrændt. Spejderkorpset kunne efterfølgende opgøre 

et tab på 150.000 kr., mens Kulturfonden Øhavet havde lidt et tab på 600.000 kr. Spejderkorpset var ikke 

forsikret mod de indtrådte skader. Kulturfonden Øhavet havde derimod tegnet brandforsikring hos Normal 

Brand Forsikring A/S, der straks udbetalte den fulde erstatning. Hverken Henrik eller Gunnar havde tegnet 

ansvarsforsikring. Svendborg Kommune kan betragtes som selvforsikrer. 

 

Spørgsmål 2 (20%) : Giv en begrundet redegørelse for løsningen af de erstatningsretlige 

problemstillinger, som begivenhedsforløbet giver anledning til. 

 

Mikkel Poulsen er eneanpartshaver i virksomheden Svendborg Vinvenner ApS, der driver virksomhed med 

import af luksusvin.  

 

Svendborg Vinvenner ApS har indgået aftale med selskabets italienske leverandør Don Altobello om 

levering af 1000 flasker Spumante. Don Altobello ønsker imidlertid sikkerhed for betalingen forud for 

leveringen. Vinvenner ApS tilbyder derfor Don Altobello sikkerhedstransport i et fakturatilgodehavende på 

kr. 300.000 mod Måneskin Event ApS.  

 

Svendborg Vinvenner ApS står for at orientere Måneskin Event ApS om sikkerhedsstillelsen ved den 13. 

januar 2013 at sende et brev med følgende indhold til direktør Morten Moneto fra Måneskin Event ApS: 
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”Kære Morten. Jeg vil gerne bede dig bekræfte, at beløbet på kr. 300.000, som jeg skal have fra Måneskin 

Event ApS, indsættes på en konto i Banca Palermo tilhørende min leverandør Don Altobello, der er en god 

ven af mig. Kontonummeret er IBAN IT40 S054 2312 1115 01054681, idet jeg for god ordens skyld bemær-

ker, at du dermed alene kan betale med frigørende virkning hertil. Kh. Mikkel” 

 

Måneskin Event ApS bekræfter den 15. januar 2013 modtagelsen af brevet over for Don Altobello, der 

herefter leverer vinen i Danmark den 27. januar 2013.  

 

I starten af januar 2013 modtager Svendborg Vinvenner ApS en henvendelse fra rejsebureauet Bubber 

Tours ApS, der har tilbudt deres unge kunder 2 flasker gratis champagne, når de bestiller en rejse med 

selskabet. Bubber Tours ApS ønsker derfor at bestille 20.000 flasker champagne til levering straks, da 

selskabet har solgt 10.000 herrerejser til Budapest i foråret 2013. Mikkel Poulsen kender ikke virk-

somheden, og forlanger derfor sikkerhed for sit potentielle fakturakrav på kr. 500.000 som betingelse for at 

ville levere ordren på de 20.000 flasker champagne.  

 

Direktør Niels Meier fra Bubber Tours ApS tilbyder, at Svendborg Vinvenner ApS kan få sikkerhed i hans 

private bolig på Elme Allé 17 i Risskov. Mikkel Poulsen undersøger tingbogen, og kan konstatere, at der på 

ejendommens første prioritet er tinglyst et realkreditpantebrev på kr. 1.000.000 til Totalkredit A/S, at der 

på ejendommens anden prioritet er tinglyst et ejerpantebrev på kr. 400.000 med retsanmærkning om 

realkreditpantebrevet til Totalkredit A/S, og at der på ejendommens tredje prioritet er tinglyst et pantebrev 

på kr. 100.000 til fordel for Jensen Finans A/S. Sidstnævnte pantebrev til Jensen Finans A/S angiver at re-

spektere både realkreditpantebrevet til Totalkredit A/S og hele ejerpantebrevets tinglyste ramme, og har 

derfor ikke modtaget retsanmærkning om ejerpantebrevet. I øvrigt er der tinglyst en underpantsætning af 

ejerpantebrevet til fordel for ethvert krav, som Øgadernes Bank A/S måtte få mod Niels Meier, idet Niels 

Meier oplyser, at ejerpantebrevet ligger til sikkerhed for hans private kassekredit i Øgadernes Bank A/S.  

 

Pantsætningsaftalen indgås den 20. januar 2013, hvor Niels Meiers kassekredit er trukket med kr. 250.000. 

Mikkel Poulsen sender samme dag en mail til Øgadernes Bank, hvor han gør opmærksom på pantsætnings-

aftalens indgåelse, og at Svendborg Vinvenner ApS ikke vil acceptere en udvidelse af kassekreditten. 

 

Pantebrevet til Svendborg Vinvenner ApS bliver først anmeldt til tinglysning den 1. februar 2013, hvor 

Svendborg Vinvenner ApS også modtager meddelelse om tinglysningens gennemførelse. Svendborg 

Vinvenner ApS kan dog i denne forbindelse konstatere, at pantebrevet har fået retsanmærkning om et 

udlæg på kr. 100.000 i ejendommen, der er blevet tinglyst af SKAT den 28. januar 2013. 
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Som følge af dårlig omtale i medierne modtager Bubber Tours ApS en byge af afbestillinger med den konse-

kvens, at selskabet indgiver egen konkursbegæring til Skifteretten, der afsiger konkursdekret over selskabet 

med den 27. februar 2013 som fristdag.  

 

Svendborg Vinvenner ApS har ikke modtaget betaling af sit tilgodehavende, og iværksætter derfor retslig 

inddrivelse på grundlag af pantebrevet på kr. 500.000 i ejendommen Elme Allé 17. I denne forbindelse får 

Svendborg Vinvenner ApS oplyst, at Øgadernes Bank A/S den 15. februar 2013 har trukket et beløb på kr. 

15.000 i renter på kassekreditten i overensstemmelse med standardbestemmelserne i kassekredit-kontrak-

ten, således at bankens samlede tilgodehavende mod Niels Meier i henhold til kassekreditten udgør kr. 

265.000 den 27. februar 2013. 

 

Spørgsmål 3 (40 %, idet 3.1. og 3.2. hver tæller 20 %): 

 

3.1. Giv en begrundet redegørelse for de panteretlige problemstillinger, som ovennævnte 

begivenhedsforløb giver anledning til i forhold til Don Altobello.  

 

3.2. Giv endvidere en begrundet redegørelse for, hvordan pantebrevet til fordel for Svendborg Vinvenner 

ApS er stillet i forhold til ejendommens øvrige panthavere og underpanthavere i det på ejendommen 

tinglyste ejerpantebrev i tilfælde af en tvangsauktion over ejendommen. 

 

Gustav Svendsen, Svendborg, har i mange år drevet ”Gustavs Møbelhandel ApS”, hvor han sælger danske 

klassikere. Gustavs Møbelhandel fik den 15. januar 2011 leveret et parti dyre stole fra sin søsters mand, Ib 

Iversen, der netop har arvet stolene fra sin farmor. Gustav skulle give stolene nyt betræk og slibe dem ned, 

så de kunne sælges til en høj pris i butikken. 

 

Da Gustav forlod sin butik sidst på dagen den 1. februar 2011, glemte han at låse døren ind til butikken, og 

næste morgen var alle møblerne i butikken væk, herunder også det parti, der tilhørte Ib.  

 

Da Ib hørte, at der havde været indbrud hos Gustavs Møbelhandel, opsøgte han straks Gustav og krævede 

erstatning på 200.000 kr., som han mente, at stolene var værd. Gustav nægtede at betale noget for 

møblerne, da han mente de var uden værdi som følge af den nedslidte tilstand de var i.  

 

Dette gjorde Ib så rasende, og han udtog stævning mod Gustav for det fulde beløb. Ved retten fik Ib 

medhold i, at stolene havde en værdi af 200.000 kr. Da Gustav hverken kunne eller ville betale beløbet, blev 

der den 1. august 2011 foretaget udlæg hos Gustav i et par dyre møbler. 
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I løbet af efteråret 2011 blev Gustavs Møbelhandel dog mere og mere presset økonomisk som følge af 

finanskrisen, og da julesalget skuffede meget mere end forventet, kunne Gustavs Møbelhandel ikke 

længere leve op til sine forpligtelser, og undlod derfor at betale sine regninger.   

 

Ib havde via sin kone fået fuldt kendskab til den trængte økonomi i Gustavs Møbelhandel, og Ib blev 

bekymret for sit tilgodehavende på 200.000 kr. Da Ib fortsat ikke havde modtaget dækning for sit krav, 

truede han med at indgive konkursbegæring mod Gustavs Møbelhandel. Da Gustav ikke kunne klare tanken 

om en konkurs, lavede han en aftale med Ib den 20. februar 2012, om at han kunne betale gælden på de 

200.000 kr., ved at overdrage sin firmabil til Ib. Bilen havde en værdi af 210.000 kr. Ib var dog så uheldig, at 

da han samme dag var på vej hjem med bilen, inden den var blevet forsikret, kørte direkte ind i en 

lygtepæl, og bilen blev totalskadet. 

 

En anden af Gustavs kreditorer indgav konkursbegæring mod Gustavs Møbelhandel den 15. maj 2012, som 

følge af en række ubetalte regninger. 

 

Da Gustav modtog forkyndelsen af konkursbegæringen, protesterede han, da han mente, at begæringen 

var indgivet på et forkert grundlag. Dette begrundede han for det første med, det pågældende krav endnu 

ikke var forfalden og for det andet, at kurserne på nogle Vestas aktier var på vej op, og så ville Gustav få en 

betydelig gevinst – der skulle nok bare lige gå et par måneder – hvorefter Gustavs Møbelhandel igen kunne 

betale sine regninger. Skifteretten traf imidlertid afgørelse om at tage Gustavs Møbelhandel under 

konkursbehandling, og den 25. maj 2012 blev der afsagt konkursdekret, med 15. maj 2012 som fristdag.    

 

Spørgsmål 4 (tæller samlet 20%, idet hvert delspørgsmål tæller 1/3 af 20%): 

 

4.1. Var skifterettens afgørelse korrekt? 

 

4.2. Hvis det antages, at skifterettens afgørelse var korrekt, kan det af Ib foretagne udlæg så opretholdes 

         under konkursen?  

 

4.3. Kan boet omstøde overdragelsen af bilen til Ib, og hvilket beløb kan der i givet fald omstødes for?  

 


