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Opgave 1 

 

Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker – én i København og én 
i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned med bl.a. et særligt 
tilbud på en australsk vin. Hansen købte derfor i februar måned 2011 et større parti hvidvin fra 
det australske selskab Tenfold med henblik på at bruge denne vin som dette års særlige tilbud. 

Kontrakten mellem Hansen og Tenfold indeholdt bl.a. følgende bestemmelser: 

”Sælger leverer 300 kasser Tenfold bin 100 årgang 2008 eller, såfremt lager ikke haves, følgen-
de årgang på havnen i Sydney – køber sørger herefter for den videre transport til Danmark … 

En eventuel tvist behandles i henhold til dansk lovgivning. Retssag, der måtte opstå som følge af 
nærværende kontraktforhold, skal altid anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Denne 
værnetingsbestemmelse er gældende uanset retsplejelovens almindelige værnetingsbestemmel-
ser.” 

Tenfold leverede 300 kasser vin i april måned, og Hansen betalte 90.000 kroner for vinen i for-
bindelse med leveringen på havnen i Sydney. Da Hansen modtog vinen i Danmark, var der tale 
om 300 kasser Tenfold bin 100 årgang 2010. Det var ifølge Hansen en dårlig årgang, og ordene 
”følgende årgang” omfattede efter hans opfattelse netop kun årgang 2009. Han reklamerede der-
for over for Tenfold. 

Tenfold afviste reklamationen med den begrundelse, at det ikke havde mere bin 100 fra 2008. 
Det var således berettiget til at levere en følgende årgang, f.eks. årgang 2010. Hansens advokat 
indleverede herefter den 1. september 2011 en stævning ved Sø- og Handelsretten med påstand 
om betaling af 90.000 kroner mod udlevering af 300 kasser bin 100 årgang 2010. 

Tenfolds advokat indleverede rettidigt svarskrift med påstand om principalt afvisning, subsidiært 
frifindelse. Tenfold gjorde til støtte for påstanden om afvisning gældende, at der ikke var værne-
ting for sagen i Danmark, idet Tenfold (hvilket ikke blev bestridt under sagen) havde hovedkon-
tor i Australien. 

Retten optog – efter parternes udveksling af processkrifter herom – spørgsmålet om sagens af-
visning til afgørelse på skriftligt grundlag, og den traf herefter følgende afgørelse: 

… 

Kendelse: 
Da der er indgået en aftale om værneting ved Sø- og Handelsretten 

Bestemmes: 
Sagen fortsætter ved retten. 
… 
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Hansens advokat fremsendte herefter en replik til retten med kopi til Tenfolds advokat. Der blev 
i replikken bl.a. fremlagt kopi af et brev dateret den 3. august 2011 fra Tenfold til et andet dansk 
vinfirma. Tenfold bekræfter i brevet en ordre på 400 kasser Tenfold bin 100 årgang 2008 til leve-
ring oktober 2011 til det andet danske vinfirma. Hansen gjorde på det grundlag gældende, at 
Tenfold havde haft et tilstrækkeligt antal kasser bin 100 årgang 2008 til at opfylde aftalen. 

Retten fastsatte herefter en frist til den 5. december 2011 for sagsøgte til at tage stilling til oplys-
ningerne i replikken – hvilket blev meddelt Tenfolds advokat med almindeligt brev. Da Tenfolds 
advokat ikke havde fremsendt et processkrift den 10. december, anmodede retten om parternes 
bemærkninger til dette.  

Tenfolds advokat meddelte retten, at han ikke havde modtaget rettens brev med fristen for at af-
give et processkrift. Det kunne derfor ikke tillægges retsvirkninger, at der ikke rettidigt var ind-
leveret et processkrift. 

Hansens advokat vedlagde et brev, som han havde modtaget fra Tenfolds advokat den 3. decem-
ber 2011. Det indeholdt bl.a. følgende bemærkning: ”Da jeg lige er kommet tilbage fra ferie, når 
jeg formentlig ikke at udarbejde et processkrift inden den af retten fastsatte frist den 5. december 
2011, men …”. Hansen anmodede på den baggrund retten om at afsige kendelse om, at Tenfold 
var afskåret fra at fremkomme med beviser vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Tenfold havde 
haft et tilstrækkeligt antal kasser bin 100 årgang 2008 til at opfylde aftalen. 

Retten traf herefter følgende afgørelse: 

… 

Kendelse: 
Da Tenfold er lovligt tilsagt, og da fristen for afgivelse af processkrift er overskredet  

Bestemmes: 
Tenfold er afskåret fra at fremkomme med beviser vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Tenfold 
har haft et tilstrækkeligt antal kasser bin 100 årgang 2008 til at opfylde aftalen.  
… 

Selskabet Vino A/S havde på samme tid anlagt en sag mod Tenfold, og det bad med følgende 
begrundelse Sø- og Handelsretten om aktindsigt i de processkrifter, der var fremlagt i sagen mel-
lem Hansen og Tenfold. 

”Selskabet Vino har anlagt sag mod Tenfold om erstatning, idet Tenfold ikke har opfyldt en afta-
le mellem parterne om levering af 200 kasser Penfold Grange 2005. Tenfold har i den forbindel-
se oplyst, at det ved en fejl kom til at bekræfte en ordre på den omhandlede vare, selv om den var 
udsolgt. Der er ikke tale om den samme vin som Tenfolds bin 100, men Vino vil i sagen mod Ten-
fold forsøge at dokumentere, at Tenfold generelt påberåber sig, at den pågældende vare ikke kan 
leveres, selv om selskabet samtidig leverer varen til anden side.” 

 



 3 

Spørgsmål 1: Er der værneting for sagen ved Sø- og Handelsretten? 

Spørgsmål 2: Er betingelserne for en lovlig tilsigelse opfyldt? 

Spørgsmål 3: Burde retten – såfremt det lægges til grund, at der forelå en lovlig tilsigelse – 
  have truffet afgørelse om at afskære de pågældende beviser? 

Spørgsmål 4:  Bør retten give Vino A/S aktindsigt? 

 

 

 

 

 
  



 4 

Opgave 2 

 

Det amerikanske selskab Run Ltd. producerede sportstøj. Selskabet besluttede sig for at lave et 
europæisk fremstød med Tyskland som det første land. Anders Andersen, der havde gode kon-
takter hos Run, indgik derfor aftale med Run om etablering i Tyskland. Dette skete ved, at An-
ders Andersen oprettede et tysk selskab, Lauf GmbH, hvor han ejede hele selskabskapitalen. 
Salget gik godt, og derfor ønskede Run at udvide salget til Skandinavien. Selskabet ansatte som 
led heri danskeren Brian Bak til at sørge for dette. Brian Bak var udvandret til USA for 15 år si-
den og boede i New York, hvor Run også havde hovedsæde. Han havde dog bevaret en vis til-
knytning til Danmark, da han havde et sommerhus i Hjørring. 

Da Anders havde gjort det godt med salget i Tyskland, aftalte Brian og Anders, at Lauf kunne få 
lov til også at forestå salget i Danmark. Der blev derfor indgået en kontrakt mellem Run og Lauf 
om salget i Danmark. Kontrakten indeholdt en sædvanlig voldgiftsklausul, hvorefter enhver tvist 
mellem parterne skulle afgøres ved voldgift i Danmark. 

Brian indgik også en kontrakt om salget i Sverige. Denne kontrakt blev indgået mellem Run og 
det svenske selskab Jog AB, der var ejet af Søren Sørensen. 

For at sikre omtale i forbindelse med markedsføringen i Danmark lavede Anders en reklame-
kampagne, hvor der optrådte såvel mandlige som kvindelige løbere alene klædt i shorts. Kam-
pagnen gav en del omtale. Uheldigvis for Lauf og Anders var omtalen i stort omfang negativ. 
Værre blev det, da Run fik nys om sagen. Selskabet var ejet af en religiøs sekt, der var imod en-
hver form for seksualitet i det offentlige rum. 

Run ophævede derfor med øjeblikkelig virkning kontrakten med Lauf om salg i såvel Danmark 
som Tyskland. 

Anders mente, at ophævelsen var uberettiget. Han mente, at kampagnen lå indenfor de friheds-
grader, som Lauf havde som selvstændigt salgsled. Desuden havde han fortalt Brian om kam-
pagnen før markedsføringen. Lauf anlagde derfor i overensstemmelse med voldgiftsklausulen 
voldgiftssag i København mod Run med påstand om erstatning på 5 mio. kroner for uberettiget 
ophævelse af kontrakten. 

Under forberedelsen meddelte Anders, at han ville afhøre Brian under voldgiftssagen. Brian – 
der som så ofte før var på forretningsrejse til København – mødtes uformelt med Anders på en 
café og meddelte, at han ikke ønskede at afgive forklaring. Hvis det kom frem, at han havde væ-
ret vidende om kampagnen, ville han blive fyret. 

Run benyttede et softwareprogram, der var udviklet af danskeren Carsten Carlsen under hans 
ophold i New York. Parterne var imidlertid blevet uvenner om prisen, og Carsten var taget til 
Danmark. Han mente, at han havde 1 mio. kroner til gode hos Run. På grund af sagsomkostnin-
ger havde han ikke anlagt sag i USA mod Run. Nu overvejede han, om han kunne anlægge sagen 
i Danmark. Dette havde ikke hidtil været muligt, da Run ikke havde dansk værneting. Han over-
vejede derfor, om voldgiftssagen kunne danne grundlag for anvendelse af reglerne om godsvær-
neting. 

Jog AB havde ikke succes med salget af Runs produkter i Sverige. Søren Sørensen mente, at det 
skyldtes den danske kampagne, som også havde givet anledning til diskussioner i Sverige. Her 
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havde en gruppe kvinder på de sociale medier med stor succes opfordret til boykot af produkter-
ne fra Run. Søren Sørensen, der selv boede i København, ville derfor kræve erstatning af Lauf. 

 

Spørgsmål 1: Har Lauf mulighed for at begære Brian Bak afhørt til brug for voldgifts-
   sagen, og hvor skal afhøringen foretages? 

Spørgsmål 2: Kan Brian Bak nægte at afgive forklaring? 

Spørgsmål 3: Kan voldgiftssagen danne grundlag for godsværneting i Danmark for  
   Carsten Carlsens krav mod Run? 

Spørgsmål 4: Kan Jog AB sagsøge Lauf i Danmark for manglende omsætning? 

 


