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Opgave 1 - Au pairen 
 
Stefan Thorsteinson, der var lykkeligt gift med Marie, havde et godt øje til familiens au pair, Nikita, 
der passede Stefans aldrende mor, Gitte, der ikke længere var i stand til at bo for sig selv, og parrets 
børn, tvillingerne Mads og Mikkel. Efter at Nikita flere gange bestemt havde afvist Stefan 
Thorsteinsons tilnærmelser, tilbød han hende i maj 2019 5.000 kr., hvis hun ville gå i seng med ham. 
Nikita accepterede nødtvungent, da hun havde brug for pengene. Da de havde haft sex, nægtede Stefan 
Thorsteinson dog at betale, idet det ikke havde været så fornøjeligt, som han havde håbet. Nikita blev 
rasende og sagde, at hvis hun ikke nu fik 10.000 kr., så ville hun fortælle Marie, hvad der var foregået.  
 
Samme aften gik Nikita ind på Gittes værelse og bad hende underskrive en låneaftale, hvor Gitte 
forpligtigede sig til at låne Nikita 5.000 kr. uden renter eller tidspunkt for tilbagebetaling. Gitte, hvis 
mentale helbred ikke var godt, skrev under uden at læse aftalen.  
 
Næste morgen passede Nikita børnene i stuen. Gitte var til genoptræning hos sin fysioterapeut, mens 
Marie sov i soveværelset på 1. sal. Marie havde været på nattevagt og havde vanen tro taget en 
sovepille. Den 5-årige Mikkel fandt en lighter i en skuffe, som han begyndte at lege med. Nikita, der 
stadig var vred på Stefan Thorsteinson, tog først lighteren fra Mikkel og lagde den tilbage i skuffen, 
men da Mikkel blev ved med at tage den frem, forlod hun huset og kørte over til en veninde. Kort tid 
efter at Nikita var gået, satte Mikkel ild til gardinerne, og ilden bredte sig hurtigt rundt i stuen. Mads 
og Mikkel blev skræmt og løb op for at vække Marie. Da Marie endelig vågnede, var ilden nået til 
soveværelsesdøren, og Marie greb Mads og Mikkel og sprang ud af vinduet. Marie landede uheldigt 
på nakken og døde kort efter på hospitalet, mens Mads og Mikkel var uskadte.  
 
I Stefan Thorsteinsons IT-firma, ST A/S, hvor han var direktør og hovedaktionær, gik forretningen 
strålende. Han manglede dog ofte selv penge, så i juni 2019 besluttede han sig for at betale sine faste 
udgifter via firmaets konto, indtil der igen kom styr på privatøkonomien. Dette stoppede han med i 
august 2019, da firmaets økonomi begyndte at gå dårligere. På det tidspunkt var der betalt private 
udgifter for i alt 40.000 kr. For at forbedre driften bad Stefan Thorsteinson i september 2019 firmaets 
regnskabsmedarbejder, Frederik Frisk, om at tænke kreativt. Frederik Frisk besluttede at optage et lån 
på 100.000 kr. i firmaets navn til at købe risikable aktier for. I oktober 2019 spurgte Stefan 
Thorsteinson Frederik Frisk, hvordan det gik med firmaets økonomi. Frederik Frisk fortalte, hvad han 
havde gjort, og at satsningen var gået helt galt, så aktiernes værdi nu var halveret. Stefan Thorsteinson 
sagde, at det ville han ikke have noget med at gøre. I november 2019 havde aktierne mistet hele deres 
værdi. Kort tid efter opdagede firmaets sekretær, hvad der foregik, og ringede til politiet.  
 
Politiet bad ST A/S om at få udleveret firmaets regnskaber for juni 2019 til november 2019 og eventuel 
mailkorrespondance mellem Stefan Thorsteinson og Frederik Frisk i samme periode. 
 
 

1. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven. 
 

2. Kan politiet få udleveret ST A/S’ regnskaber og eventuel mailkorrespondance mellem 
Stefan og Frederik?  

  



Opgave 2 - Ronaldos trøje 

 
Anders havde i længere tid drømt om at komme ned til Italien og se sin store helt, Ronaldo, spille en 
fodboldkamp, men det kneb med at tage sig sammen til at få sparet op, da pengene i det daglige sad 
løst på Anders. Han spurgte derfor sin gode ven, Benny, der ligeledes var en stor fan af Ronaldo, om 
et lån på 5.000 kr. til turen, og så kunne de jo sammen tage derned. Anders lovede højt og helligt at 
tilbagebetale lånet senest om to måneder og forklarede Benny, at han netop havde fået et nyt og 
lukrativt job. Det var imidlertid løgn. Men Benny indvilligede i at låne Anders 5.000 kr. til rejsen, 
selvom Benny kendte alt til Anders’ dårlige økonomiske vaner og derfor tvivlede på, om han 
nogensinde så pengene igen. Benny syntes imidlertid, at det kunne være hyggeligt med en fodboldtur 
til Italien, og han havde gennem længere tid manglet en rejsekammerat. 
 
En uge senere ankom de til Milano, hvor Juventus med Ronaldo på holdet skulle spille ude mod Inter 
Milan. Nogle timer før kampen satte de sig ind på en bar i hver deres Juventus-trøje. De faldt i snak 
med nogle andre Juventus-fans og fik en del at drikke. Pludselig dukkede nogle af hjemmeholdets fans 
op. Det var alle lokale folk fra Milano, og stemningen blev ondskabsfuld. De to grupper stirrede på 
hinanden. Anders følte sig særlig truet af en stor Inter Milan-fan ved navn Paolo, der nu i flere minutter 
havde stirret ondt i Anders’ retning. Anders besluttede sig for, at det var sikrest at slå først, og greb en 
flaske og smadrede den i hovedet på Paolo, der gik i gulvet med blodet løbende ned ad kinden. Paolos 
ven, Giorgio, fik med det samme skubbet Anders væk og vendte sig derefter om for at tage sig af 
Paolo. Da Giorgio imidlertid så, hvor ilde tilredt Paolo var, blev han rasende og for på Anders, som 
han tildelte to knytnæveslag i ansigtet og et spark i maven. Herefter udviklede det sig til en større 
tumult på baren mellem de to fangrupper, og Anders og Benny benyttede forvirringen til at slippe væk. 
Ude foran fodboldstadion købte Anders en Juventus-trøje med Ronaldos nummer på ryggen. I flyveren 
på vej hjem lånte han en sort sprittusch af Benny, og mens de sammen sad i flyveren signerede Anders 
selv trøjen med Ronaldos autograf. Da han kom hjem, forærede han trøjen til sin søster, Carina, der 
gennem mange år havde haft et ”crush” på Ronaldo. Han fortalte Carina, at de havde været til et fan-
arrangement, og at han havde været så heldig at få Ronaldos autograf på trøjen.  
 
Et par dage senere sad Carina i kantinen på gymnasiet og spiste frokost med sin gode ven Dennis. 
Carina fortalte om, hvorledes hendes bror havde skaffet Juventus-trøjen til hende med Ronaldos 
autograf. Hun fremviste glædestrålende trøjen for Dennis. Dennis mente imidlertid, at han var den 
absolut største fan af Ronaldo, og han sagde, at hun derfor passende kunne give ham trøjen, der i øvrigt 
også var i Dennis’ størrelse. Da de var færdige med at spise, tog Dennis pludselig trøjen på og kiggede 
grinende på Carina og gik efter ca. et halvt minut sin vej. Dennis’ adfærd kom bag på Carina, der intet 
sagde, men blot så forundret til.  
 
I de følgende dage gik Dennis rundt med trøjen og fortalte deres fælles venner, at Carina havde foræret 
ham trøjen. Da det kom Carina for øre, blev hun sur. Hun fortalte til sin bror, at det aldrig havde været 
hendes mening at forære trøjen væk, som betød meget for hende. Men hun kunne ikke finde ud af, 
hvordan hun skulle få det sagt til Dennis, som var et hidsigt gemyt og åbenbart nu mente, at trøjen var 
hans. Anders opsøgte derfor, sammen med Benny, Dennis og fortalte ham, at han havde to muligheder: 
Enten kunne han aflevere trøjen tilbage her og nu, eller også kunne han få lov at købe den for 2.000 
kr. svarende til, hvad en trøje med Ronaldos autograf var værd på eBay. Dennis valgte den sidste 
løsning. Anders gik derfra med 2.000 kr., hvoraf han gav den ene halvdel til Carina. Den anden halvdel 
gav han til Benny som et afdrag på sit lån. Benny fik aldrig de sidste 4.000 kr. 
 
 
Gør rede for de impliceredes strafferetlige ansvar efter straffeloven.  


