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Opgave 1 
 
Anders Andersen, der havde bopæl i Aarhus, drev virksomhed med at arrangere jagtrejser til Afrika 
og Alaska. Der var tale om eksklusive og dyre rejser. En del af hans strategi med salget gik ud på, at 
han plejede tidligere kunder, der herefter forhåbentlig tog på tur igen og måske anbefalede andre at 
rejse med Anders. 
 
I forbindelse med River Boat Festivalen havde han arrangeret at fejre sin fødselsdag med 12 gode 
venner. Han fik nu den idé, at han kunne udvide arrangementet ved også at invitere fire gode 
kunder. De skulle alle bo på en nærliggende campingplads i et ”storvildttelt”, som Anders kaldte 
det. Og som en del af arrangementet skulle de den sidste aften spise på campingpladsen, der havde 
jagttema. 
 
De fire kunder takkede alle ja til arrangementet. Det blev en stor succes med mange mennesker og 
en stor fest den sidste aften. Og der blev både spist og drukket meget. Næste morgen lignede 
campingpladsen en slagmark, og det gjaldt særligt området omkring storvildtteltet. Hverken Anders 
eller hans gæster havde det særlig godt om morgenen, og Anders aftalte derfor med en kammerat, at 
han ville komme og tage teltet ned. Anders og hans gæster kørte herefter derfra i en taxa. 
 
Senere på dagen ringede ejeren af campingpladsen, Carsten Cod, og var voldsomt ophidset. Der var 
ikke blevet betalt for leje af pladsen, og desuden var han nødt til at tilkalde ekstra hjælp til 
rengøring af arealerne omkring storvildtteltet. Han ville sende en samlet regning til Anders. 
 
Næste dag modtog Anders også klager fra bl.a. de fire kunder, der havde deltaget i festen. De var 
alle blevet syge og påstod, at det var madens skyld. De havde ganske vist også drukket tæt, men var 
nu alle indlagt på sygehuset med maveproblemer. De ville formentlig være sygemeldte den næste 
uge. Da han ikke ville skræmme de fire kunder væk, lovede Anders, at han ville overveje en 
kompensation til dem. 
 
Efter nogen tid sendte Carsten Cod en regning til Anders på i alt 12.000 kroner for ophold og 
oprydning. Anders syntes regningen var for høj, men erkendte, at han skulle betale for opholdet og 
måske også lidt for oprydningen. Dette meddelte han Carsten, og samtidig gjorde Anders 
opmærksom på, at han havde været nødt til at betale 10.000 kroner til hver af sine kunder som 
plaster på såret og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Dette ville han kræve betalt af Carsten. 
Efter længere diskussioner og en række breve mistede Carsten tålmodigheden. Han meddelte derfor 
Anders, at han ville udtage voldgiftsstævning, da de havde aftalt voldgiftsbehandling efter 
Voldgiftsinstituttets regler om forenklet voldgift. Anders havde fortrudt aftalen om 
voldgiftsbehandling. Han meddelte derfor Carsten, at han ikke mente, at han var bundet af 
voldgiftsaftalen. 
 
Carsten ønskede ikke en længere diskussion om voldgiftsklausulen, og han indleverede derfor 
stævning til Retten i Aarhus. Carsten påstod betaling af 12.000 kroner. I et rettidig indleveret 
svarskrift påstod Anders frifindelse mod betaling af 3.000 kroner for ophold og rengøring. Desuden 
nedlagde han selvstændig påstand om betaling af 40.000 kroner, som han havde været nødt til at 
betale til sine kunder for madforgiftning pådraget på campingpladsen. 
 
Han gjorde opmærksom på, at sagen vedrørte mere end 50.000 kroner, og derfor ikke var en 
småsag. Retten afviste dette argument og afsagde kendelse om, at sagen fortsat skulle behandles 



som småsag. Kendelsen blev ikke appelleret. 
 
Retten fortsatte herefter sagens forberedelse og afsluttede forberedelsen den 1. december 2014 og 
berammede sagen til hovedforhandling til afholdelse den 16. januar 2015. 
 
Den 2. december 2014 opdagede Anders, at der var godkendt et gruppesøgsmål mod Carsten Cod 
vedrørende maden serveret i forbindelse med det arrangement, han havde deltaget i. Påstanden i 
gruppesøgsmålet var, at maden var dårlig og havde forårsaget madforgiftning. Han fik via 
grupperepræsentanten en liste med foreløbig 15 personer, der angiveligt var blevet forgiftet. Samme 
dag anmodede han retten om at måtte føre disse 15 personer som vidner i den sag, han var part i. 
Hvis han ikke fik lov til det, anmodede han om, at hans sag blev udsat, indtil der var faldet dom i 
gruppesøgsmålet. 
 
Retten afsagde kendelse om, at vidnerne ikke skulle føres, og at sagen ikke skulle udsættes. 
 
Den aftalte voldgiftsklausul havde følgende ordlyd: ”Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse 
med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres 
ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, 
som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.” 
 
Spørgsmål 
 
1. Var det korrekt af retten at fortsætte sagen som en småsag efter sagsøgtes nedlæggelse af 
den selvstændige påstand? 
 
2. Burde retten have tilladt førelsen af de 15 vidner? 
 
3. Burde retten have udsat sagen, indtil gruppesøgsmålet var afgjort? 
 
4. Var Anders bundet af voldgiftsaftalen, hvis Carsten havde anlagt sag ved voldgiftsretten i 
stedet for byretten? 
  



Opgave 2 
 
Hansen, der bor i Paris, men har en forretning i Odense, importerer designmøbler fra bl.a. USA. 
Han rejste i foråret 2014 rundt i USA for at finde nye møbler. Her fandt han i en forretning i Boston 
ti Eames stole, der var sat til salg for samlet 300.000 kroner. Han forhandlede lidt med indehaveren 
Sorensen, og de aftalte mundtligt, at Hansen købte stolene for 300.000 kroner – der skulle betales 
ved leveringen – såfremt Sorensen leverede dem omkostningsfrit i Hansens forretning i Odense.  
 
Da Hansen kom tilbage fra USA, havde han købt alt for meget, så da de ti Eames stole blev leveret i 
Odense, nægtede han at betale for dem, og fragtfirmaet returnerede dem derfor til USA. Sorensen 
ringede straks til Hansen og truede med at anlægge sag mod Hansen. Hansen var noget bekymret 
ved tanken om at skulle forsvare sig i en amerikansk retssag, så han kontaktede advokat Jensen, der 
rådede ham til at komme først med en sag i Danmark. 
 
Hansen indleverede derfor den 20. august 2014 en stævning ved Retten i Odense med følgende 
påstand: Sorensen tilpligtes at anerkende, at der ikke er indgået en aftale om at levere ti Eames stole 
til Hansen. Han gjorde til støtte for påstanden gældende, at han havde betinget sig, at hans bank 
ville finansiere købet, og det ville den ikke.  
 
Sorensens advokat indleverede rettidigt svarskrift med påstand om principalt afvisning, subsidiært 
sagens udsættelse og mest subsidiært frifindelse.  
 
Han gjorde til støtte for påstanden om afvisning gældende, at der ikke var værneting for sagen i 
Danmark, idet Sorensen havde sin bopæl i USA. 
 
Han gjorde til støtte for påstanden om sagens udsættelse gældende, at han den 15. august 2014 
havde indleveret en stævning mod Hansen ved en domstol i Paris. Han havde i sagen for den 
franske domstol nedlagt påstand om, at Hansen skulle tilpligtes at modtage ti Eames stole mod 
betaling af 300.000 kroner. Sagen skulle derfor udsættes med henblik på at afvente den franske 
domstols afgørelse. 
 
Han gjorde endelig til støtte for påstanden om frifindelse gældende, at parterne havde indgået en 
mundtlig aftale om levering af ti Eames stole. 
 
Retten udskilte spørgsmålene om afvisning og udsættelse til særskilt behandling, og den fremsendte 
pr. brev følgende retsbogsudskrift til parternes advokater. 
 
”Sagsøger indleverer et processkrift med bemærkninger til sagsøgtes påstande om afvisning og 
udsættelse senest den 14. oktober 2014, og sagsøgte indleverer et processkrift med eventuelle 
kommentarer senest den 28. oktober 2014. Såfremt et processkrift ikke indleveres rettidigt, kan det 
medføre udeblivelsesvirkning.”  
 
Retten havde den 21. oktober 2014 ikke modtaget et processkrift fra Hansen, og den afviste derfor 
sagen. Da advokat Jensen modtog underretning om det, protesterede han straks over for retten. Han 
gjorde i den forbindelse gældende, at han ikke havde modtaget retsbogsudskriften, og at der ikke i 
øvrigt var grundlag for at afsige udeblivelsesdom. 
 
 



Spørgsmål 
 
1. Er der værneting for Hansens sag mod Sorensen ved Retten i Odense? 
 
2. Bør sagen ved Retten i Odense udsættes? 
Det skal i forbindelse med dette spørgsmåls besvarelse lægges til grund, at der er værneting for Hansens sag mod 
Sorensen ved Retten i Odense. 
 
3. Er rettens afgørelse om at afvise sagen korrekt? 
 
4. Hvilke retsmidler for byretten og landsretten kan Hansen benytte for at få ændret 
afgørelsen? 
 


