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DELE AF FORMUERET – SOMMEREKSAMEN 2010 

 

 Opgave nr. 1: Aftaleret 

 

Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger 

besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende i Århus. Agn 

samlede på Den Kgl. Danske Porcelænsfabriks juleplatter, der sædvanligvis blev 

handlet til mellem 750 og 1.500 kr. pr. stk., afhængigt af sjældenhed, stand osv. 

Den 1. marts 2010, hvor både Agn og Borg mellemlandede i lufthavnen i 

Frankfurt a.M., Tyskland, fik Borg overgivet sålydende erklæring fra Agn: 

 
»Carl Cold 
Kålroehøjen 25 
8900 Randers 
 
Det bekræftes herved, at undertegnede har meddelt Bertil Borg, Århus, 
fuldmagt til i mit navn at opkøbe juleplatter fra Den Kgl. Porcelænsfabrik for en 
pris på helt op til 1.000 kr. pr. platte. 

Fuldmagten, der er begrænset til samlede opkøb til en sum af 25.000 kr., 
kan når som helst tilbagekaldes. 

Den 1. marts 2010, Anton Agn«. 
 
Agn vidste, at Cold netop havde arvet en samling af juleplatter, og forklarede Borg, at 

det var vigtigt at handle, inden dette rygtedes i samlerkredse. Agn forklarede videre, at 

Borg om nødvendigt måtte give op til det dobbelte – altså 2.000 kr. pr. juleplatte – og 

købe for i alt 50.000 kr. Dette ville Agn dog ikke skrive noget om i fuldmagten, for – 

som han sagde – så ville Cold »bare lugte guld«. Borg, der var på vej hjem til Århus, 

erklærede, at han ville aflægge Cold et besøg i Randers straks den følgende dag. 

 På mødet dagen efter viste Borg fuldmagten fra Agn til Cold, der sagde, at han 

ikke var klar til at handle nu, men at han gerne ville have et tilbud, som han kunne 

overveje i ro og mag. Borg tilbød herefter – i Agns navn – dels at købe et eksemplar af 

hver af de 25 juleplatter fra 1961 til 1985 for 1.000 kr. pr. stk., dels at købe én af hver 

af de 10 platter fra 1951-1960 for 2.000 kr. pr. stk. Da Cold bemærkede, at Borg vel 

næppe kunne tilbyde mere end 1.000 kr. pr. stk. eller købe for mere end 25.000 kr. i 
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alt, sagde Borg, at det kunne han altså godt, for det havde han fået lov til. På Colds an-

modning skrev Borg tilbuddene ned på et stykke papir, hvorpå han anførte følgende: 

»Svar udbedes senest den 5. marts 2010 kl. 16.00«. På Colds forespørgsel, om han 

kunne beholde fuldmagten, svarede Borg, at det nok ikke gik, da Agn havde forbeholdt 

sig at tilbagekalde fuldmagten til hver en tid. Cold fik dog lov at tage en kopi. 

 Efter at have sovet på det besluttede Cold straks om morgenen den følgende 

dag, den 3. marts 2010, at han ville acceptere begge tilbud. Han skulle netop til at 

ringe til Borg, da postbuddet ringede på for at aflevere et ekspresbrev. Brevet, som var 

fra Agn, og som Cold straks læste, lød således: 

 
»Kære Carl Cold. Enhver fuldmagt, jeg har meddelt Bertil Borg, er hermed 
tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning. Med venlig hilsen Anton Agn«. 

 
Cold overvejede situationen lidt, men ringede så til Borg og accepterede tilbuddene, 

således som han allerede havde besluttet sig til om morgenen. Cold nævnte ikke noget 

om ekspresbrevet fra Agn. Borg og Cold aftalte, at Borg skulle afhente og betale for 

alle 35 platter den følgende dag. 

 Da Borg om aftenen den 3. marts 2010 kontaktede Agn for at få denne til at 

overføre den samlede købesum på 45.000 kr. (25 platter a 1.000 kr. og 10 platter a 

2.000 kr.), spurgte en stærkt ophidset Agn, om Borg da ikke havde modtaget et brev 

om, at fuldmagten var tilbagekaldt og straks skulle tilintetgøres. Borg svarede – som 

sandt var – at han ikke havde modtaget noget brev fra Agn. (Til trods for at også dette 

brev var sendt ekspres, blev det først afleveret til Borg over 14 dage senere, den 19. 

marts 2010). 

 Da begivenhedsforløbet kom for en dag, påstod Agn, at han ikke var »bundet af 

nogen som helst af aftalerne indgået imellem Borg og Cold«. Cold, derimod, påstod, at 

Agn var »bundet af begge aftaler«. Begge ville have erstatning af Borg, i det omfang 

de ikke fik medhold i deres krav imod hinanden. 

 Hvorledes er retsstillingen?  
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Løsningseksempel til opgave nr. 1: Aftaleret 

 
 
1. Tilbuddet om køb af 25 platter fra 1961-1985 for 1.000 kr. pr. stk. 
Agn har udstyret Borg med en fuldmagt, der – til trods for at den overgives til 
fuldmægtigen – må karakteriseres som en § 13-fuldmagt, idet den er stilet til Cold, 
som også får den forevist. 
 En person, der har fået fuldmagt til at indgå aftale om køb, kan naturligvis – 
som det mindre i det mere – afgive et tilbud om køb. 
 Bemærkningen i fuldmagtserklæringen om, at den kan tilbagekaldes »når som 
helst«, indebærer ikke, at fuldmægtigen er afskåret fra at afgive tilbud, der er bindende 
for fuldmagtsgiveren inden for en vis kortere tid (acceptfristen).  
 Ved at afgive tilbud om køb af 25 platter fra 1961-1985 holder Borg sig 
(akkurat) inden for fuldmagtens økonomiske rammer: Han tilbyder maksimumprisen 
på 1.000 kr. pr. platte, og han går til maksimum for det samlede køb iht. fuldmagten, 
nemlig 25.000 kr. 
 Spørgsmålet er dernæst, om der er sket tilbagekaldelse så betids, at Agn ikke er 
bundet af denne aftale. Agns tilbagekaldelse af § 13-fuldmagten kommer frem til Cold, 
efter at Borgs købstilbud er kommet til Colds kundskab, og er dermed for sen, jf. 
AFTL § 13 smh. med § 7. 

(Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en 
udvidet tilbagekaldelsesadgang efter princippet i AFTL § 39, 2. pkt. Det oplyses end-
videre i opgaveteksten, at Cold havde besluttet sig for at acceptere tilbuddet, inden han 
modtog tilbagekaldelsen). 

Agn modtager – via Borg – Colds accept inden acceptfristens udløb, og Agn er 
dermed bundet over for Cold. Et erstatningskrav fra Cold imod Borg bliver derfor ikke 
aktuelt.  

Agn kan ikke afkræve Borg erstatning, idet Borg har handlet i overensstem-
melse med den underliggende bemyndigelse iht. § 13-fuldmagten. 
 Konklusion: Agn er bundet af aftalen om køb af de 25 juleplatter fra 1961-1985 
for 1.000 kr. pr. stk. og skal mod udlevering af platterne betale 25.000 kr. til Cold. 
 
2. Tilbuddet om køb af 10 platter fra 1951-1960 for 2.000 kr. pr. stk. 
Dette tilbud falder klart uden for rammerne af den § 13-fuldmagt, som Agn har 
udstyret Borg med: Dels overskrides maksimum for købsprisen med 100 %, idet der 
tilbydes 2.000 kr. pr. stk., selv om fuldmagten er begrænset til 1.000 kr. pr. stk., dels er 
grænsen for det samlede indkøb på 25.000 kr. allerede nået. 
 Agn har imidlertid – foruden § 13-fuldmagten – givet Borg en § 18-fuldmagt, 
der rækker videre end § 13-fuldmagten. Borg holder sig inden for § 18-fuldmagten, 
idet han byder 2.000 kr. pr. stk. og holder sig inden for grænsen på de 50.000 kr., når 
han køber for yderligere 20.000 kr. 
 § 18-fuldmagten er ikke tilbagekaldt, idet tilbagekaldelsen ikke er kommet frem 
til Borg på det tidspunkt, hvor han afgiver tilbuddet. 
 Spørgsmålet er dernæst, om Cold er afskåret fra at vinde ret, fordi han er i ond 
tro, dvs. vidste eller burde vide, at Borg overskrider sin fuldmagt. Svaret er, at Borg 
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netop ikke overskrider sin (§ 18-)fuldmagt, og at Cold derfor ikke er i relevant ond tro. 
(At Cold er i ond tro om, at § 13-fuldmagten er overskredet, er en anden sag, men 
denne onde tro ville i øvrigt være uden betydning, da Cold ikke kan vinde ret uden for 
fuldmagtens rammer under nogen omstændigheder). I det øjeblik Borg afgiver sit 
købstilbud på vegne af Agn, har han en § 18-fuldmagt. 
 Den efterfølgende tilbagekaldelse af § 13-fuldmagten kan – lige så lidt som 
ovenfor – redde Agn. Som fuldmagtsgiver er han bundet af sin fuldmægtigs rets-
handler indenfor § 18-fuldmagtens/bemyndigelsens rammer. 

Agn modtager – via Borg – Colds accept inden acceptfristens udløb, og Agn er 
dermed bundet over for Cold. Et erstatningskrav fra Cold imod Borg bliver derfor ikke 
aktuelt. 

Agn kan ikke afkræve Borg erstatning, idet Borg har handlet i overensstem-
melse med bemyndigelsen/§ 18-fuldmagten. 
 Konklusion: Agn er bundet af aftalen om køb af de 10 juleplatter fra 1951-1960 
for 2.000 kr. pr. stk. og skal mod udlevering af platterne betale 20.000 kr. til Cold. 
 
Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og 
mellemmænd, 5. udg. (2006) s. 43 ff., s. 302 f., s. 315 ff., s. 326 f. og s. 331 f. 
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Opgave nr. 2: Erstatningsret 

 

Arne Andersen ejede en lille købmandsbutik i det indre Århus. Han havde en fast 

kundekreds, som primært bestod af ældre mennesker. Arne tilbød – mod betaling af 

100 kr. – at bringe varer ud inden for postnummeret 8000 Århus C.  

Til at bringe varer ud havde Arne ansat et fast bud, som mødte hver 

eftermiddag, men når buddet var fraværende, f.eks. pga. sygdom eller ferie, bad Arne 

sin 19-årige søn, Brian, om at hjælpe i butikken, bl.a. med vareudbringning. Brian 

tjente 200 kr. pr. dag, når han arbejdede i sin fars butik.  

Mandag den 6. juli kl. 9 mødte Brian op i Arnes købmandsbutik, fordi det faste 

bud havde ferie de følgende 3 uger. Det var meningen, at Brian skulle arbejde i 

faderens butik i buddets ferieperiode. Arne bad Brian om at læsse nogle varer, som 

skulle bringes ud, på Arnes budcykel, som bar påskriften »Købmand Arne Andersen«. 

Da cyklen var læsset, kørte Brian af sted med varer til to af Arnes kunder. Efter 

at have afleveret varerne cyklede Brian hjemad igennem en smal gade. Pludselig kom 

tre unge mænd på skateboards med høj fart kørende lige imod Brian. En af dem 

svingede pludselig og ramte Brian, således at han væltede på budcyklen – lige ind i 

Carl Carlsen, som i det samme kom gående på fortovet. Carl faldt ved sammenstødet 

med Brian og budcyklen og brækkede en arm. Carl pådrog sig derved et varigt mén på 

10 %. De unge mænd på skateboards forsvandt med det samme og kunne ikke senere 

opspores. Carl var – på trods af smerter i armen – temmelig ophidset og råbte, at han 

forlangte erstatning af »både det unge fjols af et bud og den gamle nar af en 

købmand«. Hverken Brian eller budcyklen kom noget til ved uheldet.  

Brian begav sig herefter på vej tilbage til Arnes købmandsbutik. Brian var 

noget chokeret efter uheldet med Carl, og han kom derfor i distraktion til at køre over 

for rødt lys ved en fodgængerovergang. Brian påkørte herved fodgængeren Einar 

Ejlersen, som havde grønt lys til at gå over i fodgængerovergangen. Einar faldt ved 

påkørslen og brækkede håndleddet, hvilket medførte en méngrad på 10 %. Einar fik 

desuden slået to fortænder ud. Han var som følge af uheldet sygemeldt i 6 uger. Einar 

havde tegnet en ulykkesforsikring i selskabet Safe, som for det første dækkede varigt 
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mén, og som for det andet dækkede tandlægens regning for udbedring af tandskaden (i 

alt 15.000 kr.). Hverken Brian eller budcyklen kom noget til ved uheldet. 

Da Brian kom tilbage til faderens butik, bad Arne Brian om at hente en stige i 

kælderen og rydde op på de øverste hylder i butikken. Arne havde ikke brugt stigen det 

sidste år og havde glemt, at han – sidst stigen var i brug – havde konstateret, at nogle 

af trinnene var løse.  

Brian hentede stigen og klatrede op på den, hvorefter han gav sig til at samle 

nogle konservesdåser sammen, der skulle smides ud. Pludselig gav et af de løse trin på 

stigen efter, og Brian faldt ned fra 2,5 meters højde. Han brækkede sin ankel ved faldet 

og var herefter sygemeldt de følgende 3 uger. Brian fik intet varigt mén af bruddet på 

anklen.  

Hvordan er parternes erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke 

tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav.  
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Løsningseksempel til opgave nr. 2: Erstatningsret 
 

 
1. Skaden på Carl 
På trods af den noget løse ansættelse, som B har hos A (B arbejder kun som vikar for 
det faste bud), foreligger der et over-/underordnelsesforhold mellem A og B. A er 
arbejdsgiver for B og hæfter dermed i medfør af DL 3-19-2, hvis B forvolder skade på 
tredjemand (Lærebogen s. 117 ff.). 

Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren, A, hæfter over for C i medfør af DL 
3-19-2, at B har handlet culpøst, hvilket B imidlertid ikke har: B vælter ind i C, som 
følge af at skateboardkøreren rammer ham (Lærebogen s. 117). 

A hæfter dermed ikke i henhold til DL 3-19-2 over for C, og eftersom hverken 
A eller B har handlet culpøst i relation til uheldet, er der ingen erstatningsansvarlige 
over for C (bortset fra den unge mand på skateboard, der rammer B, men han kan ikke 
opspores).   

 
2. Skaden på Einar 
2.1. Bruddet på håndleddet 
E kan principielt opgøre sit krav som godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL § 3, og 
for varigt mén, jf. EAL § 4. (Der er ikke grundlag i opgaveteksten for at afgøre, om E 
har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL § 2).  (Lærebogen s. 299 ff.). 

Som nævnt ovenfor under pkt. 1 foreligger der et 3-19-2-forhold mellem A og 
B. I situationen med E har B handlet culpøst, idet han »i distraktion« kommer til at 
køre over for rødt lys og påkører E.  

A hæfter derfor i medfør af DL 3-19-2 over for E for de skader, B forvolder.  
B er principielt også erstatningsansvarlig over for E. Hvis kravet mod B rejses 

som et regreskrav fra A, gælder EAL § 23, stk. 1, hvorefter arbejdstagerens erstat-
ningsansvar kan bortfalde »i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den 
udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt«. Hvis kravet 
rejses af E direkte mod B, gælder EAL § 23, stk. 2 (hvorefter der også kan tages 
hensyn til »skadelidtes interesse«). B har en underordnet stilling, han udfører ukvalifi-
ceret arbejde, han er lavtlønnet, og han har ikke handlet (meget) groft uagtsomt. 
Uanset om forholdet skal bedømmes efter § 23, stk. 1 eller stk. 2, må B’s erstatnings-
ansvar derfor antages at bortfalde helt (Lærebogen s. 130 ff.).  

E har tegnet en personforsikring i Safe, som dækker varigt mén. Der er tale om 
en summaforsikring, og E kan derfor kumulere sit krav på godtgørelse for varigt mén, 
jf. EAL § 4, mod Safe med sit krav mod A. Safe har ikke regres, jf. EAL § 22, stk. 2 
(Lærebogen s. 14, 17 ff. og 411 f.). 

Konklusionen er herefter, at A skal betale E godtgørelse for svie og smerte, jf. 
EAL § 3, og varigt mén, jf. EAL § 4. 

 
2.2. Tandskaden 
E kan principielt kræve erstatning for tandlægeregningen på 15.000 kr., jf. EAL § 1 
(Lærebogen s. 299 f.). 
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E har tegnet en personforsikring i Safe, som dækker tandlægeregningen på 
15.000 kr. Der er tale om en skadesforsikring, idet forsikringen dækker E’s præcise 
tab. E kan derfor ikke kumulere sit krav mod Safe på dækning af tandlægeregningen 
med et krav mod A eller B. Safe har ikke regres, hverken mod A (jf. DL 3-19-2) eller 
mod B, jf. EAL § 22, stk. 2 (Lærebogen s. 14, 17 ff. og 411 f.). 

 
3. Skaden på Brian  
A har handlet culpøst i relation til skaden på B. A vidste, at nogle af stigens trin var 
løse, men han havde glemt det igen. A har som arbejdsgiver for B en pligt til at sørge 
for, at B arbejder under sikkerhedsmæssigt betryggende forhold, dvs. at A bærer et 
(strengt) culpaansvar over for B for de skader, som B pådrager sig under udførelse af 
arbejdet, f.eks. hvis arbejdsmateriel svigter (Lærebogen s. 76 ff.). 

B har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL § 2 (svarende til 
200 kr. pr. arbejdsdag, som han er sygemeldt). (Kravet er ikke omfattet af ASL, jf. 
Lærebogen s. 164 og 343).  

B har desuden krav på godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL § 3. (Heller ikke 
dette krav er omfattet af ASL, jf. Lærebogen s. 164 og 343).  

 
»Lærebogen« er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave 
(2007).  
 
 
 


