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OPGAVE 1 

 

Spørgsmål 1 

Niklas har været så heldig at arve 25.000 kr. fra sin onkel Anders. Sammen med sin gode ven Daniel tager 

han den 2. maj på shoppetur. Første stop er den nye sportsforretning Out-Sport A/S, der reklamerer med at 

være specialister inden for fodboldudstyr. Forretningen sælger bl.a. specialfremstillede fodboldstøvler i 

selvvalgt design. Med hjælp fra forretningens indehaver Morten Nielson går Niklas i gang med at lave sit 

eget design. Bagefter bliver hans fødder analyseret og på baggrund af denne analyse, vil der blive 

fremstillet en speciel indersål. Det bliver aftalt, at han kan hente fodboldstøvlerne den 11. maj 2016, hvor 

såvel støvler som indersål vil være færdige. Niklas betaler herefter glad den samlede pris på 4.500 kr. 

Senere finder Niklas endvidere et flot jakkesæt i tøjbutikken Smart Biks, som passer helt perfekt. Desværre 

er der kun ét sort jakkesæt tilbage i hans størrelse, men Niklas foretrækker et jakkesæt i gråt. 

Salgsassistenten Lasse Eriksen oplyser ham dog om, at de har netop det ønskede jakkesæt i den rigtige 

størrelse i deres forretning i Esbjerg, som kan sendes til butikken i løbet af kort tid. Niklas er indforstået 

med dette, men gør opmærksom på, at han skal have jakkesættet senest den 13. maj, da han skal bruge det 

til en fest i pinsen. Lasse lover, at det ikke er et problem. Niklas betaler herefter de 3.500 kr., som 

jakkesættet koster. 

Niklas bliver desværre syg samme uge og får derfor ikke hentet fodboldstøvlerne hos Out-Sport A/S før den 

13. maj. Det viser sig, at der har været indbrud i forretningen den 12. maj, og at fodboldstøvlerne er blevet 

stjålet. Butikken vil ikke tilbagebetale de 4.500 kr., da Niklas jo kunne have hentet støvlerne den 11. maj 

som aftalt.  

Da han samme dag – den 13. maj 2016 – henvender sig til tøjbutikken Smart Biks, indrømmer 

salgsassistenten Lasse Eriksen, at man desværre har glemt at sende jakkesættet fra butikken i Esbjerg. Det 

vil nok være fremme i løbet af lørdag den 14. maj, hvis han ringer og rykker dem straks. Niklas er imidlertid 

blevet sur, og siger, at det kan han ikke vente på. Han kræver at få sine penge tilbage. Så vil han finde et 

jakkesæt i en anden butik.  Salgsassistenten Lasse nægter imidlertid at betale pengene tilbage. 

 

Tag udførligt og begrundet stilling til, hvorledes tvisterne mellem parterne skal løses.  
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Spørgsmål 2 

Stadigvæk opbragt over dagens oplevelse, sidder Niklas senere samme dag – den 13. maj 2016 – sammen 

med nogle venner og drikker øl. Hans holdkammerat og ven Daniel fortæller ham, at han vil tage til 

Tyskland den 14. maj for at besøge en tøjmesse i Hamburg. Han fortæller, at det er muligt at købe billige og 

lækre designerskjorter på messen. Niklas der er vild med designertøj, aftaler med Daniel, at han skal købe 3 

skjorter i størrelse L til maksimum 1.000 kr. pr. skjorte og i forskellige farver og faconer. Han stoler på 

Daniels vurdering, da de har nogenlunde samme tøjsmag.  

Da Niklas står op med lidt tømmermænd ved middagstid den 14. maj, husker han aftalen med Daniel, som 

han pludselig fortryder. Han ringer straks til Daniel, som dog har slukket for telefonen for at undgå de dyre 

opkaldsafgifter i udlandet. Niklas indtaler en besked på Daniels telefonsvarer, hvor han meddeler Daniel, at 

han fortryder aftalen og derfor ikke længere er interesseret i skjorterne. Daniel køber ved 14-tiden tre 

forskellige skjorter til henholdsvis 900, 1.000 og 1.100 kr. kr. pr. skjorte i nogle friske farver og forskellige 

faconer. Da han kommer forbi Niklas dagen efter for at aflevere skjorterne, nægter Niklas at betale for dem 

med henvisning til hans besked på telefonsvaren dagen før.  

Tag udførligt og begrundet stilling til, hvordan tvisten mellem Niklas og Daniel skal løses, og om Niklas 

kan nægte at betale for skjorterne.  

 

Spørgsmål 3 

Udover at spille en masse fodbold, elsker Niklas at køre på sit skateboard. Søndag den 15. maj kører Niklas 

på sit skateboard på et fortov hen til sin kammerat Kasper. Niklas tænker over den lille tvist med Daniel og 

har derfor for høj fart på, da han pludselig mister balancen og kører ind i en motorcykel, som er parkeret 

forsvarligt på en afmærket parkeringsplads ved siden af fortovet. Niklas kommer ikke selv til skade, men 

motorcyklen, som ejes af Mike Thomson, vælter ved sammenstødet, og bliver påført en skade til en værdi 

af 6.000 kr.  

Mike, der skal optræde til en koncert med sin band Lighthouse Y, når nu ikke frem til koncerten, da 

motorcyklen pga. uheldet ikke kan starte. Udover at kræve erstatning for reparationen på motorcyklen, 

kræver Mike også erstatning for at have tabt den mistede indtjening, som han går glip af ved aftenens 

koncert – i alt 10.000 kr. 

Tag udførligt og begrundet stilling til, hvordan tvisten mellem Niklas og Mike skal løses?  

 

 

OPGAVE  2 

 

Spørgsmål 1 

Den meget jagtinteresserede Ole Jæger måtte erkende, at hans jagtriffel ikke længere levede op til hans 

krav, hvorfor han besluttede at udskifte den med en mere moderne riffel. Han aflagde derfor besøg i byens 
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største jagt- og sportsforretning ”Hjorten” for at få en realistisk prisvurdering af, hvad den gamle riffel var 

værd. Forretningsindehaveren fastslog prisen til klart ikke at være over 3.500 kr. 

Nogle dage senere aflagde Ole Jæger på ny besøg i Hjorten, hvor Ole Jæger blev meget begejstret for en 

riffel, som på prisskiltet stod til 28.000 kr. 

Efter lidt forhandling blev der udfærdiget en købekontrakt, hvori Hjorten tog ejendomsforbehold. I 

kontrakten blev der anført, at den nye riffel kostede 30.000 kr., og den gamle riffel blev taget som 

udbetaling, hvorefter de resterende 24.000 kr. skulle erlægges over 24 måneder med 1.000 kr. pr. gang, 

første gang den 1/2 2016 

Ole Jæger undlod imidlertid at betale afdrag overhovedet, hvorfor Hjorten den 4/5 2016 søgte 

advokatbistand for at få løst problemet. 

 

Tag begrundet stilling til hvilken rådgivning advokaten må forventes at give over for Hjorten. 

 

Spørgsmål 2 

 

Ole Jensen havde i marts måned 2016 lånt 22.000 kr. af sin gode ven Karl Knudsen for at kunne realisere en 

gammel drøm om en jagttur til Australien. I denne forbindelse blev der udfærdiget et gældsbrev hvori der 

blot stod, at Ole Jensen skyldte Karl Knudsen 22.000 kr., og betaling skulle ske den 1/10 2016. 

Karl Knudsen fik imidlertid pludselig brug for likviditet, og solgte derfor den 16/4 2016 gældsbrevet for 

21.000 kr. til Jesper Poulsen, og samme dag fik Jesper Poulsen gældsbrevet udleveret af Karl Knudsen. I 

samme forbindelse oplyste Karl Knudsen, at der givet vis ikke ville opstå problemer, når de 22.000 kr. skulle 

betales af Ole Jensen. 

 

a) Tag stilling til hvad Jesper Poulsen eventuelt bør gøre i anledning af købet. 

 

Den 1/10 2016 viste det sig, at Ole Jensen var ude af stand til at betale noget som helst, idet han i 

mellemtiden var blevet erklæret konkurs. 

 

b) Tag begrundet stilling til Jesper Poulsens muligheder for at få dækket de 22.000 kr. 

 

Spørgsmål 3 

Under kurators arbejde kom det frem, at Ole Jensen i 2015 havde lånt 30.000 kr. i et lokalt pengeinstitut 

L&S. L&S havde dog krævet sikkerhed og i forbindelse med lånets udbetaling, havde L&S fået pant i en Opel 

Vectra, og der var udarbejdet et løsørepantebrev, men ikke foretaget noget derudover. 

Ole Jensen havde også et lån på 77.000 kr. hos Omegnsbanken. For dette lån var det selvskyldnerkaution 

fra Ole Jensens far Aage Jensen. 

Da Omegnsbanken krævede de 77.000 kr. hos Aage Jensen, hvilket skete 2½ måned før fristdagen, sendte 

han 27.000 kr. og oplyste samtidig, at han var ude af stand til at betale mere. 

 

a) Redegør for om pantet for de 30.000 kr. i Opel Vectra`en kan fastholdes af L&S 

 

b) Vedrørende Omegnsbankens udlån på de 77.000 kr. skal der redegøres for, hvem der kan anmelde – og  

     hvor meget – i konkursboet.  


