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Reeksamensopgave til HA - erhvervsret foråret 2021  

Opgave 1:  

Birger Bønne drømte inderligt om at åbne en eksklusiv kaffe- teforretning i Bønnerup. Han havde 

tidligere været ansat hos kaffegrossisten Nora Noir, hvor han havde opnået et indgående 

kendskab til de forskellige typer af bønner og havde desuden tillært sig en særlig metode til 

ristning af kaffebønner. Til at starte projektet op havde han sat alle sine feriepenge gennem de 

seneste 8 år til side, så han mente sig godt klædt på til at kaste sig ud i et nyt kapitel i sin 

kommende kaffekarriere. For at sikre sig de helt optimale betingelser for en god opstart var Birger 

fast besluttet på at anskaffe sig de bedste maskiner og det mest hippe inventar. Han gik derfor 

forbi den lokale kiosk og købte Den Blå Avis, som han mente var det bedste sted at udse sig det 

helt rigtige udstyr. Han faldt forholdsvis hurtigt over en annonce fra Karen Karat, som havde sat sin 

brugte kaffekværn til salg. Hun havde i sine yngre dage haft et konditori, hvor hun brugte 

kaffekværnen, men havde ikke fået den brugt siden, så hun mente, at det var på tide, at den kom 

til sin ret. Birger kontaktede Karen, og de aftalte, at Birger kunne komme forbi hos Karen og kigge 

nærmere på maskinen i den kommende uge. 

I mellemtiden søgte Birger videre i Den Blå Avis efter ting, han kunne bruge i forretningen. Endnu 

engang blev han fristet, da han faldt over en annonce fra firmaet ”Tæl til te” på Fyn. De 

reklamerede med at kunne levere de mest udsøgte og kvalitetssikre varianter af te, og Birger afgav 

straks en bestilling på 10 kg af de mest populære te-blandinger til levering i den kommende uge. 

”Tæl til te” sendte derefter en ordrebekræftelse til Birger med følgende ordlyd: ”Kære hr. Bønne. 

Hermed en bekræftelse på din bestilling af 10 kg te-blandinger. Da vi har særdeles mange ordrer 

for tiden, vælger vi de blandinger, det er muligt for os at levere senest fredag i næste uge. Vi 

garanterer dog, at der, uanset hvilke blandinger du får, vil være tale om te i topkvalitet. Vi 

anvender vores sædvanlige fragtfører Finn Fart. Dog tages forbehold for strejke og lign. hindringer. 

Mvh Administrerende direktør hos ”Tæl til te” Glenn Grey.” Birger tog Glenn Greys ord for gode 

varer og glædede sig så inderligt til at få gang i projektet.  

Som det sidste punkt på dagsordenen ville Birger tage et smut forbi sin tidligere arbejdsgiver, Nora 

Noir, idet han mindedes en flot samovar, som hun havde stående i indgangspartiet til 
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virksomheden. Han forestillede sig, hvordan den ville pryde udstillingsvinduet og tiltrække en 

masse nysgerrige sjæle. Han kendte nemlig til en del salgstricks fra sin tid hos Nora Noir. Da han 

ankom, var Nora Noir ikke til stede. Han kom dog i god snak med hendes yngre søster, Mette 

Merrild. Han forklarede begejstret om sit kommende kaffe/te-projekt, og at han havde udset sig 

samovaren som det helt rette blikfang. Mette, der intet anede om samovarens værdi, faldt for 

Birgers entusiasme og solgte den til Birger for 2000 kr. Birger sendte straks beløbet via mobilepay 

og tog glad samovaren under armen. Nu var Birger virkelig klar og parat, og han valgte på vejen 

hjem at slå et smut forbi Karen Karat, så han kunne bese kaffekværnen. Karen, der stod i sin 

forhave og var ved at rive blade sammen, blev noget overrasket over Birgers pludselige besøg – 

hun havde det ikke så godt med uventede gæster. Hurtigt glemte hun dog alt om det, da hun fik 

øje på samovaren. Hun havde altid haft en svaghed for udenlandske antikviteter, og hun vidste, at 

værdien af lige præcis den type samovar, som Birger havde købt, var omkring 10.000 kr. - mindst. 

Hun håbede, at Birger måske ville slå en byttehandel af, når han havde set kaffekværnens kunnen. 

Birger ville trods sin fascination af kaffekværnen, dog ikke umiddelbart af med samovaren, men 

tilbød at købe kaffekværnen for 10.000 kr. Karen, der var noget skuffet over, at hun ikke fik sin 

plan i hus, gik dog alligevel med hertil, og de aftalte, at Birger skulle låne en bil med anhængertræk 

og komme forbi og hente kværnen senest fredag i den følgende uge.  

Birger Bønne ventede nu med iver og længsel på, at det blev fredag, så hans te-leverance ville 

komme. Så snart teen var ankommet, havde han aftalt med sin fætter, at de ville køre forbi Karen 

Karat efter kaffekværnen. Fra tidligt fredag morgen sad Birger klar og ventede spændt, men da der 

ved 16-tiden endnu ikke var det mindste spor af teen, blev Birger nu nok så frustreret. Han sendte 

da en lidt halvmuggen mail til Glenn Grey, hvori han gjorde opmærksom på, at teen ifølge aftalen 

skulle være leveret i dag, og at han stadig afventede leverancen. Glenn svarede overraskende nok 

ret hurtigt og forklarede, at ordren var på vej, men grundet travlhed ville den først ankomme 

mandag ugen efter. Dette var Birger ikke så tilfreds med. Han ville i gang hurtigst muligt og skrev 

da følgende svar til Glenn: ”Jeg accepterer leverancen senest mandag, men forbeholder mig ret til 

at kræve erstatning for evt. tab, forsinkelsen måtte forårsage” Hilsen Bønne”. Efter denne 

korrespondance var Birger noget nedtrykt. Bedre blev det ikke, da han kort tid efter fik et opkald 

fra Nora Noir, som var rasende over, at hendes søster havde solgt Samovaren til Birger. Hun 

hævdede, at Mette ingen ret havde til at sælge den, da den tilhørte hende, og uanset hvad skulle 
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den i hvert fald ikke sælges for mindre end 10.000 kr., hvilket var samovarens værdi. Birger 

nægtede at udlevere samovaren til Nora, da han ikke mente, at det var hans problem, men tilbød 

at betale 8.000 kr. mere til Nora, da han også havde set på nettet, at den pågældende type 

samovar havde en værdi på omkring 10.000 kr. Nora svarede nu, at hun slet ikke ville af med 

samovaren, da den også havde en personlig betydning for hende, idet hendes forretningssucces 

var startet fra den dag, hun anskaffede sig samovaren, så den havde en form for magisk effekt for 

hende.  

1. Redegør for, hvem af parterne der vinder ret til samovaren, og om der er mulighed for at 

kræve erstatning for den part, der ikke vinder retten, og i givet fald med hvilket beløb.  

Mandag sidst på eftermiddagen var der endnu intet spor af teen, og Birger havde nu fået nok. Han 

tog endnu engang kontakt til Glenn Grey, som nu oplyste, at teen ikke kunne leveres, fordi hans 

fragtfører, Finn Fart, lå syg med blindtarmsbetændelse. Han foreslog, at Birger selv kunne se, om 

han kunne få nogen til at hente teen. Birger ringede til en god bekendt, Frank Fut, som gerne ville 

hente teen tirsdag morgen mod betaling af 3.000 kr. Dette indvilligede Birger i og betalte Frank de 

3.000 kr. med det samme. Den næste morgen drog Frank Fut afsted til Fyn med sin ladvogn. Han 

ankom til ”Tæl til te”, men hele virksomheden var barrikaderet af strejkende medarbejdere. Frank 

Fut ventede en del timer, men da situationen blot så ud til at tilspidse sig, valgte han at køre 

tomhændet derfra. Da Birger hørte om det hændte fik han nok. Han meddelte nu Glenn Grey, at 

han trak sin ordre tilbage. I stedet kontaktede han et andet te-firma, hvor han afgav en tilsvarende 

bestilling på 10 kg kvalitets te. Den leverance fik han den følgende dag, dog med betaling af 4.500 

kr. mere, end hvad han skulle have betalt for ordren hos ”Tæl til te”. Birger skrev nu en 

omhyggelig mail til Glenn og redegjorde for sit tab i forbindelse med den manglende leverance. 

Han mente sig berettiget til i alt 7.500 kr. Glenn afviste ethvert krav fra Birger Bønne, idet han 

henviste til sit forbehold i ordrebekræftelsen vedrørende strejke og lign. hindringer.  

2. Redegør for, hvem af parterne der vinder ret. 

I mellemtiden gik det op for Birger, at han i kampens hede havde glemt alt om at hente 

kaffekværnen fra Karen Karat. Han tog da straks kontakt til Karen, men hun var taget i sommerhus 

med en god veninde. Hun meddelte Birger, at hun havde sat kaffekværnen ud til vejen, da hun 

regnede med, at Birger ville hente den i løbet af fredagen som aftalt. Birger blev noget rystet og 
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skyndte sig over til Karen Karats adresse. Kaffekværnen stod ganske rigtigt på fortovskanten, men 

grundet et par dage med regn og slud var kaffekværnen ikke længere i den bedste stand. Birger 

ville nu have sine penge tilbage. Dette nægtede Karen, idet det var Birgers eget problem, at han 

ikke var dukket op som aftalt. 

3. Har Birger krav på at få sine penge tilbage for kaffekværnen?   

 

Opgave 2:   

På trods af en vanskelig opstart lykkedes det langt om længe Birger Bønne at få gang i kaffe/te- 

forretningen. Han fik megen succes særligt grundet den specielle teknik til ristning af bønner, som 

han havde tillært sig hos Nora Noir. Birger havde mange private kunder, men var også begyndt at 

sælge de lækre kaffe- og teblandinger til forskellige caféer og restauranter. Særligt indehaveren af 

”Den gyldne reje” i Hirtshals var begyndt at bestille ret store leverancer og kunne berette om en 

større og større efterspørgsel på Birgers bønner. De indgik derfor en aftale om, at Birger skulle 

levere 3 kg af den populære kenyanske bønne ristet på Birgers særlige manér og 2 kg udsøgte 

teblandinger, til fast levering hver måned. Birger havde også igangsat en sidegesjæft, hvor han 

udviklede kafferistningsudstyr, som han gerne ville have patent på, da han mente, at det ville 

indbringe ham en formue. Da udstyret blev færdiglanceret, fik han mange henvendelser fra 

interesserede købere – særligt fra engros-sælgere. Det bedste bud kom fra virksomheden 

”Mortens Mokka” på Mors, som bød 14.000 kr. for en samlet udstyrspakke. Birger blev særdeles 

begejstret for buddet, og parterne indgik da en aftale om levering inden for 2 uger. Morten 

(indehaveren af Mortens Mokka) havde på det pågældende tidspunkt mange udeståender, men 

lovede Birger, at han nok skulle betale, inden udstyret blev leveret. Birger tog Mortens ord for 

gode varer og brugte de følgende uger på at klargøre og teste udstyret til Morten. Forinden 

afsendelsen af udstyret til Morten kom Birgers tidligere arbejdsgiver Nora Noir forbi. Hun var 

stadig noget vred over episoden med samovaren, men kunne ikke helt dy sig for at se Birgers nye 

”opfindelser” an. Hun blev meget fascineret af det nye kafferistningsudstyr, som Birger havde 

opfundet, og tilbød straks Birger at købe det til en god pris. Birger meddelte Nora, at han desværre 

ikke kunne sælge det til hende, da han allerede havde indgået en aftale med ”Mortens Mokka”. 

Nora fortalte da Birger, at ”Mortens Mokka” havde skyldt hende penge igennem snart 6 måneder, 
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så han kunne være sikker på, at han ikke kom til at se en rød reje fra dem. Birger var ikke helt 

overbevist om sagligheden i Noras udtalelse. Nora tilbød da igen Birger at sælge udstyret til hende 

i stedet, men da Birger afslog, blev Nora hidsig og slog i vrede ud efter Birger. Birger sprang hurtigt 

baglæns for at undgå Noras næve, men faldt da ind i den kaffekværn, som han havde købt af 

Karen Karat. Kværnen røg på gulvet og gik i tusindvis af stykker. Inden Birger var kommet på 

benene, var Nora forsvundet i fuldtfirspring ud af butikken. Birger skrev da en sms til Nora og 

forlangte, at hun straks skulle komme tilbage og hjælpe ham med at rydde op, og bagefter kunne 

hun tage ud og købe en ny kaffekværn til ham, idet han kunne oplyse hende om, at en ny 

kaffekværn kostede 18.000 kr. Nora skrev tilbage til Birger, at det kunne han glemme alt om, og at 

han bare skulle vente sig.  

1. Har Birger ret til erstatning fra Nora Noir og i givet fald med hvilket beløb? 

Efter at Birger var kommet til sig selv igen efter den voldsomme episode, blev han alligevel 

betænkelig i forhold til at sælge udstyret til Mortens Mokka. Han skrev derfor til Morten for at 

høre, om han havde nogen form for bevis for sin solvens, eller om han kunne give en form for 

sikkerhedsstillelse. Morten der var ret begejstret for at få udstyret, sendte et billede af et 

gældsbrev med et pålydende på 15.000 kr., som han havde til gode hos Frants Fallit. De aftalte da, 

at Birger ville få sikkerhed i gældsbrevet, indtil betaling af købesummen for kafferistningsudstyret 

havde fundet sted. Hvad Birger dog ikke vidste var, at Morten allerede havde overdraget 

gældsbrevet til sikkerhed for et forbrugslån, som han havde taget hos ”Kvik Cash”. Morten havde, 

inden han udleverede gældsbrevet til ”Kvik Cash”, taget et billede af det med sin mobil og kunne 

på den måde benytte det til fortsat at opnå kredit. Birger skyndte sig at ringe til sin revisor, 

Torsten Tal, for at høre hvad han skulle gøre i forhold til gældsbrevet. Torsten forklarede, at Birger 

skulle underrette Frants Fallit hurtigst muligt om sikkerhedsstillelsen. Samtidig fortalte Torsten Tal, 

som også var revisor for ”Mortens Mokka”, at virksomheden var på konkursens rand, og at der kun 

var røde tal på bundlinjen. Birger skyndte sig da at skrive en sms til Frants Fallit, hvori han 

forklarede at han havde fået gældsbrevet på de 15.000 kr. overdraget, og at Frants fremadrettet 

skulle betale til ham. Birger følte sig nu tryg ved at sende varerne afsted til Mortens Mokka og 

ringede efter vognmanden Frank Fut. Frank fik udstyret lastet ombord og begav sig afsted mod 

Mors. En halv time efter at Frank var kørt, fik Birger et opkald fra Frants Fallit, som fortalte, at han 

lige havde fået et opkald fra Morten, som understregede, at han skulle huske at betale afdragene 
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på gældsbrevet til ”Kvik Cash” - som Frants dog intet havde hørt om før nu - og ignorere enhver 

henvendelse fra Birger. Dette fik Birger op i det røde felt, og han kontaktede straks Frank Fut og 

udtrykte meget tydeligt, at han under ingen omstændigheder måtte udlevere 

kafferistningsudstyret til ”Mortens Mokka”.  

2. Hvem af parterne – ”Kvik Cash” eller Birger Bønne – skal Frants Fallit betale til? 

3. Er Birger Bønne berettiget til at standse leveringen af kafferistningsudstyret og i givet fald i 

henhold til hvilken hjemmel?  

På trods af alle dagens strabadser opstod der nu endnu en udfordring for Birger. ”Den gyldne reje” 

havde ikke modtaget dagens leverance til tiden. Det var indehaveren meget oprørt over og 

meddelte, at han nu var nødt til at købe både kaffe og te andetsteds, da han havde et kæmpe 

selskab i restauranten om 1 time. Birger beklagede mange gange og forklarede, at årsagen var, at 

Frank Fut var blevet forsinket grundet leverancen til Mors, og at det ikke ville gentage sig. 

Indehaveren af ”Den gyldne reje”, der var noget så nærig, havde allerede regnet på, at han kunne 

spare en del penge ved at købe fra den lokale kaffe/te-leverandør i Hirtshals, og han så nu sit snit 

til at komme ud af den faste aftale med Birger og meddelte, at han grundet den gene, som 

forsinkelsen havde påført ham i dag, ikke var i stand til at fortsætte samarbejdet med Birger.  

4. Er indehaveren af ”Den gyldne reje” berettiget til at hæve købet for så vidt angår den 

forsinkede leverance, og kan han desuden hæve for de fremtidige leverancers 

vedkommende?     
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