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DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE (HD 1. DEL) 

 

Vintereksamen 2014/2015 
 
Skriftlig prøve i: ERHVERVSRET 
 
Eksamens nr.: 46209D0014 
 
Varighed:  3 timer 
 
Hjælpemidler: Alle 
 

 

Ved karaktergivning vægtes hvert opgavespørgsmål med 1/3.  

 

OPGAVE 1 

Murermester Sten (MS) havde en temmelig anstrengt økonomi, ikke mindst forårsaget af et stort 

tilgodehavende han havde hos Poul Poulsen (PP) for en tilbygning til dennes villa. Han havde for 

længst sendt en faktura på 400.000 kr. til PP, men endnu ikke set pengene. 

 

Der var dog det problem ved tilbygningen, at denne havde 5 centimeter lavere loftshøjde end aftalt, 

hvorfor PP ikke ville betale mere end 350.000 kr., hvilket han havde skrevet til (MS). 

 

MS valgte at sælge fakturaen til sin nabo (NA) for 380.000 kr., idet han oplyste sin nabo om, at PP 

måtte betragtes som en pengestærk mand. MS omtalte dog ikke problemet med loftshøjden, bl.a. 

fordi han fandt manglen meget bagatelagtig. 

 

Naboen skrev omgående til PP for at meddele han nu var ejer. 

 

En uge senere modtog NA 350.000 kr. fra PP, hvilket han bestemt ikke ville lade sig nøje med. 

 

1. Redegør for NA`s muligheder for at få dækket de resterende 50.000 kr.  

 

MS havde et tilgodehavende på 85.000 kr. hos Ole Olsen (OO) for en badeværelsesrenovering 

tilbage i 2012. 
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Det var aftalt mellem parterne, at OO kunne vente med at betale til 1/10 2014, på betingelse af at 

han udstedte et gældsbrev til MS eller ordre. 

 

Dette gældsbrev havde MS solgt til Bonuskassen, således at slagprovenuet på 72.000 kr. blev brugt 

til at nedbringe MS´s kassekredit. I forbindelse med salget overvejede MS, om han skulle oplyse 

Bonuskassen om, at OO for længst havde gjort indsigelse mod arbejdets kvalitet, hvilket han dog 

undlod. Manglerne var af en syns- og skønsmand opgjort til 25.000 kr., et beløb der var erkendt af 

MS. 

 

Det blev aftalt mellem MS og Bonuskassen, at MS snarest skulle aflevere gældsbrevet til 

Bonuskassen, hvilket dog aldrig skete, idet MS afleverede en fotokopi, uden at det blev bemærket af 

Bonuskassen. Bonuskassen oplyste OO om købet. 

 

Bonuskassen afkrævede den 1/10 2014 OO for 85.000 kr., hvilket han afviste med henvisning til 

MS`s erkendelse af manglen opgjort til 25.000 kr. Han afregnede derfor 60.000 kr. til Bonuskassen. 

 

2. Redegør for Bonuskassens muligheder for at få dækket de sidste 25.000 kr. 

 

MS`s 17-årige lærling Lars Beton (LB) stod en dag og arbejdede på et stillads i 1.-sals højde.  

Af en eller anden årsag smuttede en mursten ud af hans hånd og ramte en forbipasserende 

fodgænger på den ene fod. Skoen blev ødelagt, men foden blev ikke beskadiget. En forbipasserende 

cyklist observerede hændelsen og bebrejdede LB det skete. Herover blev LB så fortørnet, at han 

sprang ned og skubbede kraftigt til cyklisten så denne tabte sine briller, der blev totalt ødelagt. 

 

3. Redegør for fodgængerens erstatningsmuligheder for den ødelagte sko og for cyklistens 

erstatningsmuligheder for de ødelagte briller. 

 

 

 

OPGAVE 2  

Takket være udviklingen på bogmarkedet er der blevet plads til det lille bogtrykkeri, Nordik Tryk 

A/S, som efter kun 3 år på markedet nu er oppe på at trykke ca. 5000 bogtitler om året. Årsagen til 

denne succes – i en periode hvor e-bøger ellers tager markedsandel – er primært, at mange nye 

forfattere går uden om de store forlag og selv udgiver deres bøger. Nordik Tryk A/S kan til disse 

kunder tilbyde billigt tryk selv ved ganske små oplag. Nordik Tryk A/S har dog også almindelige 

forlag som kunder. 
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En af Nordik Tryk A/S´ mindre kunder er Sofie Mie Søe, som under kunstnernavnet Smis vil 

udgive sine erindringer. Hun indgår derfor aftale med Nordik Tryk A/S om tryk af 100 eksemplarer 

af erindringsbogen. Hun skal afhente bøgerne d. 1/12 2014.  

 

D. 1/12 starter Sofie bilen for at køre til trykkeriet efter bøgerne. Imidlertid er det blevet et 

forrygende snevejr, og snekaosset bevirker, at Sofie – skønt hun kører så forsigtigt som overhovedet 

muligt – bliver involveret i et større færdselsuheld. Det er derfor ikke muligt for hende at afhente 

bøgerne som aftalt. 

 

Da sneen fortsætter med at vælte ned og senere går over i voldsom regn, kan kloaksystemet i 

nærheden af Nordik Tryk A/S´ lagerhal ikke klare presset, og hele området – inkl. lagerhallen –  

oversvømmes d. 2/12 af vand. 77 af Sofies erindringsbøger ødelægges, men på trods heraf kræver 

trykkeriet at Sofie betaler det aftalte beløb. Yderligere kræver Nordik Tryk A/S at Sofie betaler 33 x 

13,20 kr., da det er hvad det har kostet at lyntørre de reddede 33 bøger, således at de ikke fik skader 

af fugten. Sofie protesterer herover, da hun både finder kravene smålige og uberettigede. 

 

1. Giv en begrundet vurdering af, hvem af parterne, der vinder konflikten. 

 

Forlaget Bogsnogen er en anden af trykkeriets kunder. I hele oktober og november har Bogsnogen 

modtaget mange leverancer af bøger fra Nordik Tryk A/S. Bøgerne er leveret med 

betalingsbetingelsen 30 dage netto kontant. Imidlertid er Bogsnogen presset på økonomien og 

betaler ikke regningerne til forfaldstid. De leverede bøger er heldigvis endnu ikke videresolgt og 

befinder sig stadig på Bogsnogens lager. Da Nordik Tryk A/S ikke har den store tillid til, at deres 

kundes økonomi vil forbedres, ønsker de ikke at fastholde aftalen, men kræver derimod de leverede 

bøger tilbageleveret. Heroverfor protesterer Bogsnogen, idet de siger, at de nok skal betale 

regningerne, når først pengene fra julesalget begynder at strømme ind. 

 

2. Giv en begrundet vurdering af, hvem af parterne, der vinder konflikten. 

 

Mange bøger kommer heldigvis ud i boghandler og andre butikker og er traditionen tro sikre 

julegavehit, som fylder godt under juletræet. 

 

Også i familien Hansen er der boggaver under juletræet. Således får Heine Hansen den nyeste 

krimiroman skrevet af en af de nordiske krimidronninger. I juli i sommerferien går han i gang med 

den spændende læsning, men ca. midtvejs i bogen viser det sig, at der mangler 24 sider! Da han 1 

måned senere vender hjem fra ferien, går han ind i boghandlen og klager sin nød. I boghandlen 
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tilbyder man at give Heine en ny bog (hvori samtlige sider findes), men da Heine dels finder bogen 

ret kedelig og forudsigelig – og særligt, da bogen nu er på bogudsalg til halv pris – ønsker Heine at 

hæve handlen og få pengene tilbage. 

 

3. Giv en begrundet vurdering af, om Heine kan kræve at få pengene retur. 

 

 

OPGAVE 3 

Herluf Humle var indehaver af bryggeriet Herlig Humle, som var beliggende ved den jyske 

vestkyst. Herluf havde længe næret et ønske om at flytte sin virksomhed til Sjælland, da han mente 

at jyderne fra vestkysten var lidt for brovtende, og Herluf så sig mere som en overklasse-cassanova. 

Han følte således, at Hellerup og omegn ville være det helt rette element for ham. Som en del af 

planen overvejede Herluf at finde en partner, der kunne promovere virksomheden i de kræsne 

kredse, således at Herlig Humle ville blive modtaget med åbne arme fra dag 1. Til alt held lykkedes 

det Herluf at finde den helt rette person i en annonce i tidsskiftet Øllets begær, nemlig Maren Malt. 

Det fremgik af annoncen, at Maren Malt netop havde afhændet millionforetagendet Pralhalsenes 

Pilsnere og nu stod klar til at tage imod nye udfordringer. Herluf foretog straks et telefonopkald til 

Maren Malt, under hvilket Herluf gjorde Maren opmærksom på, at han var yderst interesseret i at 

påbegynde et samarbejde og tilbød således Maren Malt straks at indtræde i Herlig Humle, mod at 

hun til gengæld afslørede opskriften bag overklassens absolutte foretrukne øl, Ødelandens Øl. 

Maren fandt Herlufs tilbud særdeles interessant, men måtte først spørge sin rige tante Gurli Gerrig 

ad, da hun var familiens overhoved. Den næste dag modtog Herluf et helt uovertruffet tilbud fra 

konkurrencekoncernen Benny Bryg, som tilbød Herluf at opkøbe Herlig Humle til et beløb på 

1.050.000 kr. Herluf var henrykt herover, men også lidt skeptisk, da han ikke følte sig overbevist 

om Bennys likviditet, så han bad Benny Bryg om at fremsende tilbuddet på skrift. Benny bad derfor 

straks sin højre hånd Henry Handy om at nedfælde det pågældende tilbud i et brev, som afsendtes til 

Herluf Humle samme dag. Da Henry og Bennys gamle skrivemaskine ikke var da bedste venner, 

havde Henry ikke bemærket, at han i kampens hede ved en fejl var kommet til at angive 

købesummen til 1.500.000 kr. Da Herluf den følgende dag modtog skrivelsen fra Benny Bryg blev 

han himmelhenrykt; det var simpelthen var godt til at være sandt. Han skyndte sig over til sin 

halvbror Bruno Bock og overbragte ham nyheden, og de udfærdigede straks i et stykke papir en 

accept, hvoraf fremgik, at Herluf Humle accepterede salget af Herlig Humle til et beløb af 

1.500.000 kr. De iklædte sig herefter deres fancy jakkesæt og tog ud for at male vestkystens gader 

og stræder røde.  

Da Herluf den næste morgen vågnede efter en noget våd aften, så han til sin store forbløffelse, at 

den nye ejer af Pralhasenes Pilsnere Thor Truck havde foretaget en kæmpe fejlinvestering og 
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således var ved at gå bankerot. Han måtte hurtigt slå til, men var simpelthen alt for medtaget til selv 

at tage afsted, så han ringede til Bruno og bad ham tage til Sjælland og meddele Thor Truck, at 

Herluf straks ville opkøbe virksomheden for 1.500.000 kr. Bruno, der selv var ret brugt efter 

gårsdagens udskejelser, var ikke særlig begejstreret for at skulle til at rejse helt til Sjælland – særligt 

da han havde en kæmpe fobi for tog og blev skrækslagen bare ved tanken. Men da Herluf 

insisterede og endda lokkede Bruno med, at han nok ville få sin længe ønskede drømmebil, nemlig 

en rød Jaguar, i gave, begav han sig afsted. Da han endelig nåede frem til Pralhalsenes Pilsnere slog 

det ham, at Herluf muligvis ville snyde ham for bilen. Så Bruno mente, at det var bedre at tilbyde 

Thor Truck 2.000.000 kr., så han var sikker på at handlen gik hjem. Ellers havde hele 

skrækscenariet været spildt, og Herluf ville ikke kunne købe Jaguaren til ham. Thor Truck, der var 

yderst påvirket af den store skandale, så ingen anden udvej end at tage imod det første og bedste 

tilbud, så med stor bitterhed i stemmen accepterede han buddet på de 2.000.000 kr.  

I mellemtiden modtog Herluf pludseligt et opkald fra Maren Malt, som meddelte, at hun 

accepterede tilbuddet om at indtræde i Herlig Humle. Dette var dog ikke længere af interesse for 

Herluf, som afslog. Maren var imidlertid ikke enig i, at Herluf kunne afstå fra sit tilbud, da hun 

allerede havde sendt ham en mail med opskriften på Ødelandens Øl.  

                     

1. Er Herluf Humle bundet af Maren Malts accept? 

 

2. Er Benny Bryg bundet af Herluf Humles accept? 

 

3. Er Herluf Humle bundet af Thor Trucks accept? 

 

 


