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Vintereksamen 2019/2020 

Reeksamen 

Skriftlig prøve i: 46209D0015 Erhvervsret (HD) 

Varighed: 4 timer 

Hjælpemidler: Alle skriftlige (udprintede, trykte og/eller håndskrevne) hjælpemidler og PC (FLOWlock). 

  

 

Opgave 1:  

De to unge og yderst passionerede sportsfiskere – Simon Sild og Tue Torsk – gik med store tanker 

om en længerevarende fisketur til Norge, hvor de havde mulighed for at få fanget nogle rekordstore 

laks. 

For at kunne finansiere deres udflugt blev de enige om, at forsøge at sælge Tues gamle Opel Kadett 

og så investere pengene i en god fiskekutter. De udarbejdede i fællesskab en sms, som lød: ” Opel 

Kadett årgang 1998 sælges for 15.000 kr. Bilen er i rigtig god stand og kører som en drøm”. 

Tue sendte herefter sms’en til sine nærmeste bekendte. Kort tid efter kom Åge Ål (som ikke havde 

modtaget sms’en) forbi og udtrykte en forholdsvis stor interesse for bilen. Han havde dog ikke 

kapital nok og spurgte da Tue, om det var muligt at give ham en god vennepris. Tue var i sit gode 

hjørne og gik med til at Åge kunne få bilen til 12.000 kr., hvis han slog til nu og her. Åge blev 

særdeles begejstret, men havde dog først mulighed for at give endelig besked den følgende dag. 

Senere på dagen modtog Tue yderligere en henvendelse, nemlig fra Tues tidligere klassekammerat 

Anders Aborre, som erklærede, at han ønskede at købe bilen for 15.000 kr. kontant. Inden Tue 

havde nået at reagere, kom Simon ivrigt halsende hjem til Tue og fortalte til Tues store begejstring, 

at han lige havde fået prakket købmand Mads Makrel bilen på for 20.000 kr., som han allerede 

havde betalt til Simon.  

De to knægte skyndte sig herefter over til Mads med bilen, og han tog hurtigt en lap papir frem, 

hvorpå Tue skrev følgende: ”Købekontrakt. Jeg sælger hermed min Opel Kadett årgang 1998 for 
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20.000 kr. kontant. Bilen købes som beset”. Mads tog et hurtigt tjek af bilen og sparkede lidt til 

kofangeren og syntes nu, at den så ganske fin ud, så han skrev under på kontrakten.      

Den følgende dag vendte Åge tilbage og stod begejstret og flagrede med 12.000 kr. Da Tue noget 

brødebetynget måtte indrømme, at han allerede havde videresolgt bilen, stillede Åge sig an og 

lavede en scene. Han ville på ingen måde acceptere, at Tue ikke opfyldte deres aftale. Tue mente 

dog ikke, at han var forpligtet hertil, idet enhver var sin egen lykkes smed, og bilen jo var mere end 

de 12.000 kr. værd.  

Den kommende uge blev dog endnu mere kaotisk for Tue. Købmand Mads Makrel havde taget hele 

sin familie med på skovtur i en fjerntliggende skov, men ved mørkets frembrud, da de skulle til at 

begive sig hjemad, var Opel Kadetten pludselig brudt i brand og således totalskadet. Mads mistede i 

branden en hel ny IPad samt nogle løsøreeffekter for i alt 2.300 kr. Branden skyldtes udsivende 

brændstof, som havde ramt nogle varme dele i motorrummet. Mads Makrel gjorde nu gældende, at 

han ville have sin fulde købesum retur samt erstatning for de ødelagte ejendele. Dette protesterede 

Tue imidlertid stærkt imod, og han så sig ikke forpligtet til noget som helst.  

Da Tue nu ikke troede, at dagen kunne blive meget værre, skete det alligevel. Anders Aborre kom 

nu anstigende og påstod, at han havde indgået en bindende aftale med Tue om køb af bilen til 

15.000 kr.  

Da Tue fortalte, at han havde solgt bilen til anden side, blev Anders rasende. Han havde nemlig 

allerede lejet en garage for 500 kr. til opbevaring af bilen, og desuden havde han også fundet en 

køber, der ville give 20.000 kr. for den.  

Anders krævede således, at Tue betalte ham de 5.000 kr. i mistet fortjeneste og 500 kr. for 

lejeudgiften. Tue anførte, at bilen ikke havde været 20.000 kr. værd, idet den jo allerede var gået i 

stykker, og at han heller ikke anså sig forpligtet til at erstatte de 500 kr. til leje af garagen. Anders 

mente derimod, at Tue havde udstedt en garanti, idet han havde anført at bilen var i rigtig god stand 

og kørte som en drøm.   

Redegør for opgøret mellem på den ene side Tue og på den anden side henholdsvis Åge, Mads 

og Anders.  
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Opgave 2: 

Simon Sild ønskede imidlertid ikke at opgive den store drøm om en fisketur til Norge, så han 

udtænkte en måde, hvorpå han selv kunne skrabe pengene sammen til fiskekutteren.  

Han tog derfor kontakt til fisker Harry Havkat for at høre, om han havde brug for en hjælpende 

hånd. Harry som havde meget travlt for tiden, gav udtryk for, at han faktisk godt kunne bruge en 

mand, der kunne køre rundt og sælge de friskfangede fisk for ham til de forskellige butikker i 

omegnen. Det syntes Simon lød spændende, og de aftalte, at Simon skulle komme forbi Harrys 

hjemadresse samme eftermiddag, så de kunne snakke nærmere. 

Da Simon senere på dagen begav sig afsted, var han i super godt humør. Han fyrede helt op for 

anlægget i bilen og lige i det sekund hvor omkvædet i ”Crazy frog” kom, lukkede han i et kort 

sekund øjnene for at kunne koncentrere sig om at ramme tonen. Det var imidlertid en ret uheldig 

timing, for i samme sekund kom Gerda Gedde gående i vejkanten, og Simon havde ingen chance 

for at undvige. Gerda blev hasteindlagt med store kvæstelser og afgik to dage senere ved døden. 

Dette resulterede i, at Gerdas ægtefælle nu stillede et krav om erstatning til begravelsesudgifter 

samt erstatning for tab af forsørger.  

Da Simon var kommet sig over chokket, ringede han til Harry Havkat og fortalte om ulykken. Harry 

kunne godt forstå situationens alvor, men mente ikke, at der var nogen tid at spilde – arbejdet skulle 

sættes i gang. Han tog derfor ud og hentede Simon, instruerede ham hurtigt i, hvilke fisk han gerne 

ville have solgt, prisen herpå og hvilke steder han skulle sælge dem til. Han udfærdigede samtidig et 

stykke papir, hvoraf det fremgik, at Simon var berettiget til at sælge fisk på vegne af Harry. 

Simon fik herefter en kundeliste, og kort tid efter var Simon på vej til første navn på listen, nemlig 

Karen Karpe. Simon kendte Karen på forhånd, idet de havde gået til spejder sammen nogle år 

tidligere, og Simon mente derfor godt, at hun kunne få noget rabat. 

Næste stop på vejen var hos Buster Brasen. Han lugtede med det samme, at Simon var ny, og 

udnyttede chancen. Han overbeviste derfor Simon om, at fiskene var væsentligt mindre end de 

plejede at være, og han derfor skulle have et afslag i prisen. Simon, der følte sig noget usikker, 

tænkte, at det nok var bedst at gøre kunderne glade, så han gik med til en større rabat.  
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Da Simon herefter var på vej til sit tredje stop, blev han ringet op af sin chef, Harry Havkat, som 

ville høre, hvordan det var gået indtil videre. Simon fortalte glædeligt, at alle kunder havde været 

fuldt ud tilfredse, idet han havde solgt fiskene til favorable priser. Harry blev noget fortørnet over 

dette og bad Simon om at afbryde turen, komme tilbage og aflevere det stykke papir, som Harry 

havde skrevet under på. Simon, der kunne se på listen, at der kun var to kunder mere på vejen 

erklærede overfor Harry, at han nok skulle komme tilbage, men at han lige ville tage forbi de to 

sidste kunder på vejen.  

Harry protesterede, men opkaldet blev afbrudt. Han skyndte sig derfor at tage kontakt til næste 

kunde på listen, som var Lone Laks. Han informerede hende om, at Simon Sild ikke længere var 

berettiget til at sælge fisk på vegne af ham. Da Simon dukkede op hos Lone, forklarede hun, at 

Harry havde kontaktet hende, og at hun ikke måtte handle med Simon. Simon, der ikke mente, at 

det var sådan det hang sammen, begyndte at vise Lone den flotte fangst af hornfisk frem – og det fik 

nu Lone til at blive blød i knæene. Hun købte således hele kassen til den af Harry angivne pris. 

Harry havde i mellemtiden forsøgt at ringe den sidste kunde på listen – Inger Ising op. Hun havde 

dog ikke besvaret hans opkald, da hendes telefon altid var på lydløs. Harry skyndte sig derefter at 

skrive en sms, hvoraf fremgik, at han ikke ville stå ved de aftaler, som Simon indgik på hans vegne. 

Inden Inger fik læst sms´en, var Simon allerede dukket op og fik solgt det sidste læs fisk til den 

aftalte pris til Inger. Da Simon vendte tilbage til arbejdspladsen, var Harry ildrød i hovedet af raseri. 

Han overrakte med det samme en fyreseddel til Simon, hvilket Simon følte var strengt uretfærdigt. 

I sin store frustration skubbede Simon på vej ud af døren til en flot pokal, som Harry havde vundet i 

en stor fiskekonkurrence 5 år tidligere. Pokalen faldt på gulvet, gik itu og ramte desuden i faldet en 

helt ny filetmaskine, som Harry netop havde købt til 75. 000 kr.  

Harry bortviste nu med omgående varsel Simon og rejste krav om erstatning på henholdsvis 75.000 

kr. for maskinen og 25.000 kr. for pokalen, hvilket var baseret på den følelsesmæssige værdi, den 

havde for Harry, idet han godt vidste, at den ikke havde nogen økonomisk værdi.        
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Følgende spørgsmål bedes besvaret ud fra ovenstående hændelsesforløb:  

1. Har Gerda Geddes ægtefælle krav på de rejste poster? 

2. Er handlerne med henholdsvis Karen Karpe, Buster Brasen, Lone Laks og Inger Ising 

bindende for Harry Havkat? 

3. Har Harry Havkat krav på erstatning fra Simon – og hvis ja, hvilke poster og til 

hvilken erstatningssum? 

 

 

   

 

  

 


