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- Se video: Intro 

- Forbered opgaven 
- Se video: Eksamen 1 
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter 

- Se video: Votering 
- Konkluder hvad der lægges vægt på 

 

 

 

 
 

 

OBS! 
Se også gratis videoer med gode råd om prøver og eksamen. 
Mød en række deltagere i serien ”Ved det grønne bord” 
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HH Erhversret opgave 1 
 

Fredag den 13. er uheldig dag – men det skænker Eriksen ikke en tanke på 
denne dejlige februar morgen, da han starter på sin daglige tur med brød til 

byens købmænd. 
Eriksen er chauffør hos Rødby Rugbrød A/S. 
 

Første stop er Købmand Andresen på Algade. 
Eriksen parkerer vognen, åbnet skydedøren og tager en bakke med brød. Da 

han vender sig for at gå tværs over fortovet, ser han ikke Bente Burg, der i 
rask gang er på vej til sit arbejde hos advokat Clausen. Bente får et ordentligt 
slag af brødbakken, falder, brækker venstre hånd og får ødelagt sin frakke. 

Under højlydte trusler om at Eriksen vil høre fra hendes arbejdsgiver, køres hun 
bort i ambulance. 

 
Inden frokost skal Eriksen lige aflevere et brød til sin kone. Det er naturligvis 
ikke en del af hans rute – men fabrikken giver gratis brød til de ansatte. 

Da han holder foran sit hus, vil han række sin kone brødet gennem vinduet. 
Imidlertid har han ikke set betjent Frederiksen, der netop kommer gående på 

fortovet. Brødet rammer Frederiksen på kæben, så han falder om på fortovet. 
Frederiksens uniformsjakke bliver ødelagt. 

Også her lyder højlydte trusler om at Eriksen vil høre fra advokat Clausen, der er 
Frederiksens svoger. 
 

Dagens sidste leverance er til købmand Hansen i Storegade. 
Hansen skal intet brød have fra Rødby Rugbrød – nogensinde! 

Hansen beder i stedet Eriksen om at bringe en tandlægeregning med tilbage til 
Rødby Rugbrød. Tandlægeregningen har Hansen fået fra advokat Clausen, som 
har knækket to tænder, fordi der var blandet småsten mellem kærnerne i et 

rugbrød som Hansen havde solgt Clausen, men som var leveret af Rødby 
Rugbrød. Tandlægeregningen lyder på 8.000 kr. 

 
 
Mod hvem og med hvilke begrundelser kan advokat Clausen anlægge 

retssag? 
 

Hvilke erstatningsretlige overvejelser giver opgaven i øvrigt anledning 
til? 
 

 
 


