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Bilag: 
 

Opgaven indeholder bl.a. følgende kernestof: erstatning udenfor kontrakt. 
 

EKSAMENSOPGAVE  23 
 
Den 13 - årige Olfert havde lige haft fødselsdag og var ude at køre på sit nye skateboard. Han kørte rundt på gader og veje 

og endte til sidst inde i byens centrum. Han var efterhånden blevet ret god til at dreje og få fart på skateboardet, så det gik 
strygende. Derfor drønede han ned af gågaden for at vise sig lidt. 

Pludselig dukkede en dame med en hund i snor op bag et tøjstativ, og så gik det galt.  
Olferts undvigemanøvre medførte, at han undgik at ramme damen, men på grund af hans høje fart blev han fanget af 
hundesnoren og væltede. Han kurede lige ind i en herre med hat og briller. Olsen hed han. Brillerne fløj gennem luften og gik 

i stykker, og Olsen selv faldt omkuld og fik lårbensbenbrud. Olfert selv endte i en butiksrude, der smadredes. 
Olfert var pludselig ikke længere en stor glad dreng, men en lille forslået fyr, der græd, da han opdagede, at hans nye jakke 

var revet op på ærmerne på grund af glasskårene. Desuden blødte Olfert fra rifter, han havde fået i panden. Og for at gøre 
det hele fuldendt, fór damens hund – en lille galsindet pekingeser – på ham og bed ham i anklen. 
Hele optrinnet gav en del postyr. En operasanger, der stod 2 meter fra uheldsstedet og så det hele, fik et chok. Det 

påvirkede hans stemme, så aftenens forestilling måtte aflyses, hvilket medførte et tab for sangeren på kr. 30.000. 
Olfert blev hjulpet på benene af butiksejeren, der efter at have tilkaldt ambulancen til herren med det beskadigede ben, også 

fik ringet efter Olferts far. 
Olferts far kom hurtigt og blev nærmest overfaldet af vrede mennesker, der alle råbte, at han måtte betale erstatning for alle 

de ulykker, hans søn havde forvoldt. 
I bilen hjem måtte Olfert forklare, hvordan det hele var sket, og i ren distraktion overså faderen en cyklist, der uden at give 
tegn drejede tværs over vejen foran ham. Cyklisten blev ramt af bilen, så cyklen blev totalskadet, men cyklisten slap selv 

slap med en mindre hjernerystelse. 
 

Hvilke problemer ser du i casen og hvordan vil rådgive omkring dem i et juridisk perspektiv? 
 
 


