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Eksamensoppgave JUR3000 – dag 1, vår 2011  

 
Dato: tirsdag 3. mai. 2011 

Klokken: 10.00-16.00 
 

 

PRAKTIKUM 
 

Advokat Ole Vold drev det største forretningsadvokatfirmaet i Lillevik. Han var kjent for sin 

dyktighet og sine store evner som forhandler.  

 

Advokatfirmaet ville fylle runde år i februar 2010. For å markere jubileet hadde Ole Vold 

bestilt en stor bronsefigur av en hest fra kunstneren Hans Tastad. Arbeidet skulle leveres fra 

atelieret til støping 10. januar 2010, og det var avtalt fast pris. Imidlertid ble det en uvanlig 

sprengkulde noen dager i forveien, og det ble så kaldt at varmen på atelieret ble borte i 

weekenden. Dette skyldtes at strømmen i området ble borte pga belastningene på nettet. 

Strømbortfallet førte til at leirfiguren det skulle støpes etter, brøt helt i sammen. Det var ingen 

annen utvei for Hans Tastad enn å begynne fra bunnen igjen. Dette ville innebære en 

tidsforskyvning på tre måneder. Hans Tastad ba om fristforlengelse og betaling for det 

merarbeid uhellet medførte. Til dette svarte Ole Vold at ettersom skulpturen nå ikke kunne 

leveres til advokatfirmaets jubileum, ville han heve. Det var uansett ikke tale om å betale noe 

ekstra til kunstneren.  

 

Ole Vold hadde lenge vært aktiv investor i en rekke markeder. 

 

I kunst hadde han i 2008, uten å besitte videre kunnskaper, investert NOK 30 millioner, alt 

med formål å tjene penger samt få en viss sosial ferniss. Innkjøp av nærmere 100 objekter var 

gjort i en og samme handel gjennom kunsthandler Peder Ås, som Ole Vold hadde et særlig 

tillitsforhold til. Vold bygget på at ettersom han hadde bare kjente navn i sin samling, hadde 

han fått tak i høykvalitetskunst. Peder hadde understreket at bildene var av landets fremste 

malere. Ole Vold var imidlertid nervøs for kvaliteten, og hadde gang på gang nevnt dette for 

Peder Ås, som ikke hadde svart noe videre.  

 

Etter hvert som han fikk tilbakemeldinger på en del av det han hadde kjøpt, begynte Ole Vold 

å miste troen på Peder Ås. Da Ole Vold skulle realisere samlingen sommeren 2010 gikk han 

ikke til Peder Ås med oppdraget, men til den velrenommerte gamle auksjonsforretningen 

Blom & Qvist. Der var man nokså sjokkert over hva Ole Vold kunne vise frem; det var uten 

unntak tale om svake og uinteressante arbeider i høyden verdt NOK 2 million, og ikke 

nærmere NOK 40 millioner som Ole Vold hadde bygget på. Da Ole Vold ble kjent med dette, 

gjorde han øyeblikkelig hevningskrav gjeldede overfor Peder Ås. Han hadde lurt ham trill 

rundt.  

Peder Ås på sin side viste til at kunstmarkedet var spesielt risikabelt, og at vurderinger av 

kvalitet var noe høyst skjønnsmessig og individuelt. En kunsthandler kunne ikke innestå for 

slike vurderinger. Ole Vold hadde handlet for å tjene penger på spekulativ virksomhet og 

måtte ta konsekvensene av det. Uansett kunne ikke Peder Ås ha risikoen for et utrenet blikk 

og dårlig smak hos Ole Vold. Peder Ås viste også til at enkelte av objektene hadde steget 

kraftig i verdi.  Peder Ås hevdet at hvis man kjøper ett kunstverk har man klarligvis selv 

risikoen for kvaliteten; hvorfor skulle dette stille seg annerledes når man kjøpte 100? Ole 
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Vold viste til den store verdidifferansen som forelå og som var et objektivt faktum. Ole Vold 

gjorde også gjeldende erstatningskrav for den gevinst han mente å ha gått glipp av. 

 

Ole Vold hadde investert et betydelig beløp, NOK 20 millioner, i eierparter i ulike 

utbyggingsprosjekter i den norske fjellheimen.  Eierselskapet til disse gikk konkurs. ”Project 

manager” for utbyggingsselskapene var advokat Marte Kirkerud. Marte Kirkerud skulle etter 

prospektet ”arbeide for optimalisering av eiers verdier og en realisering av prosjektene”. 

Oppgaven var ”å sørge for at prosjektene ble inntektsbringende”. Vold mente hun måtte 

innestå for at prosjektene ble realisert som planlagt, og gjorde erstatningsansvar gjeldende. 

Marte bestred at hun kunne innestå for noe slikt. Hun hadde gjort en god innsats, noe Ole 

Vold ikke bestred. 

 

I Lillevik forretningsbank hadde Ole Vold tatt opp et lån på NOK 20 millioner for kjøp av 

sterkt risikable amerikanske verdipapirer gjennom Den norske Bank. Banken hadde ikke 

godtatt verdipapirene som sikkerhet for lånet. Etter å ha sittet med instrumentene noen tid, 

hadde Ole Vold et urealisert tap på NOK 15 millioner. Han hevdet da at Lillevik 

forretningsbank hadde sviktet i sin rådgivning, og slik pådratt seg et ansvar for det inntrufne 

tapet. Banken bestred at den hadde noen plikt til å etterprøve låneformålet. Banken hadde ikke 

drevet rådgivning og stod som långiver helt utenfor transaksjonen. Ole Vold måtte dessuten 

bedømmes som en profesjonell aktør. Ole Vold hevdet han i denne sammenheng måtte 

bedømmes som forbruker og ha det vern som følger av finansavtaleloven § 47. 

 

Etter å ha kommet opp i alle disse problemene følte Ole Vold behov for et avbrekk, og han 

tok inn på Grand Hotell i Storevik. Ole Vold fant etter kort tid veien til hotellets spa-senter. 

Han tok her en dags behandling til NOK 1.000 som bl.a. skulle være skjønnhetsbehandling. 

Da Ole Vold ved dagens slutt, så seg selv i speilet, krevde han betalingen tilbake. Han hadde 

fått store flekker på huden. Hotellet viste til dette var en hudinflammasjon som fra tid til 

annen inntrådte som følge av bruken av de ulike urtene, og som uansett ville forsvinne natten 

over. Ole Vold bestred i og for seg ikke dette, men mente han måtte ha rett til pengene tilbake. 

Hotellet viste til at Ole Vold i realiteten gjorde gjeldende et hevningskrav etter at han hadde 

forbrukt hotellets tjenester, og at han ikke hadde noe å restituere.  

 

Ole Vold hadde gitt fra seg nøklene til den fine bilen sin i resepsjonen på hotellet. Han ble 

ikke i bedre humør da han ble kjent med at en snekker på hotellet, som var innleiet 

arbeidskraft og holdt på med ombygging av noen rom, hadde tatt nøklene til bilen, tyvlånt den 

og kjørt den til vrak. Ole Vold mente hotellet måtte innestå for dette, mens hotellet bestred 

ethvert ansvar. 

 

Drøft og ta stilling til de prinsipale og subsidiære rettsspørsmål oppgaven reiser. 

*** 

Oslo, 03.05.2011 

 

Viggo Hagstrøm 

Faglig eksamensleder 


