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RETTSKJELDER TIL FOTS 
 
Jusstudentane Tina og Hallvard flytta saman det første året på jussen. Dei ville feire det 
nye samlivet med å dra på segltur i Adriatarhavet, berre dei to, og deretter leige eit hus i 
Kroatia saman med nokre vener i 2 veker. Båten kosta 12.000 kr. for ei veke og blei 
bestilt og betalt i mars med overtaking 4. juli. 
 
Dei hadde tenkt å reise til Split, der dei skulle overta båten, med billigfly. Framover våren 
såg dei at det ikkje var så lett å få tak i billettar, og dei bestemte seg då for å kjøpe bil 
saman og køyre nedover. Første veka i juni kom dei over ein annonse for ein stilig billig 
open VW Golf hos Gabriel’s Golf Garage. Dei såg på bilen, som var nylakka signalgul 
og flott, og spurde Gabriel om den kunne brukast til å køyre til Adriatarhavet. ”Fram og 
tilbake, utan problem”, sa Gabriel. 
 
Dei kjøpte bilen 7. juni med ein enkel kjøpeavtale, der det stod: 
 
”Tina og Hallvard kjøper med dette ein VW Golf 2011-modell, DJ …., frå Gabriel’s Golf 
Garage. Prisen er 80.000 kr, som blir betalt kontant. Kjøpar har sett og prøvekøyrt bilen, 
og den blir kjøpt som den er. Seljar garanterer at den har gått 68.000 km.” 
 
Hallvard hadde på det tidspunktet naturleg nok lite med pengar, men Tina hadde jobba eit 
år før studiet og lagt seg opp pengar så ho betalte heile kjøpesummen. 
 
Fredag morgon den 1. juli pakka dei i bilen og drog frå Gamlebyen i Oslo. Dei hadde 
rekna på at dei kunne klare køyreturen på tre døgn. Ved Svinesund tok dei ein pause og 
kaffi. Då dei sette seg inn i bilen igjen, og Tina slo på tenninga, lyste alle lampane på 
dashbordet. I manualen las dei at i tilfelle alle lampane lyste, så måtte bilen ikkje køyrast. 
Dei gjekk bort til Svinesund garasje og spurde om råd, og ein mekanikar blei med bort 
for å sjå på. Etter ei stund sa han: ”Det er elektronikken. Sånne feil må på 
merkeverkstad.” Litt fortvila ringde dei Gabriel i Oslo, som på mobilen sa at han var på 
Vestlandet i bryllaup, men at dei måtte få bilen til Oslo. Han skulle gå gjennom alt på 
mandag 4.juli, så dei kunne reise mandag kveld. ”Det blir svært seint”,  sa Tina i 
telefonen, men Gabriel sa at det var det raskaste han kunne få til. 
 
Hallvard og Tina blei litt fortvila, men fekk tak i Falken som for 1.200 kr. tok bilen til 
Oslo og sette den utanfor Gabriel’s Golf Garage. Vel heime på laurdag 2. juli tenkte dei 
over saka, og fann ut at det beste dei kunne få til var å kome til Split torsdag 7. juli. Då 
ville dei få tre og ein halv dag med segling for 12.000 kr, og ville ikkje kome seg så langt 
sør som dei hadde planlagt. Men dei kunne ikkje vite om Gabriel kunne få bilen ferdig på 
mandag, kanskje måtte han ha tak i nye delar. ”Vi tar fly”, sa Hallvard. ”Når Gabriel sa at 
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bilen kunne køyre fram og tilbake til Kroatia, får han betale reisa.” Dei ringde han på 
mobilen for å seie frå, men den var slått av. 
 
Flybillettar fekk dei tak i til søndag, ganske billige, til saman 6.000 kr. tur/retur. I bilen la 
dei ein lapp til Gabriel om kva dei hadde gjort, og at han måtte reparere bilen utan 
kostnad for dei og betale flyturen og utlegget til Falken. 
 
Seglturen blei vellykka, men ferien i Kroatia var ikkje så fin. Tina og Hallvard krangla 
ein del, fordi ho syntest han var litt initiativlaus, mens han ville slappe skikkeleg av. Då 
dei kom heim, gjekk Hallvard til Gabriel og ville ha bilen. Han hadde fiksa den, og sa at 
det var greitt at han ikkje skulle ha betalt for arbeidet, men han ville ha betalt 2.500 kr. 
for det elektroniske kretskortet han hadde bytta ut, som det hadde tatt tre dagar å få frå 
Tyskland. Og han ville ikkje betale for flybilletten. Hallvard var ueinig i begge delar, 
men betalte likevel dei 2.500 kr. for å få att bilen. Dei fekk kome tilbake til oppgjeret. 
Han skulle nemleg på guttetur til Tuddal, og då ville det vere flott å køyre open bil 
gjennom Telemark. Tina skulle vere i byen og jobbe. 
 
Dagen etter køyrde Hallvard og nokre vener til Tuddal, og parkerte i eit avsides gardstun. 
Hallvard let nøkkelen stå i tenninga der i tunet for det var ingen andre folk på fleire 
kilometers avstand. Men i kveldinga når gutane sat ved pilsen, kom ein 17-åring forbi på 
sin moped og ville bort og sjå på den stilige signalgule opne bilen. Han høyrde at det var 
fest inne, men blei forbløffa av å sjå at nøkkelen stod i, og tenkte då: ”Eg må kunne ta ein 
prøvetur, ned i gata og opp igjen.” Guten hadde køyrt mykje og var flink til å køyre, men 
han var uvand med så kraftig motor i ein lett bil, slik at han køyrde bilen utfor vegen og 
inn i ein bergknaus. Heile sida vart skrapa opp. Guten stakk frå staden, men funnet av 
bilen vart meldt til lensmannen som neste dag fekk telefon frå Hallvard som sakna den. 
Det blei oppklart kva som var skjedd. Reparasjon og lakking av bilen ville koste 25.000 
kr. Guten som hadde køyrt hadde ingen pengar til å betale for skaden. 
 
Tina blei så sur på Hallvard, som hadde vore så dum å la nøkkelen stå i, at ho flytta frå 
han. Ho kravde at han skulle betale henne 80.000 kr. for bilen, for bilen kunne han få 
overta. Ho kravde også at han betalte henne 3.000 kr. for hennar flybillett, som han ikkje 
hadde fått Gabriel til å betale. Hallvard meinte dei måtte dele tapet for bilen likt. Dei 
eigde jo bilen i lag og guten som hadde øydelagt den ikkje kunne betale. I forhold til 
flybillettane var det Gabriel som måtte erstatte dei, men Hallvard kunne prøve å ordne 
opp. 
 
Hallvard tok då opp med Gabriel at han måtte erstatte flybillettane og Falken-rekninga 
for han hadde sagt at bilen kunne køyre så langt, og dei hadde stolt på det. Gabriel svarte 
at det ikkje var nokon feil då han leverte bilen, og iallfall ingen feil som han kunne noko 
for. Han hadde vore ekstra grei som hadde reparert bilen utan å ta betalt. 
 
Drøft og ta standpunkt til kven som du synest det er rimeleg må bere dei ulike 
kostnadene. 
 


