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Ulla är en 84-årig äldre dam med ett intresse för konst. Hon äger diverse tavlor av både finska och
utländska konstnärer och är på ständig jakt efter nya verk. Hennes stora konstintresse kräver dock att
hon ibland säljer sina kära tavlor för att kunna finansiera sina framtida köp. Till all lycka är Ulla en god
affärskvinna och lyckas få mer än goda priser för sina tavlor och kan på så sätt fortsätta expandera sin
samling med desto dyrare och mera unika konstverk.
Ulla som är lite ostadig på benen gick och ramlade på vägen till butiken och hamnade på sjukhus på
grund av brutet ben. Ulla hade dock redan avtalat ett möte med en konsthandlare för att diskutera en
försäljning av en oljemålning skapad av konstnären C.Pompier. Ulla ringer med hastiga tag till sitt
barnbarn Pelle för att han ska kunna ansvara för försäljningen. Ulla säger i telefonen att: ”tavlan av
C.Pompier är verkligen ett mästerverk som jag vill ha ett bra pris för. Jag har uppskattat värdet på
tavlan till cirka 6000 euro, men du vet att jag inte nöjer mig med det priset. Jag vill nog minst ha 10.000
euro för att jag har nu hittat en ny tavla som kräver en och annan slant. Jag har meddelat
konsthandlaren att du kommer att föra försäljningsdiskussionen.”

Nästa dag träffar Pelle konsthandlaren och för långa diskussioner om tavlans pris. Konsthandlaren
meddelar att han inte är beredd på att betala ett pris på mer än 7000 euro. Konsthandlaren menar att
priset är mycket skäligt med tanke på tavlans storlek, motiv och konstnärliga uttryck. Pelle som saknar
intresse för konst konstaterar lakoniskt flera gånger att tavlan är ett mästerverk och kräver ett högre
pris. Konsthandlarens intresse börjar avta och plötsligt meddelar han att köpet inte blir av om inte Pelle
genast accepterar det förslagna priset. Pelle yttrar i panik att: ”okej då, du får tavlan för 7000 euro”.
Tavlan var ju trots allt ändå värderad till 6000 euro, så hans mormor gör oavsett vinst. Konsthandlare
betalar summan och går glatt hem med tavlan.

Pelle ringer senare på kvällen till sin mormor och meddelar om förhandlingarnas resultat. Ulla blir
förskräckt när hon hör att Pelle har sålt tavlan för ett pris under 10.000 euro och att tavlan redan har
överräckts till konsthandlaren. Detta innebär ju nu att hon inte kan köpa en tavla som auktioneras
följande vecka. Ulla kontaktar genast sin jurist vid advokatbyrån Case & Law och undrar om hon
verkligen måste lida av sitt barnbarns dåliga förhandlingsförmågor. Han är ju trots allt endast 19 år och
har ingen tidigare erfarenhet av försäljning. Du är nu juristen vid Case & Law och skall förklara det
rättsliga läget.

