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De goda vännerna Minka, Kalevi och Holger har länge planerat en minnesvärd vandringsresa uppe i 
Lappland. För att lyckas ta sig hela vägen upp till norra Finland har vännerna fått låna Kalevis 
morföräldrars paketbil. Paketbilen är från 80-talet och har redan för länge sedan passerat sina bästa 
dagar. ”Kör inte alltför hårt med bilen och använd växeln försiktigt” säger morfar då han lämnar över 
nycklarna. Eftersom vännerna inte fått tag på en annan bil åker de självsäkert iväg med den gamla och 
skakiga paketbilen. ”Den har ju fungerat bra hittills, knappast uppkommer det problem nu heller” 
funderar Kalevi. 
 
Vännerna har även planerat paddla nerför en fors i Lappland. För detta ändamål har de fått låna Pales 
dyrbara och splitternya kajak. Kajaken är speciellt värdefull eftersom den är gjord i norra Sibirien och 
dess försäljningspris är cirka 30 000 euro. Pale lånar motvilligt ut sin kajak. Holger, som lyckats 
övertyga Pale om sina paddlingskunskaper, tackar för lånet och virar hastigt fast kajaken på 
paketbilens tak.  
 
Då vännerna precis passerat Siikalatva ser Minka i bakspegelen hur kajaken faller ner från paketbilens 
tak, först flyger den upp i luften och med ett duns faller den sedan ner på marken. Kalevi tvärbromsar, 
lägger på nödblinkers och vännerna springer ut på vägen för att se vad som hänt kajaken. Kajaken har 
gått itu. Minka, som hela tiden varit rädd att något skall hända Pales kajak, brister ut i gråt och stapplar 
ut på vägen. Då råkar hon bli överkörd av en cyklist, som tränat med så hård fart att han varken sett 
den stannade bilen, kajaken mitt på vägen eller den gråtande Minka.  
 
Eftersom vännerna befinner sig mitt i skogen beräknar Kalevi att Minka inte kommer att klara av sina 
skador om de stannar för att vänta på en ambulans. Därmed bär han den medvetslösa Minka in i 
paketbilen och börjar köra med full hastighet emot Uleåborgs sjukhus. Han kommer dock inte långt, 
eftersom paketbilen börjar ryka och hastigheten sakta men säkert minskar tills paketbilen inte alls mer 
går framåt. ”Inte det mest optimala tillfället för paketbilen att säga upp sitt kontrakt…” funderar Kalevi 
samtidigt som han ringer 112. En ambulans råkar vara på närområdet och Minka skjutsas vidare till 
sjukhuset. Där vaknar hon till med ett brutet ben, ett stort sår i ansiktet samt en lindrig hjärnskakning. 
 
Efter att vännerna återhämtat sig från dessa dramatiska händelser tar de tåget tillbaka till södra 
Finland. Där möter de en fruktansvärt arg Pale som fått höra att hans kajak förstörts. Han kräver att 
Holger skall betala ersättning om 30 000 euro för den söndriga kajaken och 5 000 euro för lidande, 
eftersom han nu inte kan delta i kajakpolos SM-tävlingar nästa helg. Holger tycker detta verkar 
oskäligt, speciellt då han inte vetat att kajaken varit så värdefull.  
 
Minka i sin tur är mest lättad att det inte hände något värre och är inte så intresserad över någon 
ekonomisk ersättning. Holger, som är så förstörd över sitt eget ersättningsansvar, uppmanar dock 
Minka att ta reda på ifall hon har möjligheter att få ersättning för sina skador. Kalevis morföräldrar är 
även ledsna över att deras paketbil förstörts under resan. Kalevi, som är en fattig studerande, tycker 
dock att han inte borde vara skyldig att betala något eftersom han bara försökt rädda Minkas liv.   
 
Ge din rättsliga bedömning i ljuset av fallets fakta.  


