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Det var en sen fredagskväll och festen på nattklubben Halvan var i full gång. Timppa Euromar stod 
vid bardisken och hade precis beställt en Åländsk hotshot, då hans ärkefiende P Alban plötsligt 
ställde sig bredvid honom. Timppa och P Alban arbetade båda som traineen på Potatisfabrik Ab, 
och nu ville P Alban skryta med att han sålt 200kg mera potatis än Timppa under veckan. Cringe, 
konstaterade Timppa men kände sig ändå lite irriterad och bestämde sig för att omedelbart åtgärda 
situationen. Han spanade efter potentiella kunder på dansgolvet, och fick se sina kamrater Alex 
Ander och Bile Pussi en bit borta. Timppa gick fram till kamraterna och höll sitt försäljningstal för 
dem. Partypinglan Bile Pussi undrade vad hon kunde behöva 100kg potatis till och då förklarade 
Timppa att de kunde fungera utmärkt både som mat och dekorationer på en av de berömda 
temafesterna som Bile Pussi brukade ordna. Bile Pussi tyckte det lät finemang, och lovade ringa 
Timppa nästa dag för att avtala om detaljer. Även den något berusade Alex Ander blev överförtjust 
i idén och eftersom han gillade officiella dokument av alla slag föreslog han åt Timppa att de skulle 
upprätta ett skriftligt avtal. På en av nattklubbens servetter skrev Timppa ”Alex Ander köper 100kg 
potatis av Timppa Euromar för 700€”. Eftersom Alex Ander på grund av sin berusning hade svårt 
att hålla sig stadig, hjälpte Timppa till genom att stöda Alex Anders hand då han skrev under avtalet. 
 
På andra sidan klubben stod kamraterna Snille och Snjorf och såg på människorna som dansade. 
Snille och Snjorf, som båda älskade att dansa, hade tillsammans bildat dansgruppen Måsens Moves 
och väntade nu på en perfekt låt att inleda sitt första uppträdande med. När Britney Spears Toxic 
började spela tjöt de till av glädje och rusade ut på dansgolvet. ”Det kostar 5€ att se på!” skrek 
Snille medan de kastade sig ner på golvet och började break dancea. Människorna på dansgolvet 
tittade häpet på, och några applåderade sarkastiskt. När låten tog slut avslutade Snille och Snjorf 
sitt uppträdande med en dramatisk pose och började sedan samla in avgiften på 5€ från åskådarna. 
Till deras överraskning och stora förargelse vägrade alla betala. Eftersom Snille och Snjorf båda var 
juridikstuderande och visste att avtal kan uppstå genom konkludent handlande, bestämde de sig 
för att stämma varenda en som tittat på men inte betalat. 
 
Under tiden hade Alex Ander uppnått en berusningsnivå där han kände sig säker över sin 
dansförmåga och såg det som självklart att även de övriga festdeltagarna ville se vad han hade att 
erbjuda. Alex talang i folkdans var nämligen välkänt i den lilla by han härstammade från varmed han 
också ville introducera polka och tango till Helsingfors festkultur. Han valde dock att inte avstå från 
sin favoritdrink, en GTP, utan tog med sig denna ut på dansgolvet. Detta visade sig vara ett stort 
misstag, då han i samband med sina första steg halkade på Halvans ökänt hala dansgolv och spillde 
sin drink över hela golvet. General Intti-kex, som är den högsta befälhavaren för Försvarsmaktens 
underhållsavdelning, hade smugit ut från militärbasen i Dragsvik för att festa på nattklubben. Hon 
såg Alex Anders fall och rände, ansvarsfull som hon är, till hans hjälp. Hon började genast moppa 
upp den spillda drinken. 
 
Birkalands Baron, Tampere-Tilda, anlände till nattklubben Halvan efter att ha besökt sin 
favoritnöjespark, Särkänniemi. Trots att hon redan länge varit verksam inom den kommunalpolitik 
som förs i mellersta Finland, hade hon nu valt att sadla om och aktivera sig i studiepolitiken genom 
att kandidera i universitetets delegationsval. Hon ansåg en fest på Halvan vara ett lika bra tillfälle 
som vilket annat att kampanjerna och begav sig således mot mitten av dansgolvet, där alla 



säkerligen skulle både se och höra henne bäst. Just då hon skulle börja tala halkade hon dock på 
den drink Alex Ander tidigare spillt ut och föll omkull. Tilda blev rosenrasande och beskyllde både 
General Intti-kex och Alex för sin olycka. Enligt henne borde General Intti-kex ha varnat henne om 
drinken i samband med att hon närmade sig dansgolvet. Hon ansåg också att Alex varit orsaken till 
att drinken befann sig på golvet från första början och att även han således gjort sig skyldig till 
Tampere-Tildas olycka. 
 
Tampere-Tilda hade i samband med sitt fall stukat lilltån och krävde nu att antingen General Intti-
kex, Alex Ander eller varför inte båda, skulle ersätta hennes sjukhuskostnader. Dessutom ansåg hon 
att en stukad lilltå nog orsakar så pass mycket lidande att hon även har rätt till ersättning för sveda 
och värk av de ovannämnda personerna. Tampere-Tilda förklarade också att denna olycka medför 
att hon inte kommer kunna gå till jobbet och krävde således också att General Intti-kex och Alex 
ersätter en veckas lön åt henne för denna incident. Tampere-Tilda kan inte jobba på distans 
eftersom hennes huvudsakliga uppgift går ut på att koka kaffe åt kontorspersonalen. 
 
Medan Tampere-Tilda utsatte Alex Ander och General Intti-kex för århundradets utskällning 
lyssnade den sluga ålänningen, MurmElin, ivrigt på de ersättningskrav som framfördes. MurmElin 
är nämligen i akut behov av pengar i samband med att hennes företag, “Ålands Zeppelintjänster 
Ab”, är vid randen av konkurs. MurmElins affärsidé, som gick ut på att erbjuda flyovers med en 
Zeppelin över Åland och Helsingfors visade sig, till skillnad från Zeppelinen, inte vara någon 
höjdare. Då fick hon en snilleblixt: om hon skadar sig på samma sätt som Tampere-Tilda kommer 
säkerligen också hon vara berättigad till samma ersättning! Trots att en del av pengarna skulle 
allokeras till sjukhuskostnader kommer hon ändå att tjäna mycket på den ersättning hon får för 
sveda och värk. “Vem visste att man kunde bli rik på att skada sig”, tänkte hon glatt. Hon sprang 
således ivrigt mot dansgolvet och halkade på flit på samma sätt som Tampere-Tilda, varpå även 
hon stukade sin lilltå. Hon yrkade på exakt samma ersättning från Alex Ander och General Intti-kex 
som Tilda tidigare gjort. 
 
Efter denna incident haltade MurmElin nöjt ut från Halvan. Hon ville genast berätta om sin sluga 
plan åt sin pojkvän, Niig af Giig, varpå hon träffade honom utanför stans hetaste italienska 
restaurang, Don Macnaldo. Niig af Giig lyssnade ivrigt, och hyllade MurmElin för hennes klipskhet. 
Niig af Giig bytte dock snabbt samtalsämne, då han ville imponera på MurmElin genom att berätta 
att han bänkat åtminstone 150 kilo kvällen innan i sitt hemmagym som han nyligen skaffat. För att 
visualisera sin bedrift simulerade han bänkpress-rörelsen med sina armar men råkade i misstag 
knuffa till MurmElin, varpå hon tappade sin telefon som hon höll i. Telefonen gick i kras och 
MurmElin blev minst lika arg som Tampere-Tilda varit tidigare på Halvan. Hon yrkade genast på 
ersättning av sakskada för telefonen. Hon förklarade också att hon på grund av sin stukade fot inte 
kommer att kunna åka på sin planerade julresa till Åland, men att hon redan hade hunnit boka flyg 
för detta. Att avboka resan gick endast genom att använda sig av en länk som skickats till henne 
per SMS, något hon inte kunde göra då telefonen gått sönder. Dessutom var den sista 
avbokningsdagen just den dagen, och då klockan redan var 22 hade kundservicen hos flygbolaget 
stängt. MurmElin krävde således att Niig af Giig även skulle ersätta henne den resa hon nu tvingas 
betala. 
 
Nästa dag vaknade Alex Ander med en förfärlig huvudvärk till att telefonen ringde. Det var Timppa 
som hänvisade till avtalet på servetten och krävde betalningen på 700€ för potatisköpet. Alex Ander 



blev förskräckt över priset och vägrade bestämt betala. Han hävdade att han varit för berusad för 
att se siffrorna på servetten, och därför inte är skyldig att betala en så stor summa. Helst ville han 
inte alls köpa potatisen. Efter att ha bråkat med Alex Ander en stund ringde Timppa Bile Pussi som 
inte ännu hört av sig trots att hon lovat. ”Tyvärr är jag inte längre intresserad”, sa Bile Pussi, ”jag 
har köpt rödbetor i stället”. Orolig för att vara sämre än P Alban vägrade Timppa ta nej som svar. 
Därför skrev han ett argt e-postmeddelande med hot om stämning och rubriken Pacta sunt 
servanda, och skickade det åt både Alex Ander och Bile Pussi. 
 
Nu är det dags för dig att berätta vilka juridiska problem och frågeställningar som uppkommer i 
fallet. Din uppgift är att ge din egen juridiska bedömning av situationen och lösa problemen. Ingen 
tidigare juridisk kunskap krävs, du ska svara enligt det som känns vara rätt och så väl som möjligt 
motivera dina åsikter. Poäng ges i huvudsak för goda motiveringar, inte för laghänvisningar. 
 
Lycka till! 
 

 
 

  

 


