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Det var en sen lördagskväll på Helsingfors hetaste (både bokstavligen och figurativt) 

nattklubb Disco Hygieia. Trots sin oklanderliga hygien hade de ingen 

luftkonditionering och svettet rann som Iguazúfallen på alla valsande kunder. Oraklet 

Olga hade kommit till bardisken för att unna sig ett glas av sin favoritdrink, GTP, efter 

en lång arbetsvecka på Zuppi Ab. På andra sidan av baren stod trubadurerna Jugi de 

Jäger och Tammer-Tantsy och diskuterade sina sofistikerade hemlandsexpeditioner 

som de gjort under året. 

– Provianten i Savolax var ytterst undermålig! utbrast Tammer-Tantsy. Hur kan man 

fylla en tupp med siklöja? De skulle kunna ta modell av Nordens största inlandsstad, 

tycker jag… 

– Instämmer, mumlade Jugi de Jäger. I och för sig, om du hade tagit dig till västkusten 

skulle du veta vart alla som vet någonting om mat åker nästa sommar. Mitt trogna 

faktotum Alban har en villa vid havet. Han kan visa oss runt nästa gång, sa Jugi och 

flinade medan han sörplade i sig Disco Hygieias specialdryck våld. 

Jugi de Jäger var trots skrytandet orolig för att någon skulle stjäla hans nya klocka 

som han köpt tidigare på dagen. 

Plötsligt kom Oraklet Olga och sträckte sig över Jugis arm för att ta en servett. Jugi 

ryckte till och spillde åtta centiliter GTP på Oraklet Olgas alpackatröja. 

– Jag ska se till att Svarta Döden tar dig! vrålade Oraklet. 

Som tur hade hon gått grundkursen i straffrätt och visste att det finns något som heter 

express i södvärn som innebär att man får försvara sig mot olaga hot och gå fri från 

straffansvar om man agerar snabbt efter hotet. Därför tog hen Tammer-Tantsys och 

Jugi de Jägers våld och hällde det på trubadurernas händer. På grund av dryckens 

hemliga ingredienser fick de båda eksem på händerna nästa dag. 

 

Samtidigt hade Cucas, mästaren af peng, tagit sig fram till baren för att beställa något 

i likvid form. Han fick genast ögonkontakt med den från Japan influgna 

stjärnbartendern Sakatu Sosakaja. Cucas förlitade sig fullständigt på den japanska 

bartendern och gav honom således fullmakt att välja ut samt blanda ihop vilken drink 

som helst. En stund senare mottog Cucas sin stoliboli, som föll honom i smaken.  

– Den här måste ju vara alkoholfri, ge mig tre till! utbrast Cucas, som imponerades av 

den goda servicen.  

Givmild och donationskapabel som han är bestämde han sig för att ge 70 euro i dricks 

till Sakatu Sosakaja. Han öppnade appen Mobile Pay på sin telefon för att skicka över 



pengarna. I all hast skrev han dock av misstag in 700 euro, vilket han själv inte märkte. 

När han därefter slog in bartenderns telefonnummer kom dessutom hans alltid så 

livsglada vän Zara Graf och kramade om honom, vilket resulterade i att även 

telefonnumret blev fel. Cucas tänkte inte desto mer på att dubbelkolla betalningen, 

utan skickade iväg pengarna för att därefter ansluta sig till dansgolvets gungande 

rytm. 

 

Senare på kvällen gick Cucas upp på Disco Hygieias tak, dit endast han visste vägen. 

Han passade samtidigt på att kolla sina tillgångar och märkte att han hade betalat 

700 euro till Ne bis in iidsem, som hade ordnat kvällens festligheter. Han sökte genast 

upp Ne bis in iidsem, som återfanns på ett bord dansandes till låten Hit in put key.  

– Betala tillbaka pengarna annars spelar jag endast svensk schlager resten av kvällen, 

utbrast Cucas.  

Den fennomanskt lagda Ne bis in iidsem ansåg detta vara ett allvarligt hot, men 

svarade samtidigt lugnt:  

–Jag har redan skänkt alla pengar till välgörenhetsorganisationen Halvan och har inte 

möjlighet att betala.  

Cucas ansåg att detta inte var en berättigande grund för att låta bli att återbära den 

obehöriga vinsten och höll fast vid sina krav. Ifall de mot Ne bis in iidsem riktade 

kraven inte skulle bära frukt hade han dessutom en plan B, vilken innehöll ett 

skadeståndsyrkande mot Zara Graf, som hade orsakat felbetalningen med sin enligt 

Cucas för hårdhänta kram. 

 

Zara Graf överhörde Cucas konversation med Ne bis in iidsem och tyckte att det var 

klart att Ne bis in iidsem skulle stå för summan som hon slösat bort. Hon gick fram till 

Disco Hygieias stamkund Måsen som är känd för sina diverse tjänster och gentjänster. 

Zara Graf slöt ett avtal med Måsen vilket förpliktade denne att stjäla 700 euro av Ne 

bis in iidsem. Måsen, som ansåg sig vara en allmänbildad filur, påstod att skriftliga 

avtal är mer bindande än muntliga. Därav ryckte Zara Graf i farten åt sig en 

studentmössa, på vilken de skrev ner de relevanta avtalsklausulerna och båda 

parternas underskrifter.  
 

I Disco Hygieias cigarrsalong satt samtidigt Bam bi Celia och diskuterade med 

nattklubbens möbelansvariga Bö Ken, som beklagade sig över den för tillfället 

rådande bristen på barstolar. Bam bi Celia, som jobbar på företaget ¡Kro Hé!, sade 

att hon nyss mottagit 43 barstolar av sin arbetsgivare till följd av kontorsbyte. Bam bi 

Celia hade inte funnit ett klart användningssyfte för sina förvärvade barstolar, som nu 



endast tar upp hela hennes enrumslägenhet, och gav därmed ett löfte om att skänka 

stolarna till Disco Hygieia och Bö Ken. Någon skriftlig utfästelse ansåg de inte vara 

nödvändig. För att öka utfästelsens validitet valde Bam bi Celia dock att publicera sitt 

löfte på Instagram. Bam bi Celia hade “via kontakter” tillgång till isföretaget Klubb-is 

Ab:s Instagram-konto, med vilket hon publicerade sitt löfte i form av en så kallad 

“story”. Eftersom som Klubb-is Ab var ett vida känt och ack så omtyckt bolag hade 

dess Instagram-konto många tusen följare. 

 

Senare på kvällen kom Bam bi Celia på den enligt Tammer-Tantsy briljanta idén att 

grunda en egen nattklubb. På dansgolvet inledde hon genast rekryteringen av 

personal till nattklubben och insåg samtidigt att hon nu hade hittat ett 

användningssyfte för sina barstolar. Hon meddelade Bö Ken att hon inte längre ville 

skänka bort stolarna. Bö Ken hade dock sett hela Opi lakia-serien på YouTube och 

kände således till sina rättigheter. Bö Ken ansåg att Bam bi Celias gåvoutfästelse var 

bindande och hon krävde således att stolarna skulle traderas.  

 

Lulu af Rosenläder var inbjuden till festen på Disco Hygieia men hon kunde tyvärr inte 

närvara. Hon skulle flyga tidigt på söndag morgon till ett evenemang i Rovaniemi för 

att förverkliga sina politiska ambitioner och mygla så mycket som möjligt med andra 

som ställer upp i välfärdsområdesvalet. Hon visste att kollektivtrafikens chaufförer 

samt taxichaufförer strejkade hela söndagen, så hon hade kommit överens med Duc 

de Dorfgren att hon får låna hans gröna Ferrari för att köra till flygplatsen. 

– Får jag låna din gröna Ferrari för att köra till flygplatsen på söndag morgon? undrade 

Lulu. 

– Nämen så klart! svarade Duc. 

– Fint! avslutade Lulu. 

På söndag morgon befann sig Lulu på Albertsgatan där Duc de Dorfgren hade lämnat 

Ferrarin. Lulu vred på nyckeln men motorn vägrade föra sitt glada skrangliga ljud som 

ett tecken på att motorn startade. Lulu försökte ringa till Duc för att få hjälp med sitt 

problem men Duc svarade inte. Kanske han också hade unnat sig ett antal GTP:n på 

DH dagen innan… Lulu blev försenad till sitt flyg och var tvungen att mygla ineffektivt 

på Teams. Hon blev inte vald till välfärdsområdesfullmäktige och gick miste om stora 

summor pengar som hon hade investerat i sin kampanj och sin framtida lön.  

– Duc de Dorfgren är min nya ärkefiende! tjöt Lulu medan hon fyllde i en 

arbetsansökan till Zuppi Ab.  

Hon skickade ett måttligt artigt brev till Duc där hon krävde skadestånd för de 

nämnda förlusterna.  



 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


