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Jerlma.nuf ak1-ur

Raco

Till efterkommande av hovrättens, föreläqqande att
inkomma med skriftligt
yttrande över moifartens
begäran om avvisning av vittnesförhör meo Sören
N)'berg ber jag att få anföra f öliande:
Advokaten Bengt sjövarl invände redan vid tingsrätten
mot att Sören Nyberg skr-rIle höras. Jag redovisade då
för tingsrätten skäIet tiIl att jag ansåg det .rara av
vä:de att han hörcles; jag är fortfarande av sainma

uppfattning, varför jag bestrider avvisningsyrkandet.

Jag konstaterar inleclningsvis att det är ostricligt
mellan parterna att avtalstolkningen skail ske mot
bakgrund av avtalet i dess helhet och avtalssituationen i ör'rigt, dvs förhål1anden före och under
avtalets giltighetstid har betydelse för tolkningen.
Ett tol-kningsdata utgör bI a parternas uppträdande.
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Anledningen ti11 att Jernmanufaktur inte uppfyllt
sitt garantiåt.agande har därför betydelse vidbedömningen av om skadeståndsskyldighet föreligger.
Sören Nyberg skall höras om att Jernmanufaktur
medvetet brutit mot åtagandet enligt ensamrätts-

försäljningsavtalet.

Konsekrrensen av Jernmanufakturs instäIlning och
tingsrättens dom blir att man har tolkat avtalet så
att parterna skulle vara överens om att

skadeståndsskylflighet inte skulle föreligga för
Jernmanufaktur om bolaget inte uppfyllde
garantiåtagandet. De olika klausulei som åberopats
ti11 stöd härför skulle således ha effekten av ett
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friskrivande för Jernmanufaktur från skadeståndsskyldighet. D)'lika friskrivningsklausuler
skal1 tolkas
snärzt. Hörandet av Sören xyberg skall- därför, ge stöd
att Jernmanufakrur å; skade-
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\/idare ber jag att få anföra att advokaten Bengt
S jörza1l
f örst
i horzrätten 6r inr+ ni'r 't rnÅa
aåvokaten r'1ars r,rirsson rntS'3ilt?åti3":;ri:;.i 3o*
ombud för Jernmanufaktur ( trots att dettå framgår av
korrespondens o dy1). Tingsrätten har såIeåes
?11
inte haft att bedöma irågan. öet är för mig obekant
rr'=Ä mn1. n= rl-ans avsikt
är med ett riv'l i kt rrå.tående
iag uppfatt-ar det emellertid så atl .lernmanufaktr:r
i nte..aberopar påståenciet som en ny rättslig
oms+-ändighet ti 11 stöd f ör bolaqels talan.
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Ängelholm den 15 februari
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Lena Ström
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