Afgj. den 3 December 1857
Herr Presidenten och kommendören med Stora Korset Berg von Linde;
Herrar Hofrättsråden, Riddarna Appelberg och Bergenstråhle;
vice Häradshöfdingarne Grefve Horn och Gyllensköld.
______________________________________________
Kongl. Maj:ts och Rikets Hofrätts öfver Skåne och Blekinge Dom uti en af
RådstufvuRätten i Carlshamn meddelat Utslag den 9 Maj afgjord, efter erlagdt
vad i Kongl. Hofrätten fullföljd sak emellan Fabrikören L. Leissner från
Ekeberg, genom Commissarien L. Bohmansson, å ena, samt handlanden C.
G. Berg i Carlshamn, genom Commissarien P. Möller, å andra sidan, ömsom
Kärande och Svarande, angående Leissners till RådstufvuRättens instämda
påstående om åläggande för Berg att genast till Leissner utgifva ogulden
betalning för till Berg den 2 April 1856 försålda 166 5/8 kannor brännvin à 7
5/8 graders styrka med 116 Rd 28sk 6nt rgs, äfvensom ränta och ersättning för
rättegångskostnader blifvit fordrat; Uti hvilken sak / , sedan Leissner företedt
en av honom uprättad räkning, enligt hvilken Leissner den 2 April 1856 til Berg
levererat 166 5/8 kannor 7 5/8 grader starkt brännvin, till ett värde, beräknadt
efter 2 Rd 12sk kannan 7 gradigt, af 386 Rd 21sk, men deremot samma dag i
afräkning derå bekommit 103 kannor 4 jumfrur 6 5/8 grader stark cognac,
uptagen efter 2 Rd 32sk kannan för 7 gradigt stark till ett pris af 269 Rd 24sk
6nt, alt rgs, samt Berg bestridt att hafva av Leissner köpt något brännvin, men
upgifvit samt erbjudi med ed styrka, att aftalet varit sådant att Leissner mot
aflemnande brännvinet skulle i utbyte taga cognac, dervid Leissner borde
erlägga 20 sk för kannan i mellangift, / RådstufvuRätten i motvädjade
utslaget yttrat: att som Leissner, emot Bergs bestridande, inte i någon mån
styrkt att aftal om köp egt rum angående det brännvin, hvarför Leissner fordrat
contant betalning, kunde Leissners påstående derom inte bifallas; vid hvilket
förhållande, då Leissner inte velat antaga Bergs erbjudande att med ed fästa
rigtigheten av sina upgifter beträffande den byteshandel som Berg förmält vara
ingången, RådstufvuRätten funne annat besked i faktiska befintliga skik inte
kunna meddelas, än att Leissner berättigades att vid anfordran af Berg
utbekomma så stort parti brännvin in natura, som Leissner tillträngt återstode
sedan från de af Leissner den 2 april 1856 aflemnade 168 5/8 kannor 7 5/8
gradigt brännvin à 2 Rd 12 sk per kanna afräknats så mycket, som motsvarade
de 103 kannor 4 jumfrur 6 5/8 stark cognac, som Leissner medgifvit sig samma
dag, af Berg bekommit; men rättegångskostnaderna blefvo emellan parterne
qvittade; deruti ändring är vorden sökt och hvarom twistadt samt skriftvexladt
varit; Gifven i Christianstad den 15 Januari 1858.
Kongl. Hofrätten har granskat hvad anfördt blifvit samt handlingarne vidare
innehålla. Och enär Handlanden Berg icke bestridt att han af Fabrikör
Leissner emottagit Etthundrasextiosex och 5/8 kannor Sju, femåttondels
graders starkt finkelbrännvin emot bestämdt pris Två Riksdaler 2sk för kannan

efter Sju graders styrka, men deremot icke gittat styrka förebärandet att Berg
icke skulle betala detta bränvin contant utan att Leissner borde i utbyte
deremodt taga af Berg tillverkad cognac, beräknad till 2 Riksdaler 32sk för
kanna af 7 graders styrka; Alltså pröfvar Kongl. HofRätten rättvist, med
ändring af motvädjade utslaget, ålägga Berg att genast till Leissner utgifva
hvad af Berg påförde betalningen för erhållna ofvanberörda parti brännvin
Trehundraåttiosex Riksdaler 21sk återstår, sedan derifrån afgått
Tvåhundrasjuttiofem Riksdaler, utgörande, efter rätt uträkning värdet för
Etthundratre kannor 4 jumfrur cognac, som Leissner nu fått emottaga och
icke visat hafva innehållit ringare styrka än Sju grader, eller Etthundraelfva
Riksdaler 21sk allt rgs jemte fem procents årlig ränta derå från den dag
stämmningen i målet Berg delgafs till dess liqvid sker; Blifvande vid denna
utgång af saken rättegångskostnaderne parterne emellan qvittade.
____________________________________
(Underskifter av rättens ledamöter)

Dom i vädjad sak emellan Fabrikören L. Leissner på
Ekeberg å ena, samt Handlanden C. G. Berg i Carlshamn, å andra sidan, ömsom Kärande och Svarande.

