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PARTER
KÄRANDE
Logitema Handelsbolag, 969632-6876
Box 84
142 22 Skogås
Ombud: Advokaten Kristoffer Persson
Box 55698
102 15 Stockholm
SVARANDE
Bruno Kevius, 450930-3394
Jungfrudansen 50
171 51 SOLNA

DOMSLUT
1. Bruno Kevius skall till Logitema Handelsbolag betala trettioniotusenniohundra¬
femtio (39 950) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 19 april 2006
till dess betalning sker.
2. Bruno Kevius förbjuds vid vite om etthundratusen (100 000) kr att fortsatt tillgängliggöra Matematikbanken, helt eller delvis, på Internet. Beslutet gäller även om domen
inte har vunnit laga kraft.
3. Bruno Kevius skall ersätta Logitema Handelsbolag för rättegångskostnader med
tjugosjutusensexhundrasextiofem (27 665) kr 50 öre, allt avseende ombudsarvode,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

Postadress
Box 1356
17126 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
Telefax
08-561 658 00
08-83 50 66
E-post: solna.tingsratt@dom.se
www. solnatingsratt. domstol, se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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YRKANDEN M.M.
Tvisten i målet gäller huvudsakligen frågan om Bruno Kevius har gjort intrång i
upphovsrätt genom att göra en sammanställning av matematikuppgifter Matematikbanken - tillgänglig på Internet och om han därför är skyldig att ersätta
Logitema Handelsbolag (Logitema) för detta.
Logitema har yrkat att Bruno Kevius skall
1. förpliktas att till bolaget betala 39 950 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från
den 19 april 2006 till dess betalning sker, och
2. förbjudas vid vite om 500 000 kr att fortsatt tillgängliggöra Matematikbanken,
helt eller delvis, på Internet.
Logitema har hemställt att tingsrättenförordnaratt beslutet omförbudsviteenligt
punkt 2 skall gälla utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.
Bruno Kevius har bestritt yrkandena. Han har vitsordat sättet för ränteberäkningen som
skäligt i och för sig men inte det yrkade beloppet.
Part har av motpart begärt ersättning för rättegångskostnader och till rätten överlämnat
att bedöma skäligheten av motpartens yrkande.
BAKGRUND
Av parternas sakframställningar och vad som i övrigtframkommiti målet har
tingsrätten funnit följande ostridigt.
Niklas Bremler och Douglas Holmqvist, båda bolagsmän i Logitema, har tillsammans
tagit fram Matematikbanken - en pärm och en CD-skiva med matematikuppgifter för
gymnasieskolan. Denförstaversionen togs fram år 1997, den andra versionen år 2001
och den tredje versionen år 2004. Målet gäller version 2. Niklas Bremler och Douglas
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Holmqvist hävdar upphovsrätt till Matematikbanken och har överlåtit den rätten till
Logitema. Logitema säljer Matematikbanken på licens till skolor. Varje licens kostar
3 995 kr exkl. mervärdesskatt. Enligt villkoren får en skola som köpt en licens utnyttja
Matematikbanken i sin pedagogiska verksamhet, genom att t.ex. kopiera och använda
uppgifter för att konstruera prov. Däremot tillåter villkoren inte att Matematikbanken
mångfaldigas på annat sätt eller läggs ut på Internet.
Bruno Kevius har en webbplats som behandlar ämnet matematik. Han har inte någon
licens för Matematikbanken.
Douglas Holmqvist kontaktade i mars 2005 Bruno Kevius. Douglas Holmqvist påstod
vid samtalet att Matematikbanken var utlagd på Bruno Kevius webbplats och uppmanade honom att ta bort den. Det som Logitema anser vara Matematikbanken finns
alltjämt kvar på webbplatsen.
Den 10 maj 2006 dömdes Bruno Kevius av denna tingsrätt (mål B 336-06)förbrott
mot upphovsrättslagen för att i vart fall under tiden senare delen av hösten 2004 till
och med april 2006 i Solna olovligen ha gjort det upphovsrättsskyddade innehållet i
Matematikbanken tillgängligt för allmänheten, genom att lägga ut innehållet via sin
egen hemsida på Internet, och därigenom uppsåtligen vidtagit och medverkat till
åtgärder varigenom intrång gjorts i de rättigheter som tillkommer rättighetsinnehavaren
Logitema. Bruno Kevius överklagade domen men Svea hovrätt beviljade inte
prövningstillstånd (beslut den 22 december 2006, mål B 4839-06). Även det beslutet
överklagade Bruno Kevius men Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd.
Inför huvudförhandlingen i brottmålet avskildes Logitemas ersättningsanspråk för att
handläggas iförevarandemål i denförtvistemål stadgade ordningen.
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GRUNDER OCH ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER
Logitema:
Grunden för yrkandet är den gärning för vilken Bruno Kevius har dömts. I strid med
upphovsrättslagen har han utnyttjat det upphovsrättsskyddade verket Matematikbanken
och är därför, iförstahand och enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen
(1960:729), skyldig att till rättsinnehavaren Logitema betala skäligt vederlag för
utnyttjandet. Bruno Kevius nyttjande är mer omfattande än vad en licenshavare har rätt
till, genom att han på sätt som inte licensvillkoren tillåter tillgängliggör Matematikbanken på Internet. Skäligt vederlag harförsiktigtvisberäknats till värdet av 10
licenser. Under alla omständigheter har Bruno Kevius nyttjande orsakat skada och han
är därför, i andra hand och enligt andra stycket i samma paragraf, skyldig att utge
skadestånd uppgående till minst yrkat belopp. Skadestånd ska utgå endast i den mån
tingsrätten finner att skäligt vederlag inte uppgår till yrkat belopp.
Det yrkadeförbudetvid vite grundar sig på samma omständigheter med tillägget att
Bruno Kevius alltjämt gör Matematikbanken tillgänglig på Internet. Vitesbeloppets
storlek är valt för attförmåBruno Kevius attföljaförbudet.
Varje uppgift som finns i Matematikbanken har skapats och uppgifterna är därutöver
ordnade i kategorier och nivåer. Denförstaversionen bestod av 3 900 uppgifter, den
andra - i målet aktuella - versionen 6 000 uppgifter och den tredje versionen
innehåller 7 500 uppgifter. Målgruppen för Matematikbanken är skolor. Lärare skall
kunna välja ut lämpliga uppgifter från Matematikbanken för att t.ex. sätta ihop prov till
elever. Eftersom Bruno Kevius inte arbetar som lärare hade han inte haft möjlighet att
köpa licens för Matematikbanken.
Någon gång under våren 2003 fick Bruno Kevius filer med alla uppgifter från
Matematikbanken via e-post. I november 2004 lade han ut Matematikbanken i sin
helhet på sin webbplats. I mars 2005fickLogitema information om att
Matematikbanken fanns på Bruno Kevius webbplats, varför Douglas Holmqvist
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kontaktade Bruno Kevius. Bruno Kevius vägrade att ta bort Matematikbanken från
webbplatsen. Han har emellertid därefter tagit bort sidhuvudena där det stod
"Matematikbanken" och "© Logitema". Bruno Kevius har reklamintäkter från sin
webbplats, vilket framgår av extrafönster (pop-up windows) som dyker upp på
webbplatsen.

Intresset för Matematikbanken har minskat sedan uppgifterna gjorts tillgängliga på
Bruno Kevius webbplats. Det finns stor irritation på skolor och från lärare att
uppgifterna finns på Internet, vilket minskar uppgifternas användbarhet i skolarbetet.
Det är svårt att av Logitemas försäljningsstatistik dra några slutsatser av hur mycket
försäljningen har minskat. Statistiken visar emellertid att Matematikbanken säljer bäst
när en ny version släpps och avklingar därefter. Försäljningen av den tredje versionen
av Matematikbanken, som släpptes år 2004, borde ha varit bättre än den varit, eftersom
antalet skolor har ökat. För att hålla uppe försäljningen har Logitema varit tvunget att
öka sina reklaminsatser och som köppremie till varje licens bifoga en avancerad
miniräknare.

Bruno Kevius:
Han har inte gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätt, i vart fall inte uppsåtligen eller
av oaktsamhet. Det är inte möjligt att ha upphovsrätt till matematikuppgifter. Logitema
har inte lidit någon skada av hans agerande.

I början av år 2003 fick han av en okänd person ett stort antal matematikuppgifter via
e-post; hans dator blockerades i flera dagar när han tog emot uppgifterna. I samband
med att han halvtannat år senare fick större serverutrymmet lade han ut uppgifterna på
sin webbplats. I huvudet på sidorna fanns en uppgift med namnen Matematikbanken
och Logitema, vilka uppgifter han lät vara kvar. Ytterligare något halvår senare, i mars
2005, kontaktades han av någon som hävdade att han gjorde intrång och orsakade stor
skada.
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Logitemas företrädare har själv inte haft klart för sig vilket intrång de menar att han
gjort. Inledningsvis påstods från Logitemas sida att han brutit mot licensvillkoren och
sedan att han gjort varumärkesintrång. I det sammanhanget tog han bort namnen
Matematikbanken och Logitema från sidorna på webbplatsen. Nu påstår Logitema i
stället att han gjort intrång i upphovsrätt.

Det är emellertid inte möjligt att ha upphovsrätt till en matematisk uppgift. Det finns
hundratusentals matematiska uppgifter på Internet. Överallt finns uppgifter liknande
dem som finns på hans webbplats. Det finns t.ex. en dansk webbplats med namnet
"Matematikbanken.dk". Det som finns på hans sida är vanliga, enkla
matematikuppgifter i pdf-format.

Innehållet på hans webbplats skiljer sig från Matematikbanken; uppgifterna på hans
sida är inte redigerbara, vilket Matematikbankens är enligt information på Logitemas
webbplats.

Logitema har inte lidit någon skada. Tvärtom framgår av Logitemas försäljningsstatistik att försäljningen av Matematikbanken har ökat sedan han lagt ut uppgifterna
på Internet. Av det stora antalet besökare - minst 300 000 per år - på hans webbplats
är det endast en bråkdel som besöker de sidor som innehåller de nu ifrågasatta
uppgifterna.

Han tjänar inga pengar på sin webbplats. Det är inte riktigt att han samarbetar med
något reklamföretag. De fönster som tydligen dyker upp när Logitema besöker hans
webbplats beror på någon typ av virus på deras dator.

BEVISNING
På Logitemas begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med bolagsmännen
Niklas Bremler och Douglas Holmqvist. Förhören med dem har rört konstruktionen av
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Matematikbanken, likheten mellan Matematikbanken och det material som finns på
Bruno Kevius webbplats samt försäljningen av Matematikbanken.

På Bruno Kevius begäran har han själv hörts under sanningsförsäkran och då bl.a.
bekräftat sina sakframställningsvis lämnade uppgifter.

Båda parter har åberopat sammanställningar över Logitemas försäljningsstatistik och
statistik över antalet besök på Bruno Kevius webbplats. Logitema har därutöver
åberopat utdrag från Internet över vissa delar av Bruno Kevius webbplats och en
sökning med söktjänsten Google. Bruno Kevius har också åberopat utdrag från Internet
över andra sidor som behandlar matematik.

DOMSKÄL

Intrång i upphovsrätten
Som ovan antecknats är det den gärning som Bruno Kevius dömts för i brottmålet som
ligger till grund för Logitemas ersättningsanspråk. Bruno Kevius har i detta mål bl.a.
gjort gällande att han inte har gjort sig skyldig till brott. Fråga är då vilken betydelse
den fallande domen har för tingsrättens prövning. Före tillkomsten av nya
rättegångsbalken antogs i praxis att en fällande straffdom utövade en rättskraftsverkan
i en senare rättegång om skadestånd på grund av brottet. Numera har en fällande
straffdom endast bevisverkan i en senare rättegång på grund av brottet (NJA 1996
s. 724 med hänvisningar). Enligt tingsrättens mening har den lagakraftvunna fallande
domen mot Bruno Kevius ett betydande bevisvärde i de delar domstolen där prövat
vad som utretts i målet.

Tingsrätten har i den lagakraftvunna brottmålsdomen funnit att Bruno Kevius gjort
Matematikbanken tillgänglig på Internet. Niklas Bremler har i fråga om likheten
mellan Matematikbanken och innehållet på Bruno Kevius webbplats uppgett att han i
mars 2005 vid sin kontroll på Bruno Kevius webbplats kunde konstatera att samtliga
uppgifter från Matematikbanken, i Matematikbankens kategori- och nivåindelning,
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fanns där och, såvitt han minns, att det i varje sidhuvud stod "Matematikbanken
gymnasieversion 2 © Logitema". Douglas Holmqvist har tillagt att hela
Matematikbanken, med precis samma innehållsförteckning och facit, alltjämt finns på
Bruno Kevius webbplats. Bruno Kevius har bekräftat att matematikuppgifterna på den
aktuella delen av hans webbplats är kategoriserade och nivåindelade, men har inte
kunnat uttala sig om det är uppgifter från Matematikbanken som finns där.

Tingsrätten har i samband med förhören förevisats en utskrift från Bruno Kevius
webbplats och hur besökaren från ingångssidan genom att klicka på texten
"brottsanmälda matematikuppgifter" kommer till en innehållssida på adressen
http://matmin.kevius.com/matbank.html. varifrån besökaren kan klicka sig vidare. Av
informationen på innehållssidan framgår att den i sig utgör ingångssidan för det
material med matematikuppgifter som målet gäller.

Genom den nu angivna utredningen finner tingsrätten styrkt att det är Matematikbanken som finns på Bruno Kevius webbplats.

I frågan om Matematikbanken åtnjuter upphovsrättsskydd bör följande beaktas. Bruno
Kevius har beskrivit uppgifterna som enkla matematikuppgifter som finns överallt.
Niklas Bremler har uppgett att han och Douglas Holmqvist konstruerat Matematikbanken genom att utgå från gymnasieskolans styrdokument och nivåindelat av dem
påhittade, relevanta uppgifter, men att också en mindre del av uppgifterna är citat från
öppna nationella prov. Arbetet med Matematikbanken är enligt honom ett tungt och
mödosamt författararbete. Tingsrätten har i samband med förhören fått se delar av
Matematikbanken. Tingsrätten gör samma bedömning i detta mål som tidigare gjorts i
brottmålet, att Matematikbanken uppvisar sådan självständighet och originalitet att den
är ett litterärt verk i upphovsrättslagens mening och därigenom är föremål för
upphovsrätt.
Lika med den bedömning som gjordes i brottmålet finner tingsrätten att Bruno Kevius
genom att göra Matematikbanken tillgänglig på Internet har gjort det upphovsrätts-
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skyddade materialet tillgängligt för allmänheten genom offentlig visning eller
medverkan därtill. Detta har, som tingsrätten funnit i brottmålet, skett uppsåtligen. Av
utredningen framgår att Matematikbanken funnits tillgänglig på Bruno Kevius
webbplats från hösten 2004 och att den alltjämt finns där.
I målet har inte ifrågasatts att Matematikbanken skapats av Niklas Bremler och
Douglas Holmqvist som överlåtit sin rätt till Logitema.
Ersättning för intrånget
Under vissaförhållandenskall den som utnyttjar ett verk i strid med upphovsrättslagen
betala skäligt vederlag för nyttjandet, enligt 54 §förstastycket upphovsrättslagen och
som Logitema har hävdat i målet. Bruno Kevius har i strid med lagen utnyttjat
Matematikbanken.
Som grund för beräkningen av skäligt vederlag kan läggas gällande tariffer, kollektivöverenskommelser och dylikt eller sådana grunder som eljest är gängse inom
branschen (Olsson, Upphovsrättslagstiftningen En kommentar, 2:a uppl. s. 510 med
hänvisning tillförarbetena).I målet har inte presenterats någon utredning om sådana
tariffer, överenskommelser eller grunder som avser tillgängliggörande på Internet.
Tvärtom har Logitema hävdat att Bruno Kevius nyttjande gått utöver den rätt som en
licenshavare till Matematikbanken åtnjuter. Inte heller är det Bruno Kevius nyttjande
för egen del som ärföremålförtingsrättens prövning utan hans tillgängliggörande av
verket på Internet. Logitema kan därför inte vinna bifall till sin talan på denna grund.
Eftersom Bruno Kevius utnyttjande av Matematikbanken skett uppsåtligen skall han,
som Logitema anfört i andra hand, till Logitema betala ersättning för annanförlustän
uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annatförfång,enligt 54 § andra stycket
upphovsrättslagen (ibland kallat allmänt skadestånd).
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Vid upphovsrättslagens tillkomst uttalade departementschefen att vid skadeståndsberäkning i hithörande fall bör tillfullo beaktas vad intrånget betytt för målsäganden i
ekonomiskt och ideellt avseende (NJA II1961 s. 354).

I målet har presenterats Logitemas försäljningsstatistik för Matematikbankens tre
versioner. Några direkta slutsatser av eventuell skada kan emellertid inte dras av den
statistiken, bl.a. mot bakgrund av att tillgängliggörandet inleddes i skiftet mellan två
versioner och att de olika versionerna inte är identiska. Niklas Bremler och Douglas
Holmqvist har vid sina förhör framhållit att försäljningen av Matematikbanken
version 3, som inleddes efter att Bruno Kevius lagt ut version 2 på nätet, har varit en
besvikelse och att de räknat med betydligt bättre försäljning eftersom antalet skolor
stadigt ökar. Vidare har de uppgett att de kontaktats av lärare som är förvånade och
upprörda över att materialet finns på Internet.

Enligt tingsrättens mening är det uppenbart att försäljningen av Matematikbanken
påverkas negativt av att den finns fritt tillgänglig på en flitigt besökt webbplats.
Logitema har därigenom lidit skada. Vidare är det uppenbart att nyttan av Matematikbanken hos målgruppen - lärare som utformar prov för elever - riskerar att minska om
uppgifterna finns fritt tillgängliga. Produktens anseende måste därigenom ha urholkats.
Logitema lider således förfång av Bruno Kevius intrång. Full bevisning av skadan kan
inte föras. Skadan får därför enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattas till skäligt
belopp.

Vad Logitema yrkat - ersättning för tio licenser - kan inte anses överstiga det belopp
som vid en sådan uppskattning kommer i fråga.

Förbud vid vite
Enligt 53 b § första stycket upphovsrättslagen kan tingsrätten vid vite förbjuda den
som vidtar eller som medverkat till en åtgärd som innebär intrång att fortsätta med
åtgärden. Eftersom Bruno Kevius alltjämt låter Matematikbanken vara tillgänglig från
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webbplatsen, trots att han uppmanats att ta bort den och dömts för brott mot
upphovsrättslagen för sitt agerande, bör yrkandet om vitesförbud vinna bifall.
Iförarbetenatill bestämmelsen framhålls att det genom en lämplig anpassning av
vitesbeloppets storlek kan göras klart för den som gör intrång att fortsatt missbruk inte
lönar sig och att mycket höga vitesbelopp bör komma i fråga (Olsson, a.a., s. 505 f.
med hänvisning). Det yrkade vitesbeloppet - 500 000 kr - är vanligt närförbudetriktar
sig mot näringsidkare. Iförevarandefall bör vitesbeloppet emellertid kunna sättas
lägre.
Logitema har yrkat att vitesförbudet skall gälla utan hinder av att domen inte vunnit
laga kraft. Ett sådant interimistiskt beslut får, enligt 53 b § andra stycket, meddelas om
det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åtgärden eller
medverkar till denförringarvärdet av den ensamrätt som upphovsrätten medför. Dessa
förutsättningar är uppfyllda.
Interimistiskt förbud får enligt 53 b § tredje stycket meddelas endast om käranden
ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Logitema
har inte ställt säkerhet. Eftersom Bruno Kevius enligt egna uppgifter inte har inkomster
av sin hemsida, kan han rimligen inte tillfogas någon skada när han tvingas ta bort
Matematikbanken. Bristen på säkerhet utgör därför inget hinder mot att vitesförbudet
skall gälla omedelbart.
Rättegångskostnader
Vid denna utgång i målet har Logitema vunnit fullt bifall till sina vid huvudförhandlingen framställda yrkanden i sak, och skulle då enligt huvudregeln vara
berättigat till full ersättning för skäliga rättegångskostnader.
Logitema framställde emellertid inledningsvis ett yrkande om skadestånd som med
mer än tio gånger överstiger det yrkande som nu bifallits; det vid huvudförhandlingen
framställda yrkandet preciseradesförstvid det andraförberedelsesammanträdet.Vid

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 2

Sid 12
T 877-06

DOM
2008-02-04

beaktande av detta men också av att det utdömda skadeståndet bestämts genom en
skälighetsuppskattning, finner tingsrätten att Logitema bör tillerkännas ersättning med
ett till hälften jämkat belopp. Vad Logitema yrkat får anses skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se DV 401
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 25 februari 2008.

På tingsrättens vägnar

Annalise Detthoff

Elin Carbell-Brunner

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE
- DOM I TVISTEMÅLHUR MAN ÖVERKLAGAR
Om någon part vill överklaga domen, eller ett i domen intaget beslut, skall han göra detta skriftligen. Överklagandet skall
ställas till den hovrätt som finns angiven i slutet av domen men skall skickas till tingsrätten. Vad som skall anges i överklagandetframgårav ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL nedan. Överklagandet måste ha kommit in till tingsrätten inom tre
veckorfråndomens datum. Sista dagen for överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Tingsrätten skickar överklagandet till hovrätten.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen till samma hovrätt (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tidenföröverklagande har gått ut. Överklagandet skall också i detta fall skickas till tingsrätten
och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en veckafrånden i domen angivna sista dagen för överklagande. Tingsrätten
skickar även detta överklagande till hovrätten. Om detförsta överklagandet återkallas ellerförfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler somförpart gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut
som angår honom. Ifrågaom ett sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
BESTÄMMELSERNA OM PRÖVNINGSTILLSTÅND
För att hovrätten skall pröva överklagandet fordras i vissa fall att hovrättenförstbeviljar prövningstillstånd. När prövningstillstånd krävs skall i överklagandet särskilt anges vilka omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd skall
meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
I tvistemål som avser pengar eller saker som kan omsättas i pengar krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut
1. om målet har handlagts som ett småmål (ett s.k. FT-mål) eller
2. om värdet av det man tvistar om är mindre än ett basbelopp (40 300 kr år 2007).
Undantag från kravet på prövningstillstånd
Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser
1. ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i särskild sammansättning (bl.a. familjemål),
2. ett beslut som rör annan än part eller intervenient,
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller ett överklagande avvisats.
När kan prövningstillstånd ges?
Prövningstillstånd får meddelas endast om
1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt,
2. det finns anledning att ändra det slut tingsrätten kommit till eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
ÖVERKLAGANDETS INNEHÅLL
I överklagandet skall anges
1. den överklagade domen med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummerfördomen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadress, yrke, personnummer och telefonnummer, varvid parterna
benämns klaganden respektive motpart,
3. den ändring som yrkas i tingsrättens dom,
4. grunderna (skälen)föröverklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkasförvarje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stödföratt prövningstillstånd skall meddelas.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagtsframtidigare skall klaganden i mål därförlikningom
saken är tillåtenförklaraanledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagtsframtidigare skall ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det skall hållas ettförnyatförhörmed ett
vittne, en sakkunnig eller en part ellerförnyadsyn på stället, skall han ange det och skälen till detta. Han skall också ange om
han vill att motparten skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.
OBSERVERA
1. Överklagandet skall alltså vara ställt till hovrätten men lämnas eller skickas till tingsrätten. Om handlingarna skickas med
posten skall det ske i fullständigtfrankeradförsändelse.
2. Till överklagandet skall bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte part bifogat tillräckligt antal kopior,framställsde kopior som behövs på partens bekostnad.
3. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns påförstasidan av domen.
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