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Svar på Yttrande med slutlig bevisuppgift
Först och främst vill vi klarlägga att det hån som En Svensk Klassiker AB och dess ombud
Bergenstråhle & Lindvall AB utsätter Malmö Tingsrätt, svarande samt motionärer runt om i
Sverige är oförsvarligt. Inte nog med att man skrämmer och stämmer olika arrangemang runt
om i Sverige, nu agerar man dessutom på ett nonchalant och respektlöst sätt.
Den 21 augusti 2012 skrev svaranden skriftligt att vi inte motsätter oss att varumärket ”En
svensk klassiker” är skyddat i en inlaga till Malmö Tingsrätt. Detta upprepades 28 januari
2013.
Den 28 januari 2013 satt En svensk Klassiker AB:s ombud och argumenterade att man
behövde flera veckor för att inkomma med slutlig bevisuppgift. Till slut fick man nöja sig
med sju veckor.
Efter dessa sju veckor lämnades, som slutlig bevisuppgift in dels att man anser att En svensk
Klassiker är ett skyddat varumärke. Detta är inte omstritt. Dels ett klipp från Expressens
skvallersida 29 januari (dagen efter vi träffades i Malmö Tingrätt) där det står att Prins Daniel
är beskyddare av En Svensk Klassiker. En rubriksättare på Expressens Skvallersida har skrivit
”klassikern” i rubriken.
Att begära sju veckor för att inhämta bevis och dagen efter saxa ett bevis från Expressen
Skvallersida är inte annat än ett hån mot alla inblandade. Inte minst de som deltar i En Svensk
Klassikers arrangemang och betalar startavgifter och kostnader för att få sitt diplom. Att deras
pengar ska gå till jurister vars enda syfte är att förhala beslut och som de uppenbarligen inte
ens själva tror att de kan vinna var väl inte deras tanke?
Utgår från att det nu blir upp till domstolen att fundera på om PRV:s jurister eller Expressens
Skvallersidas rubriksättare har mest koll på läget.
Då jag vill bespara motionärerna större höjningar av avgifterna till En Svensk Klassikers
arrangemang (de måste ju betala våra arbetskostnader med försvar av denna stämning också)
bifogar jag nu endast de två resultat vid sökning på ”klassikern” som jag fick högst upp på
min Googlesökning. Nämligen ”Klassiker på hemmaplan” – Billingeklassikern (bilaga 1)
samt ”KlassikerSkidan” i Borås (bilaga 2). I övrig hänvisar vi till alla tidigare bevis i tidigare
inlagor.
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