Karlshamns kämnärsrätt, film LK 894.

1742-05-11
Parterna stadsfältskär Mathias Norén och gesällen Christian Wilhelm Berner, så och skeppsbyggmästare Erik
Åsberg inkallades, och föreställtes Åsberg huruledes avhöra underrättelse fordras, om han låtit kalla Berner till
sig, då han var sjuk bliven? Han svarade, att Norén och Hackert kom väl först till honom, medan han var så svårt
angripen, att han ej visste något till sig och Norén öppnat ådran på honom. Men under det, så snart Åsberg vore
sjuk hemförd, och hans svärson skeppare Aspelund kunde få häst, red han till garveriet och hämtade Berner, som
svarade, han väl ville följa med, men förbehöll sig, att vara utan ansvar, om något tilltal påfölja skulle, som att
Åsberg nu vidgår. Säger eljest, att han ej undandrager sig att förnöja Norén för det att han åderlåtit honom:
Tilläggandes att, att Berner ej visste därav, att Norén och Hackert varit först hos honom. Mäster Norén begärde
att Berner måtte tillfrågas om han icke hade kunskap därom förut? Han svarade nej, utan när han var kommen i
Åsbergs hus, och fick veta därom, lovade handelsmannen Olof Berg och skeppare Aspelund att hålla honom fri
för ansvar. Jämte det parterna återlevererade deras förra skrifter, inlade ock Berner en förklaring tillika med 4
vittnesskrifter, som upplästes, och jämfördes med huvudskrifterna. Uppå Noréns begäran lämnades honom del av
sistbemälta skrifer, att till den 18 hujus därå svara, och tillika förelades honom då uppvisa fältskärens i Kalmar
Pheils brev, vilket han sade sig ej nu tillhands ha eller i dess hus vara.

1742-05-18 (sammandrag)
Norén frågas om Pheils brev, svarar att det kommer med posten från Karlskrona i morgon.

1742-06-29 (sammandrag)
Johan Jakob Pheils brev inges till rätten. Rätten hinner inte att utlåta sig.

1742-07-13 (sammandrag)
Berner begär att Norén måtte uppvisa Pheils brev. Tvist om själva brevet och dess innehåll. Norén skickat brevet
till Kungliga medicinalkollegiet. Norén kärar Berner angående intrång i sin näring.

