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AALBORG: Kunder der ba-
re var ude for at købe en film
på bånd eller dvd i Laserdis-
ken i Prinsensgade i Aalborg
befandt sig pludselig i går ef-
termiddags midt i en drama-
tisk razzia, da fogedretten i
Aalborg, anført af fogeden,
dommer Dorete Bager, gjor-
de sin entre ledsaget af en
advokat fra København, tek-
nikere og andet personale
fra både retten og forenin-
gen af Videogramdistributø-
rer i Danmark og bad alle
ansatte forlade deres com-
putere og skriveborde øje-
blikkelig.

Dommeren satte foged-
retten på stedet.

Forretningens indehaver,
Hans Kristian Pedersen, for-
tæller at videobranchens ad-
vokat har begæret beslag-
læggelse af en del af hans va-
relager samt af hele forret-
ningens computere med
henblik på sikring af bevis-
materiale. 

- De påstår, at vi driver en
ulovlig parallel-import for-
retning med film, som de
har rettighederne til, og de
siger, at de skal bruge vores
computere til at sikre bevis-
materiale, siger en overras-
ket Hans Kristian Pedersen
til NORDJYSKE.

Han havde held til at over-
tale dommeren til i første
omgang at nøjes med at ko-
piere alle filer i computerne,

så forretningen ikke skal bli-
ve fuldkommen lammet ef-
ter razziaen.

- Men det ryster mig, at
retten faktisk udleverer alt
materialet fra mine filer til
videobranchens advokat,
der jo er min forretnings-
mæssige konkurrent. Det
finder jeg helt uantageligt og
meget lidt betryggende, si-

ger Hans Kristian Pedersen.
Det, der særlig ryster ham,

er den lethed med hvilken
videogramdistributørernes
advokat kan få adgang til
hans forretningsmateriale.

- Det er jo i høj grad vig-
tigt, at en forretnings admi-
nistrative materiale kan hol-
des bare nogenlunde fortro-
ligt, især da over for konkur-

renter. Det er rettens sædva-
ne at retten selv udfører be-
slaglæggelsen teknisk og fy-
sisk - men bagefter udleve-
rer retten så det beslaglagte
materiale til den advokat,
der har begæret beslaglæg-
gelsen. Det finder jeg faktisk
helt horribelt, siger Hans
Kristian Pedersen.

Han forsøgte at formå fo-

geden til at undlade at udle-
vere i hvert fald visse dele af

computerfilernes indhold til
hans modpart, men uden
held.

- Jeg appelerede til dom-
meren om at forstå det po-
tentielt uheldige i, at retten
afslører mine leverandørers
identitet for min konkurrent
og modpart - og jeg bad hen-
de vente i hvert fald til det er
afklaret, om der er grundlag
for beskyldningerne mod
mig. De oplysninger kan jo
bruges på måder, der kan
skade min forretning, også
selv om jeg ikke bliver dømt
i denne sag. Men det ønske-
de dommeren ikke at følge
mig i, så alt blev overleveret,
siger hans Kristian Peder-
sen. 

Hverken fogeden eller vi-
deobranchens advokat øns-
kede i dag at kommentere
forløbet. 

Laserdisken forhandler
DVD film online og har fy-
siske forretninger i både Kø-
benhavn og Aalborg. Hans
Kristian Pedersen har gang
på gang gennem de sidste
snart 20 år været under an-
greb fra foreningen af video-
gramdistributører i Dan-
mark.
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Razzia mod Laserdisken
FOGEDSAG: Videobranchens advokat fik fogedretten til at beslaglægge film og pc-filer i det lille Aalborg-firma

Laserdisken var lukket land for fotografer et par timer i går eftermiddags, mens fogedretten var sat og beslaglæggel-
serne blev  gennemført inde i kontoret og butikken. FOTO: GRETE DAHL

} VEJGAARD: Hanne Plaschke fra Vejgaard fortæller
lørdag 3. december en spændende historie om juleman-
dens lange rejse fra Tyrkiet over Italien, Holland, Amerika
og til sidst Grønland og Nordpolen. Det foregår på Vej-
gaard Bibliotek og er først og fremmest for børn fra 3 til 8
år og gerne deres forældre. Hannes julehistorie er inspire-
ret af Eva Tverskov og Karin Halds bog “Kender du Jule-
manden”, Alf Prøysens “Snedker Andersens jul” og Tolki-
ens “Julemandens breve”. Da nisser elsker gode historier
opfordres børnene til attage deres egen søde nisse med,
hvis man har sådan en.

}  HASSERIS: 27 piger i Lions Club Aalborg Limfjorden er
i fuld sving med at arrangere julemarked i Den gamle Sva-
legaard i Hasseris lørdag og søndag 10.-11. december. Has-
seris Kirkes nye volkalgruppe og trio besøger markedet
om lørdagen og begge dage vil en nissepige underholde
med sang og guitarspil. Overskuddet fra markedet går
ubeskåret til humanitært arbejde i Aalborg området.


