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AALBORG: StyleBox hedder en ny kæde af butikker, hvoraf de første åbner i 
løbet af sommeren. MHolding, som også står bag Matas, har skabt koncep-
tet, som går ud på at lade kunderne inspirere og udfordre af professionelle 
frisører, negle-specialister, makeup-artister og stylister. -junk

Matas åbner nyt butikskoncept

AALBORG: En flere årtier gam-
mel sag genoplives på man-
dag i Retten i Aalborg, når 
forretningen Laserdisken 
igen tørner sammen med 
Foreningen af Danske Vi- 
deogramdistributører.

Foreningen kræver erstat-
ning for Laserdiskens paral-
lelimport af film, mens La-
serdisken omvendt kræver 
erstatning for beslaglæggel-
se af 2000 film i 2005.

Baggrunden for sagen - og 
de mange tidligere sammen-
stød - er, at Laserdisken og 
dens indehaver Hans Kri-
stian Pedersen i årevis har 
været en torn i øjet på For-
eningen af Danske Video-
gramdistributører (FDV), 
fordi han helt åbent har ved-
gået og fortsat vedgår at im-
portere udenlandske film i 
konkurrence med de danske 
udgivelser af udenlandske 
film fra foreningens med-
lemmer. 

Derfor kræver FDV en er-
statning på næsten 1,2 milli-
oner kroner for et gammelt 
forhold, nemlig Laserdi-
skens parallelimport af ame-
rikanske film i en periode 
frem til 2005, hvor Laserdi-
sken skrinlagde denne del af 
sit hidtidige forretningsom-
råde.

Hans Kristian Pedersen 
fortsætter med at kæmpe for 

at gøre de ”smalle” uden-
landske film, som FDV har 
fravalgt at hjemtage og ud-
sende på det danske mar-
ked, tilgængelige for danske 
filmelskere.

For Hans Kristian Peder-
sen er der ikke bare tale om 
en kamp af nærmest episk 
længde (den første retssag 
daterer sig tilbage til 1992), 
der foreløbig har kostet ham 
tusindvis af timers natte-
søvn og flere millioner kro-
ner i sagsomkostninger. 

Det er også en principiel 
sag om større demokratiske 
værdier som ytringsfrihed, 
censur og kulturformidling: 
For hvem er det egentlig, der 
skal bestemme, hvilke eksi-
sterende film danskerne må 
se?

Kæmper for specielle film
Hans Kristian Pedersen op-
gav i 2005 at parallelimpor-
tere film fra lande uden for 
EU, men ikke desto mindre 
vil han nægte at betale den 
krævede erstatning, som 
han opfatter som chikane fra 
FDV’s side. 

Erstatningskravet vedrø-
rende den gamle parallelim-
port, mener han, bygger på 
beviser indsamlet ved en 
fejlbehæftet fogedforretning 
mod hans butik i 2005. En 
fogedforretning, som han i 

stedet håber, at retten ende-
lig i denne omgang vil kende 
ulovlig.

Tilladelse fra Paramount
Til retssagen har Hans Kri-
stian Pedersen og Laserdi-
sken indkaldt 14 vidner mod 
sagsøgerens to. 

Blandt andre er daværen-
de direktør for Esselte Dan-
mark, Bent Rasmussen, ind-
kaldt.

I 1992 repræsenterede 
dette firma alle videotitler 
fra for eksempel de store 
Hollywood-producenter Pa-
ramount og Universal Pictu-
res, og Bent Rasmussen er 
indkaldt for at bekræfte, at 
disse verdenskendte produ-
center dengang intet havde 
at kritisere Laserdisken for 
og derfor besluttede at tilla-
de parallelimport af deres 
filmproduktioner. 

Det skete med den begrun-
delse, at de oprindelige pro-
ducenter hjemme i USA alli-
gevel ville modtage penge 
for deres rettigheder – godt 
nok ikke gennem FDV, men 
direkte fra Laserdisken.

- Alle disse mange retssa-
ger gennem årene har kun at 
gøre med, at Videogramfor-
eningen ikke vil acceptere, 
at de ikke har den fulde kon-
trol med, hvilke udenland-
ske film (uden for EU), der 

hentes til Danmark, vurde-
rer Hans Kristian Pedersen.

Hans Kristian Pedersen, 
der selv fører sin sag i retten, 
har også indkaldt selve fo-
gedretsdommeren fra de op-
rindelige fogedsager, Dorete 
Bager, til vidneskranken. 

Hende vil Laserdiskens in-
dehaver have til at forklare, 
hvad der faktisk skete, da 
FVD med fogedrettens hjælp 
fik beslaglagt over 2000 af 
Laserdiskens film

For Hans Kristian Peder-
sen er sagen ved byretten fra 
på mandag i virkeligheden, 
hvad han betegner som en 
”reparations-retssag” - en 
undskyldning for retssyste-
met til at få rettet op på, at 
FDV ved en fejl havde ud-
bedt sig fogedforretningen 
mod Laserdisken ApS, et 
dengang tomt og inaktivt 
gammelt selskab, og ikke 
mod Pedersen selv, idet han 
personligt ejer Laserdisken. 

Det var en juridisk bom-
mert af de større, mener 
Hans Kristian Pedersen, 
men det er historien om de 
beslaglagte film, der har fru-
streret ham mest. 

FDV bad dengang foged-
retten om at beslaglægge al-
lerede importerede film, 
som FDVs medlemmer har 
danske rettigheder til, her-
under Paramounts film (Pa-

ramount havde ellers sagt 
OK til parallelimport, før de 
blev medlem af FDV). 

Fogedretten kunne imid-
lertid ikke udpege de film, 
det drejede sig om, og Hans 
Kristian Pedersen gik med til 
selv at fjerne dem fra hylder-
ne og opbevare dem et andet 
sted, indtil det blev afklaret, 
hvad der skal ske med dem. 
Det burde han ikke have 
gjort:

- For siden har retten tilsy-
neladende glemt filmene, og 
nu er de værdiløse, siger 
Hans Kristian Pedersen. 

- I flere år søgte jeg forgæ-
ves at få tilladelse til at retur-
nere filmene til leverandø-
rerne for at få pengene tilba-
ge, men retten svarede ikke. 

Det var FDV, der begærede 
beslaglæggelsen, så Hans 
Kristian Pedersen kræver 
285.000 kr. i erstatning for 
de omkring 2000 film. FDV 
afviser derimod, at filmene i 
juridisk forstand blev be-
slaglagt og henviser til, at 
Hans Kristian Pedersen selv 
gik med til at opbevare dem.

Ren tilståelsessag
Sagsøgeren FDV mener om-
vendt, at år nul for denne 
retssag skal sættes et andet 
sted et par år senere i den 
komplicerede historie. 

Videogramforeningen me-

ner, at de eventuelt tvivl-
somme fogedafgørelser, og 
dermed Laserdiskens erstat-
ningskrav, bør ignoreres. 
For foreningen er der tale 
om en ren tilståelsessag. La-
serdisken har parallelimpor-
teret og indrømmet det - og 
det er i alle tilfælde ulovligt, 
pointerer FDV. 

Foreningen kræver en er-
statning af Laserdisken på 
1.181.730 kroner plus ren-
ter og omkostninger.

Hans Kristian Pedersen 
mener ikke, at det er muligt 
at afgøre, om hans parallel-
import frem til 2005 var 
ulovlig, fordi det afhænger 
af lovens fortolkning - et an-
det langvarigt juridisk op-
gør, der ikke har fundet en 
afklaring endnu. 

Men Laserdiskens indeha-
ver understreger, at han op-
hørte med parallelimporten 
i 2005, da han fik meddelel-
sen om, at alle FDV-medlem-
merne ønskede at forbyde 
det. Han mener derfor, at 
han har levet op til de løfter, 
han gav videobranchen, da 
loven blev indført.

Det vil han bruge retssa-
gen til at få dokumenteret 
hos det hold dommere fra 
Randers, der er sendt til Aal-
borg for at afgøre det man-
geårige opgør.� -junk

Gammel strid om film lever endnu

21 ÅR: Laser-
diskens inde- 
haver tager en ny 
runde mod film- 
importører

I 2009 havde Hans 
Kristian Pedersen 
de 2000 beslag-
lagte film med til 

et af de mange 
retsmøder i sagen. 
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