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Til Sø- og Handelsretten                   28. juli 2008 

 

STÆVNING 

 

Som repræsentant for  Gauguin Trading ApS 

   Henningsens Alle 33 

   2900 Hellerup 

   (sagsøger 1) 

Og 

   Troels Olivero 

   Henningsens Alle 33 

   2900 Hellerup 

   (sagsøger 2)    

 

Indstævner jeg herved   Nobelantik.dk 

   V/Allan Nobel Andreason 

   Benzonvej 6 

   8930 Randers NØ 

   (sagsøgte 1) 

 

Og  

   Randers Auktioner 

   v/Allan Nobel Andreasson 

   CVR nr. 19416046 

   Benzonvej 6 

   8930 Randers NØ 

   (sagsøgte 2) 

 

Til som sagsøgte at give møde for Sø- og Handelsretten på det af retten ved påtegning på denne stævning 

angivne tidspunkt, hvor jeg på sagsøgers vegne vil nedlægge følgende  

 

Påstande 

 

1. Sagsøgte 1 og 2 tilpligtes in solidium at betale sagsøgerne kr. 100.000 med sædvanlig procesrente 
fra sagens anlæg og til betaling sker. 

 

2. Sagsøgte 1 og 2 dømmes efter overtrædelse af markedsføringslovens §1 og §3 samt straffelovens 

§267 og § 268. 
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3. Følgende 11 ærefornærmende sigtelser og ringeagtsytringer, samt de artikler hvor de 11 

ærefornærmende sigtelser og ringeagtsytringer fremstår kendes ubeføjede og sagsøgte 1 og 2 

tilpligtes at fjerne disse nedværdigende og ærefornærmende sigtelser og ringeagtsytringer fra 

hjemmesiden www.nobelantik.dk 

 
- advarsel mod gauguin.dk v/Troels Olivero 

- ”Ude i landet sidder nogle mennesker. Mennesker der har fået papirer på at de er platte og fulde af 

fup. Den mest platte af dem alle er Troels Olivero, han driver Internetauktionen der hedder 

gauguin.dk”  

- ”Nobel Antik anbefaler ikke brugen af fupauktioner (læs Internetauktioner). Se hvad google skriver 

om fupauktioner Klik her!”  

- ”Nobel antik not recommended the use of fupauktioner……read internet auctions: lauritz.com and 
Gauguin.dk See what Google writes about fupauktioner – click here!” 

- Troels Olivero prøvede at fuppe kunde – Dømt skyldig 

- Troels Olivero dømt skyldig for import af falske Rolex-ure – Dømt skyldig 

-  Troels Olivero fupbeskrev en ring – Dømt skyldig 

- Troels Olivero tabte fogedforbud mod webdane.dk – Tabte 

- Troels Olivero nægtede kunde retten til at fortryde og fupbeskrev en rubinring – Dømt skyldig 

- Troels Olivero m.fl. snød kunde. Kunde betalte 8.000 fik aldrig sin vare eller pengene retur –  Dømt 

skyldig   

- Troels Olivero solgte kopimøbler med løse knapper (kunden ved stadig ikke det er kopi-møbler) – 

Dømt skyldig) 

 

4. Følgende 6 artikler som er faktuelt ukorrekte og manipulerede gengivelser af 

forbrugerklageafgørelser tilpligtes at fjernes fra  www.nobelantik.dk 

  

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring2.html  (bilag 14) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring1.html (bilag 15) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/WebdaneDom.html (bilag 16) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring3.html (bilag 17) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring4.html (bilag 18) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Stol5.html (bilag 19) 

- Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring6.html (bilag 20) 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Denne sag drejer sig om at sagsøgte som erhvervsdrivende anvender forretningsmetoder, som er 

vildledende og utilbørlige/urimelige over for sagsøger, jf. markedsføringslovens §3 samt anvender 

ærefornærmende sigtelser og ringeagtsytringer overfor sagsøger jf. straffelovens §267 & §268. 

 

http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring2.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring1.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/WebdaneDom.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring3.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring4.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Stol5.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring6.html


 

3 
 

Både Nobelantik.dk og Randers Auktioner er stævnet da det er sandsynligt at Nobelantik.dk og Randers 

Auktioner er samme forretning der udbyder tjenesteydelser og derved er omfattet af markedsføringsloven.  

 

Udtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister viser at Randers Auktioner er personligt ejet af Allan Nobel 

Andreasson, og at selskabet har registreret adresse på Benzonvej 6, 8930 Randers.  (Bilag 1) 

 

Sagsøgte 1 og 2 er altså ikke juridiske personer. Allan Nobel Andreasson er derfor juridisk og 

erstatningsmæssigt ansvarlig for sagsøgte 1 og 2. 

 

Ud fra firmaets hjemmeside www.randersauktioner.dk er firmaets forretningsadresse Strømmen 17, 8960 

Randers (bilag 2) og kontakt adresse er Strømmen 17, postboks 271, 8900 Randers (bilag 3) 

Ud fra tidligere udskrift fra CVR registret havde Randers Auktioner v/Allan Nobel Andreasson 

forretningsadresse Strømmen 17, 8900 Randers og privat bopæl Benzonvej 6, 8900 Randers (bilag 4) 

 

Den adresse var lejet af Randers kommune men lejemålet blev opsagt af Randers Kommune som det 

fremgår af skrivelse fra Randers Kommune. (bilag 5)  

 

Når man klikker på e-mail kontakt linket på Randers Auktioners hjemmeside (bilag 3) viderestilles til e-mail 

adressen nobelantik@get2net.dk med overskriften ”Hej Randers Auktioner” (bilag 6) 

 

Det er den samme e-mail adresse hvor der drives forretning på hjemmesiden www.nobelantik.dk 

 (bilag 7). 

 

Ud fra DK Hostmaster ses det at webadressen www.nobelantik.dk ejes af Allan Nobel, Strømmen 17, 

postboks 271, 8960 Randers SØ. (bilag 8) 

 

Der er derfor helt klart sammenhæng mellem Randers Auktioner der er registreret hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen og hjemmesiden nobelantik.dk,   idet begge er ejet og drevet personligt af 

forretningsmanden Allan Nobel Andreasson, begge bruger samme e-mail adresse i korrespondancen med 

kunder og begge beskæftiger sig erhvervsmæssigt med samme type varer og services. Randers Auktioner 

og www.nobelantik.dk er derfor samme forretning/selskab og omfattet af markedsføringslovens regler om 

god markedsføringsskik. 

 

Sagsøger 1, Gauguin Trading ApS ejer og driver Internetauktionshuset www.gauguin.dk. (bilag 9).  

Sagsøger 2, Troels Olivero ejer anparterne i Gauguin Trading ApS. 

Gauguin Trading ApS startede sin forretning med at drive Internet auktioner den 1.1.2008 efter at have 

købt webadressen www. gauguin.dk fra Administrationsselskabet af 3 marts 2001 ApS, der tidligere og  

indtil 31.12.2007 drev auktionshus med salg af alle typer af varer i kommission.  

31.12.2007 stoppede Administrationsselskabet af 3 marts 2001 Aps med at drive auktionshus. Sagsøger 2 

var medejer af dette selskab der i 2009 gik konkurs.  

 

http://www.randersauktioner.dk/
mailto:nobelantik@get2net.dk
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.gauguin.dk/
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Sagsøger og sagsøgte v/Allan Nobel Andreasson har kendskab til hinanden fra andre løbende retssager, 

hvor Allan Nobel Andreasson allerede er dømt for overtrædelser af straffelovens §267 mod sagsøger 2 

(bilag 21) og hvor han er sigtet af politiet i en kommende straffesag, der udløber af en civil retssag anlagt af 

sagsøger 1 og 2, for bl.a.  

 

1. Falsk forklaring for retten Jf. straffelovens § 158 

2. Urigtig erklæring til offentlig myndighed jf. straffelovens § 163 

3. Urigtig oplysning til offentlig myndighed med henblik på at få andre sigtet mv. jf. straffelovens § 164 & 

165 

4. Bagvaskelse Jf. straffelovens § 268  

 

Allan Nobel Andreasson er ligeledes sigtet for andre forhold der ikke har relation til sagsøger 1 og 2. 

 

Sagsøger 1 og 2 har NU fået kendskab til at Allan Nobel Andreasson også erhvervsmæssigt gennem 

hjemmesiden www.nobelantik.dk og som direkte konkurrent  til sagsøger 1 og 2 fortager grove  

overtrædelser af markedsføringsloven og straffeloven. 

 

På hjemmesiden www.nobelantik.dk foregår der grove overtrædelser af Markedsføringslovens §1 og §3, 

samt grove overtrædelser af straffelovens § 267 og § 268 mod sagsøger 1 og 2. 

 

På web adressen www.nobelantik.dk’ forside skriver sagsøgte, ”advarsel mod gauguin.dk v/Troels Olivero” 

(bilag 10).   

 

Når man trykker på linket føres man til en underside på www.nobelantik.dk med adressen 

www.nobelantik.dk/webdane/index.html (bilag 11).  

Siden starter med teksten: 

 

”Support til Netavisen –Webdane”   

 

og siden er signeret nederst, ”Allan Nobel Andreasson”. 

 

Det skal tilføjes at netavisen webdane ejes af Allan Nobel Andreasson og findes på hjemmesiden 

www.webdane50g.com.  Indholdet er stærkt injurierende og der kører andre retssager mod Allan Nobel 

Andreasson, på grund af indholdet af den hjemmeside, herunder den af Randers Politi rejste straffesag hvor 

Allan Nobel Andreasson er sigtet i. 

 

Teksten forsætter med: 

”Ude i landet sidder nogle mennesker. Mennesker der har fået papirer på at de er platte og fulde af fup. Den 

mest platte af dem alle er Troels Olivero, han driver Internetauktionen der hedder gauguin.dk” (bilag 11).  

 

http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/webdane/index.html
http://www.webdane50g.com/
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Siden er fuld med ukorrekte, nedværdigende og injurierende skrivelser, ukorrekte og udokumenterede 

påstande, med links til selvforfattede og manipulerede afgørelser på tvister med forbrugerstyrelsen og en 

enkelt civil retsafgørelse. (bilag 14-20) 

 

Afgørelserne der linkes til er ukorrekte og falsk angivet idet hverken sagsøger 1 eller 2, som det ellers 

fremgår af teksterne,  har været part i disse sager 

  

 I de såkaldte gengivelser af forbrugerklageafgørelser er der også tilføjet og rettet med bl.a.  ”Udskriftens 

rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den ” (bilag 15) 

 

Dette er et falsum og ikke korrekt gengivelse. Forbrugerstyrelsen afgørelser bekræftes ikke af Sø- og 

Handelsretten.  

 

Ingen af de tvister der fra sagsøgtes side henvises og falsk refereres fra har sagsøger 1 eller 2 været part i 

og uanset om en part har tvister hos forbrugerstyrelsen giver det ikke en konkurrent ret til at omtale andre 

selskaber som fupauktioner og private personer som plattenslager, fuld af løgn og fuld af fup. 

 

Længere nede på www.nobelantik.dk’ forside (bilag 9) skriver sagsøgte. ”Nobel Antik anbefaler ikke brugen 

af fupauktioner (læs Internetauktioner). Se hvad google skriver om fupauktioner Klik her!”   

 

På www.nobelantik.dk kan man klikke på et engelsk flag. Det er et link til en engelsk oversættelse (bilag 12).  
 
På siden kan man læse følgende tekst med dårlig engelsk oversættelse: 
 
 ”Nobel antik not recommended the use of fupauktioner……read internet auctions: lauritz.com and 
Gauguin.dk See what Google writes about fupauktioner – clik here!” (bilag 13) 
 
På same side er anført navnet Allan Nobel Andreasson. Det er altså uden tvivl Allan Nobel Andreasson der 
forfatter teksterne på hjemmesiden.  
 
Anbringender: 

 

Det gøres gældende: 

 

at markedsføringsloven finder anvendelse på “enhver handling” foretaget i erhvervsøjemed. Det er således 

ikke afgørende, om den pågældende handling har et egentlig salgsfremmende formål.  

 

at sagsøgte markedsføring og servicering af kunder på www.nobelantik således er omfattet af 

markedsføringsloven materielle anvendelsesområde. 

 

at www.nobelantik .dk og Randers Auktioner CVR nr. 19416046 ikke er juridiske selskaber men personligt 

ejet af Allan Nobel Andreasson 

 

http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik/


 

6 
 

at Allan Nobel Andreasson derfor er ansvarlig for sagsøgte 1 og 2  

 

at sagsøgtes nedværdigende markedsadfærd har til hensigt at skade sagsøger 1 og 2 for egen vindings skyld 

da parterne er konkurrenter indenfor auktioner. 

 

at  sagsøgtes betegnelser og artikler omhandlende sagsøger som specificeret i påstand 2 og 3 er strafbare 

ærefornærmende sigtelser og ringeagtsytringer overfor sagsøger jf. straffelovens §267 & §268. 

 

at det er en skærpende omstændighed at Allan Nobel allerede er dømt for overtrædelse af straffelovens 

§267 men alligevel forsætter krænkelserne. 

 

at det er en skærpende omstændighed at Allan Nobel åbenbart har indgående kendskab til sagsøger. 

 

at sagsøgtes utilbørlige/urimelige adfærd er en overtrædelse af markedsføringslovens §3 

at det er en skærpelse af ytringerne fremkommer på Internettet jf. UfR 2006.2803Ø. 

  

at tabet skønsmæssigt kan opgøres til kr. 40.000 i alt for skaderne tilføjet Gauguin.dk og Troels Olivero, 
 

at der skal ske erstatning for tort, jf. erstatningsansvarslovens § 26, som skal fastsættes skønsmæssigt til kr. 
30.000, jf. UfR 2006.2803Ø, 

 
at der skal ske offentliggørelse af dommen, og omkostningerne derved skal bæres af sagsøgte, jf.  
 straffelovens § 273, stk. 2, samt førnævnte afgørelse UfR 2006.2803 Ø. 
 
Adgangen til at fremkomme med nye påstande og anbringender forbeholdes i videst mulig omfang. 
 
 
Bilag 
 

1. Udskrift fra CVR registret 
2. Udskrift fra hjemmesiden www.randersauktioner.dk  
3. Udskrift fra hjemmesiden www.randersauktioner.dk  
4. Udskrift fra CVR registret 
5. E-mail korrespondance med Randers kommune 
6. Kontakt e-mail adresse nobelantik@get2net.dk til både Randers Auktioner og Nobelantik.dk 
7. Udskrift fra hjemmesiden www.nobelantik.dk/service.html  
8. Udskrift fra DK hostmaster.  
9. Udskrift fra Internet auktionen  www.gauguin.dk  
10. Udskrift fra hjemmesiden www.nobelantik.dk  
11. Udskrift fra hjemmesiden www.nobelantik.dk/webdane/index.html  
12. E-mail korrespondance mellem sagsøger og sagsøgte 
13. E-mail korrespondance mellem sagsøger og sagsøgte 
14. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring2.html 
15. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring1.html 
16. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/WebdaneDom.html 

http://www.randersauktioner.dk/
http://www.randersauktioner.dk/
mailto:nobelantik@get2net.dk
http://www.nobelantik.dk/service.html
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring2.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring1.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/WebdaneDom.html
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17. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring3.html  
18. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring4.html 
19. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Stol5.html 
20. Artikel på hjemmesiden http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring6.html 
21. Kopi af dom fra Retten i Randers, BS99-400/2007   

 
 
 
 
Hellerup den 20 november 2009 
 
 
 
Troels Olivero 
Henningsens Alle 33 
2900 Hellerup 
  

http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring3.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring4.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Stol5.html
http://www.nobelantik.dk/webdane/Ring6.html

