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Abonnement og kundeservice

Har du ikke fået avisen?
Ring venligst telefon:  63 15 15 15
Mandag – fredag:  7:00 – 10:00
Lørdag – søndag:  8:00 – 10:00 (kun 63 15 15 15)
og ellers til Kundeservice:

Kundeservice
Telefon:  63 15 15 15 eller 62 21 46 21
Mandag – torsdag:  8:00 – 16:00 
Fredag:  8:00 – 15:00
Abonnementsrettelser til næste dag 
venligst senest kl. 14:00
Fax:  62 2244 21    E-mail: kundeservice@faa.dkE-mail: kundeservice@faa.dkE-mail:

Læsertal hverdage:  38.000
Læsertal søndage:  42.000
Kilde:  Gallup Index DK , 2. og 3. kvartal 2012

Oplagstal
Oplag:  12.067 (hverdag) og 12.405 (søndag)
Kilde: Dansk Oplagskontrol 2. halvår 2012

Læs venligst mere om avislevering og 
abonnement på  www.fyens.dk/kundeservice

Postadresse
Fyns Amts Avis 
 Boks 40, Sankt Nicolai Gade 3  
 5700 Svendborg

 www.fyens.dk

www.mitfyn.dk I SPANIEN har man bygget en ubåd, der ikke kan dykke ud, 
hvis den søsættes. Det  har vi også prøvet i Danmark ...!
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papir fra ansvarlige kilder.

Avisen er grundlagt i Svendborg 2. februar 1863. Fyns Amts Avis er i dag et 
politisk uafhængigt dagblad, der ifølge vedtægterne ’skal stå som garant 

for alsidighed’ og udgives på et ’liberalt, demokratisk grundlag’.
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- friske nyheder fra Fyn, øerne og alverden - døgnet rundt ...

- overblik og indblik i alt indhold fra de fynske dagblade ...

Der er meget , som nu tyder på, at 
den berygtede video, hvor de � re 
sydfynske borgmestre danser og 
rapper sig ubehjælpeligt igennem 
en omskrevet version af verdens-
hittet ”Gangnam Style”, rammer 
indtil � ere af borgmestrenes virke-
lighedsopfattelser lige på kornet.

Iværksætterprojektet Fremtids-
fabrikken - som fandt på videoen 
- og borgmestrenes reaktioner på 
Universal Musics krav om betaling 
for brug af popstjerne Psy’s musik 
i markedsføringsøjemed, har så-
ledes været præget af dilettantisk 
amatørisme, bekymrende uviden-
hed og ufrivillig komik.

For de fl este , som begår en fejl, er 
det naturligt at beklage den, når 
den bliver opdaget - og forsikre 
om, at noget tilsvarende ikke vil 

ske igen.
Men sådan er det ikke på Frem-

tidsfabrikken og de sydfynske 
borgmesterkontorer.

Her var reaktionen først at af-
vise enhver tale om fejl. Og da det 
først stod klart, at der tværtimod 
endda var tale om en krænkelse af 
ophavretten, blev dén kendsger-
ning mødt med samvittighedsløse 
bemærkninger om, at det er der jo 
så mange andre, der gør.

Men det blev  for alvor svært at tro Men det blev  for alvor svært at tro Men det blev 
sine egne øjne, da man i denne 
uge kunne høre og se Fremtidsfa-
brikken og � ere af borgmestrene 
afvise Universal Musics yderst be-
skedne krav om betaling.

Universal Music bad blot om 
det honorar, som der ville have 
været tale om, hvis Fremtidsfa-

brikken havde fået tilladelse til at 
bruge ”Gangnam Style” - en tilla-
delse, der vel at mærke næppe ville 
blive givet.

Men i stedet for at tage imod 
den udstrakte hånd, gik Fremtids-
fabrikken og de � re kommuner til 
angreb.

Fremtidsfabrikken rejste således 
pludselig tvivl om, hvorvidt Uni-
versal Musics repræsentant i Dan-
mark overhovedet er den, han gi-
ver sig ud for at være - ”hvem som 
helst kan komme og kræve penge 
ind” - hvorefter iværksætterpro-
jektets leder i andre kryptiske 
vendinger lod forstå, at der � nder 
hemmelige forhandlinger sted.

Og helt i  samme ånd og uden den 
mindste anger fastslog Faaborg-
Midtfyn Kommunes borgmester, 

at ”der så sidder nogle pengegriske 
konsulenter i den anden ende og 
vil trække så meget ud af det her af 
offentlige midler, som overhove-
det muligt ...”

De sydfynske kommuners  håndte-De sydfynske kommuners  håndte-De sydfynske kommuners 
ring af sagen kan hverken forsva-
res eller undskyldes.

Borgmestrene havde tilsyne-
ladende ikke gjort sig klart, hvad 
den video, Fremtidsfabrikken stod 
bag, skulle bruges til - og efter 
først at have solet sig i berøm-
melsen på landsdækkende tv som 
selvudnævnte sydfynske småtosser 
med glimt i øjnene, løber de nu fra 
ansvaret og konsekvenserne.

Det er dilettantisk, kritisabelt og 
komisk på den kedelige måde. Det 
er klassisk Sydfyn - gangnam style.

Småtossernes dilettantiske tyveri

Redaktionschef Fyns Amts Avis, 
caol@faa.dk

Carsten 
Olsen
Fyns Amts 
Avis mener
Fyns Amts 
Avis mener

[ Det er dilettante-
tisk, kritisabelt og 
komisk på den 
kedelige måde. Det 
er i klassisk Sydfyn - 
gangnam style.
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Svendborg: Der er ikke begået 
� re krænkelser i sagen om 
Sydfyn Style-� lmen. Det me-
ner Sten Schaumburg-Mül-
ler, der er professor i jura ved 
Aarhus Universitet. 

- Det burde ikke betyde 
noget, om det er en eller � re 
borgmestre, der medvirker i 
� lmen. Det mest rigtige er at 
sige, at der en � lm, der kræn-
ker, og derfor sender man én 
regning. Det andet lyder så-
dan lidt oppustet, siger Sten 
Schaumburg-Müller.

Han fortæller dog, at Uni-
versal Music ikke gør noget 
forkert i at sende regningen 
til borgmestrene og de � re 
kommuner.

- Om det er kommunerne 
eller Fremtidsfabrikken, der 
får regningerne, er i sidste 
ende lige meget, bare den 
bliver betalt. Hvem der så 
skal betale, det skal de � nde 
ud af indbyrdes, siger Sten 
Schaumburg-Müller.

Han mener ikke, at der kan 
være tvivl om, hvorvidt � l-
men er brugt kommercielt.

- Hvis det nu var en 

hjemme video, de havde lavet, 
så havde det ikke været noget 
problem, for så var den aldrig 
blevet vist til nogen. Men da 
den skal bruges på et seminar, 
hvor de � re kommuner bliver 

præsenteret, så er det ikke til 
privat brug længere, og det er 
her, ophavsrettigheden bliver 
krænket, siger Sten Schaum-
burg-Müller.

Utvivlsomt reklame
Ifølge professoren er den helt 
enkle side af sagen, at man 
ikke offentligt må bruge vær-
ket til at gøre reklame for sig 
selv eller andre med. 

- Jeg mener, der er tale om 
at gøre reklame i det her til-
fælde, og så falder hamme-
ren, og så er det lige meget, 
om der er tale om kommunal, 

politisk eller anden form for 
reklame, siger Sten Schaum-
burg-Müller, som dog ikke 
kan sige noget om, hvor stor 
regningen bliver. 

- Der er lydrettigheder, og 
så er der de visuelle rettig-
heder, der vejer tungest, 
men jeg synes ikke, prisen på 
60.000 kroner lyder meget 
forkert, siger Sten Schaum-
burg-Müller, der har svært 
ved at forestille sig, at Uni-
versal Music får trumfet hele 
deres krav igennem,

- Der er rigtig mange aspek-
ter, der skal vurderes i sådan 
en sag. Det rigtige havde væ-
ret at ringe og bede om lov til 
at bruge værket først, men nu 
er der begået en krænkelse, 

og det skal der betales for. Ef-
ter min vurdering får Univer-
sal Music ikke medhold i hele 
beløbet, siger Sten Schaum-
brug-Müller, der fortæller, at 
Danmarks domstole har ry 
for at forlange mere beskedne 
beløb.

Han kan i øvrig oplyse, at 
Universal Music selv bestem-
mer hvem, de vil kræve penge 
for rettighedsbrud af, og der-
for bliver der ikke nødvendig-
vis krævet penge for alle de 
øvrige Gangnam Style-kopi-
er, der ligger på YouTube.

Ekspert: - Regning lyder oppustet
 ■Juraprofessor 

mener ikke, at 
regningen fra 
Universal Music 
for Sydfyn Style-film 
kan ganges med fire

Af Henriette Anker-
stjerne Hermann
heah@fyens.dk

 ■Det startede med uskyldige dansetrin, men dansen viste sig at blive knap så uskyldig, da Universal Music krævede penge for 
krænkelsen af ophavsretten.   Screenshot fra YouTube.

Svendborg: I går udløb fristen 
for at betale regningen fra 
Dennis Ploug, konsulent for 
Universal Music, der har kræ-
vet penge af de � re kommu-
ner, som medvirkede i Sydfyn 
Style-� lmen.

- Det er jo fredag hele da-
gen, så de har god tid til at be-
tale endnu, og vi tjekker først 
mandag, sagde Dennis Ploug, 
til avisen i går.

Han fortalte også, at op-
gaven med at kræve penge 
ind for krænkelse af rettig-
hederne for hans vedkom-
mende sluttede i går. Derfor 
kunne han heller ikke sige, 
hvad Universal Musics næste 
skridt er.

- Jeg kan forestille mig, at 
der skal holdes en rådslag-
ning med de forskellige par-
ters advokater, hvis pengene 
ikke er gået ind, når vi tjek-
ker på mandag vel at mærke. 
Spørger nogen mig, vil jeg 
fortælle, at der er tale om en 
bevidst unddragelse, sagde 
Dennis Ploug, der kalder sa-
gen speciel.

- Der er gået seks uger, si-
den de � k første regning, og 
der er endnu intet betalt, og vi 
har kun været i kontakt med 
Fremtidsfabrikken, der åben-
bart skal betale, en enkelt 
gang, siger Dennis Ploug.

Susanne Aagaard, projekt-
leder på Fremtidsfabrikken 
bekræftede i går, at regningen 
ikke var betalt.

- Nej, vi betaler ikke reg-
ningen i dag (fredag, red.), 
det har jeg allerede fortalt en 
gang, sagde Susanne Aagaard.

Sidste 
frist for 
betaling

Svendborg: Der skal sættes alt 
ind på lørdagsåbent i Svend-
borg, mener citychef Mogens 
Balle Jørgensen fra Shopping 
Svendborg.

Derfor er det blevet beslut-
tet på en generalforsamling, 
at alle butikker i Shopping 

Svendborg skal holde åbent 
til klokken 15 hver lørdag 
hele juni, juli og august. 

- Det blev besluttet, fordi  
der jo næste år skal være bil-
frit på Torvet hen over som-
meren. I den forbindelse 
kommer der til at ske en hel 
masse, og det vil vi gerne tage 
forskud på med de nye åb-
ningstider, siger Mogens Bal-
le Jørgensen. 

Allerede om en uge vil der 
blive spillet levende musik på 
Torvet hver fredag og lørdag.

- Det er både til gavn for de 
handlende og for sommerens 

turister, siger Mogens Balle 
Jørgensen.

Dog vil han ikke ind på, 
hvordan de er kommet til 
enighed om at holde åbent.

- Det tror jeg aldrig, man 
bliver, men langt størstedelen 
syntes, det var en god ide. Det 
handler om, at tiderne æn-
drer sig, siger Mogens Balle 
Jørgensen, der også kan afslø-
re udvidede åbningstider til 
december, så der bliver bedre 
tid til julehandlen.

Af Henriette Ankerstjerne Hermann
heah@fyens.dk

Svendborgs butikker 
udvider åbningstider

 ■Butikskunder
i Svendborg kan 
se frem til længere 
åbningstider i hele 
juni, juli og august

 ➤Den 10. april  i år præsente-Den 10. april  i år præsente-Den 10. april 
rer Fremtidsfabrikken fi lmen 
Sydfyn Style med fi re dansende 
borgmestre.

 ➤Langeland , Svendborg, Ærø 
og Faaborg-Midtfyn Kommune 
er med i fi lmen.

 ➤Fremtidsfabrikken  lægger 
fi lmen på YouTube, der går viralt 
rundt til mange danske medier.

 ➤  I midten af  maj bliver fi lmen  I midten af  maj bliver fi lmen  I midten af 
blokeret på Youtube, og Univer-
sal Music har sendt en regning 
for krænkelse af ophavsretten.

Sagen kort

 Svendborg


