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Svendborg: ”Denne video er 
ikke længere tilgængelig på 
grund af et krav om ophavs-
ret fra Universal Music Pub-
lishing AB”.

Det er beskeden, som duk-
ker op, hvis du forsøger at 
afspille den oprindelige vi-
deo kaldet Sydfyn Style, hvor 
borgmestrene fra Faaborg-
Midtfyn, Svendborg, Lan-
geland og Ærø Kommuner 
danser til musikken fra den 
sydkoreanske musiker Psys 
verdenshit Gangnam Style.

Videoen, der blev produ-
ceret som en velkomsthilsen 

fra de sydfynske borgmestre 
til deltagerne i konferencen 
Brand Sydfyn, bredte sig ha-
stigt på Facebook og � k tusin-
der af klik, da den blev lagt på 
Youtube - ligesom mange an-
dre efterligninger af den syd-
koreanske rappers sang har 
gjort det. 

Mitt Romney Style er ble-
vet set � ere end 47 millioner 
gange, og Gunman Style er 
vist 37,5 millioner gange på 
Youtube.

Af Kenneth Klingenberg
kek@fyens.dk

Nettet vrimler med 
Psy-parodier

Svendborg: Den blokerede 
Youtube-video af de dansen-
de borgmestre i Sydfyn Style 
er langtfra alene om at blive 
anfægtet på ophavsretten. 
I Svendborg � k den lokale, 
socialdemokratiske folke-
tingskandidat Niels Christi-
an Nielsen i 2011 ekstra op-
mærksomhed for en plakat, 
der portrætterede ham i rol-
len som frihedskæmperen 
William Wallace - Mel Gib-
sons karakter i � lmen Brave-
heart. Ikke så meget på grund 
af plakatens udformning, som 
det faktum, at han kort tid ef-
ter � k besked af � lmens dan-
ske distributør på at pille pla-

katerne af lygtepælene igen.

Forbudt øl
Samme problem stødte Midt-
fyns Bryghus i 2007 ind i, da 
deres skotske ale Braveheart 
havde et navn, der lå lidt for 
tæt op ad Hollywood-hittets 
titel. Efter at have sat en ad-
vokat på sagen, blev det ef-
ter et par år konkluderet, at 
bryghuset måtte skifte navnet 
på den forbudte ale. Og til-
med skulle betale en bøde på 
10.000 kroner for overtrædel-
sen. I stedet for at skifte eti-
ketten, endte bryghuset dog i 
stedet med at sende alen ud af 
produktion.

Pølsemanden McAllan
McDonald’s er kendt for at 
være involveret i nogle til ti-
der temmelig kontroversielle 
retssager. En dansk af slagsen, 
der handlede om ophavsret, 
rystede i 1996 burgerkæden 
i sin grundvold, da den lille 
pølsemand fra Silkeborg, Al-
lan Pedersen, � k højesterets 

Ophavsret: 
Sydfyn Style 
er ikke alene

 ■Sager om ophavsret 
har jævnligt fyldt 
avisspalter med mere 
eller mindre tossede 
historier

Svendborg: Videoen Sydfyn 
Style blev noget af et viralt 
vidunder, da de � re syngen-
de og dansende borgmestre 
Svendborg, Faaborg-Midt-
fyn, Ærø og Langeland gik 
land og rige rundt på nettet 
og ikke mindst i medierne.

Men nu har Youtube blo-
keret for � lmen med denne 
besked: ”Denne video er ikke 
længere tilgængelig på grund 
af et krav om ophavsret fra 
Universal Music Publishing 
AB.”

Projektleder Susanne Lin-
net Aagaard fra Fremtids-
fabrikken, som har produce-
ret � lmen, afviser, at der er 
sket en overtrædelse af op-
havsretsloven:

- Vi mener ikke, de kan gøre 
et retskrav gældende, da det 
ikke er en reklame� lm, slår 
hun fast.

En fi lm til undervisning
I Sydfyn Style synger de � re 
sydfynske borgmestre - Curt 
Sørensen (S), Hans Jørgen-
sen (S), Karsten Landr (K) og 
Bjarne Nielsen (V) - en tekst 
om Sydfyn på melodien til 
hittet Gangnam Style.

Deres danse-bevægelser 
er desuden hentet fra musik-
videoen til sangen.

Ifølge Susanne Linnet 
Aagaard blev videoen dog 
ikke lavet med et kommer-
cielt formål, men derimod 
som en velkomst� lm til en 
undervisningsdag om bran-
ding af Sydfyn med hold 
af kreative iværksættere og 
kommunale medarbejdere. 

At � lmen gik viralt var blot 
en sidegevinst.

Youtube 
blokerer 
Sydfyn 
Style

 ■Youtube har blokeret den populære og 
kontroversielle video Sydfyn Style efter 
påstand om brud på ophavsretten

 ■Susanne Linnet Aagaard fra Fremtidsfabrikken mener, at det 
ikke var ulovligt at lægge Sydfyn Style på Youtube.

[Vi er jo ikke noget 
kommercielt dyr, der 
misbruger musikere. 
Det er ikke missionen.
Susanne Linnet Aagaard, projekt-
leder på Fremtidsfabrikken

- Selvfølgelig har vi været 
glade for omtalen. Det ville 
være fjollet ikke at være det, 
siger hun.

Branding, ikke reklame
- På jeres hjemmeside bruger 
I ord som branding, markeds-
føring og viralt om videoen. 
Hvorfor mener du ikke, det er 
reklame?

- Når du brander, skaber 
du en fortælling om noget. 
Det er jo ikke en reklame� lm, 
der kører i en eller anden re-
klameblok med et produkt, 
vi skal ud og sælge. Det er 
en velkomst til en undervis-
ningsdag. Teksten siger også: 
”Vi er samlet i dag for at lave 
et særligt brand om Sydfyn.

Desuden sætter projekt-
lederen spørgsmålstegn ved, 
om det reelt drejer sig om et 
krav fra Universal Music Pub-
lishing, og hvorvidt Youtube  
selv har undersøgt sagen.

Hun vil nu undersøge, 
hvorvidt ophavsretten faktisk 
er krænket i juridisk forstand. 
For hun synes, det er synd, 
hvis videoen ikke kan få lov 
at � orere på internettet frem-
over.

- Vi er jo ikke noget kom-
mercielt dyr, der misbruger 
musikere. Det er ikke mis-
sionen, konstaterer Susanne 
Linnet Aagaard.

Findes stadig på Youtube
Videoen er dog stadig mulig 
at � nde på Youtube.

En anden bruger har lagt 
den ud, og det er tilsynela-
dende kun Fremtidsfabrik-
kens version, der er blevet 
reageret på.

Ifølge Universal Music i 
Danmark er det den svenske 
afdeling af selskabet, der har 
fået videoen blokeret på You-
tube.

Det er ikke lykkedes at få en 
forklaring fra Universal Mu-
sic i Sverige.

Af Helene Lykke Skov 
Refsgaard
hlsr@fynskemedier.dk


