
Vejret i daVejret i daV g
Skyet vejr med regn. Temp. melleemp. melleSkyet vejr med regn. Temp. melleSkyet vejr med regn. T m m 
10 og 14 grader og let til frisk vind
omkring nord. I nat mest tørt og til
dels klart vejr. Tt vejr. Tt vejr emp. omkring 11. Temp. omkring 11. T
grgrgrgraaaader og let vind frder og let vind frder og let vind fra nord.

Svendborg
svendborg@faa.dk

Svendborg Avis: Tlf.: 62 21 46 21
Lokalredaktør:  David Bernicken, Lokalredaktør:  David Bernicken, Lokalredaktør: 
63 45 21 55, dabe@faa.dk63 45 21 55, dabe@faa.dk
Journalister:Journalister:
Caspar Troest Jørgensen, souschef, Caspar Troest Jørgensen, souschef, 
 63 45 21 42, catj@faa.dk 63 45 21 42, catj@faa.dk
Ole Grube, 63 45 21 37, olgr@faa.dkOle Grube, 63 45 21 37, olgr@faa.dk
Gitte Gedde, 63 45 21 44, gige@faa.dkGitte Gedde, 63 45 21 44, gige@faa.dk

4 Lørdag 25. maj 2013

Svendborg: Den 44-årige 
drabssigtede i sagen fra Hyt-
tebyen på Hellegårdsvej næg-
ter sig skyldig og nægter også 
at udtale sig i retten.

Det oplyser anklager Bo 
Hjeds, Fyns Politi, efter tors-
dagens lukkede grundlovs-
forhør, hvor manden blev 
varetægtsfængslet i � re uger 
som sigtet for manddrab på 
den 69-årige invalidepensio-
nist Carsten Stig Bloch ved 
adskillige knivstik i brystet og 
i ansigtet. 

- Han ville intet sige til rets-
mødet, men gennem hans 
forsvarer kunne vi forstå, at 
han nægter sig skyldig, siger 
Bo Hjeds.

- Og det er vel skyldsspørgs-
målet, der afgør, om sagen skal 
behandles som tilståelsessag el-
ler lokal nævningesag?

- Det er korrekt, men der 
kan jo ske meget, før vi når 
dertil, siger Bo Hjeds.

Ifølge retsplejeloven skal 
politiet bevise at en sigtet  er 

skyldig, hvis han skal døm-
mes for drab. Til gengæld er 
strafferammen helt op til livs-
tid. 

Hvis tiltalte tilstår, kan sa-
gen behandles uden det store 
retslige og bevismæssige ap-
parat.

Livstid trods tavshed
I dobbeltdrabet i Tusindårs-
skoven i Odense nægtede den 
tiltalte, Vincent Smith, at sige 
noget, men blev idømt lovens 
strengeste straf, fængsel på 
livstid.

Østre Landsret har be-
handlet � ere drabssager ved 
nævningeting i Svendborg og 
har benyttet byrådssalen på 
Svendborg Rådhus som rets-
lokale. 

Efter den tidligere retsple-
jelov blev skyldsspørgsmålet 
endeligt afgjort i landsret-
ten, mens kun udmålingen af 
straffen kunne ankes til Høje-
steret.

Men nu er retsplejeloven 
ændret, så skyldsspørgsmålet 
får to chancer, nemlig i byret 
og i landsret. 

Byretten kan sætte et næv-
ningeting på seks  lokale næv-
ninger, og det er der plads til i 
Tinghuset i Svendborg. 

Af Torsten Nielsen
toni@faa.dk

Drabssigtet 
vil intet sige

 ■Nægter at udtale sig 
om drabet i Hyttebyen 
og nægter sig skyldig, 
så sagen kan ifølge 
sagens anklager, Bo 
Hjeds, ende i et lokalt 
nævningeting

 ■Carsten Stig Bloch blev onsdag aften myrdet med adskillige 
knivstik i sit hjem i Hyttebyen på Hellegårdsvej.  
Foto: Michael Bager

Videoen ”Sydfyn Style”  , hvor 
de fi re sydfynske borgmestre 
optræder på slap line på forlæg 
af verdenshittet ”Gangnam 
Style”, blev produceret til et 
iværksætter seminar.
Videoen  blev efterfølgende lagt 
ud på Youtube, hvor den hurtigt 
blev et hit.
Pladeselskabet  Universal Mu-
sic har nu krævet erstatning for 
krænkelse af ophavsrettigheder.

Sydfyn Style

 ■De sydfynske borgmestre har fl ere gange deltaget i Fremtidsfabrikkens arrangementer. Her er fra venstre Hans Jørgensen, 
Faaborg-Midtfyn, Curt Sørensen, Svendborg og Karsten Landro, Ærø.  Foto: Katrine Becher Damkjær

Svendborg: Det er ifølge pro-
jektleder Susanne Aagaard, 
Fremtidsfabrikken, et meget 
stort beløb, som Universal 
Music har krævet i erstatning 
for at kopiere hittet ”Gang-
nam Style” og lægge det ud på 
Youtube.

Det får dog ikke opbaknin-
gen til hende og Fremtids-
fabrikken til at blegne. Re-
gion og kommune bakker 
ufortrødent op.

Regionsdirektør i Syddan-
mark Mikkel Hemmingsen 
mener ikke, at erstatnings-
kravet fra Universal Music 
vil ændre på regionens syn på 
Fremtidsfabrikken.

- Folk løber ind i så mange 
praktiske problemer, og dem 
må man jo så bare løse. Det 
har grundlæggende set ikke 
noget med projektet at gøre, 
siger han.

Region Syddanmark har 
været � nansiel primus motor 
for Fremtidsfabrikken med 
knap 20 mio. kr. fra regionale 
erhvervsudviklingsmidler og 
EU-midler. Og de penge er 
givet godt ud, mener regions-
direktøren stadig - selv om 

det kan ende med, at nogle af 
dem går til et meget stort er-
statningskrav.

- Så håber vi bare, at de bru-
ger resten fornuftigt, siger 
Mikkel Hemmingsen.

Styr på sagerne
Også borgmester Curt Søren-
sen (S) bakker stærkt op om 
Fremtidsfabrikken og lance-
ringen af den omdiskuterede 
video, hvor han selv optræder 
i sjov stil.

- Jeg synes stadig, den er 
frisk, siger han.

Curt Sørensen forventer 
ikke, at en eventuel erstatning 
vil belaste kommunens øko-
nomi.

- Fremtidsfabrikken er en 
selvstændig institution, som 
har sin egen økonomi. Den 
hører under Udvikling Fyn, 
siger han.

- Men i bund og grund 
er både Udvikling Fyn og 
Fremtids fabrikken jo et fælles-
kommunalt foretagende. Kan 
de � re sydfynske kommuner 
komme til at hænge på udgiften 
i sidste ende?

- Nej, det kan jeg slet ikke 

forestille mig. Vi har ikke no-
get med den økonomi at gøre 
i kommunerne, siger Curt Sø-
rensen.

- Og jeg tror heller ikke, det 
når så langt som til en retssag. 
Jeg tror, parterne får talt om 
det, og Fremtidsfabrikken får 
godtgjort, at der er så mange 
andre lignende videoer på 
Youtube.

- Det er en ny tids verden, 
og juraen halter efter medie-
virkeligheden. Jeg har fuld 
tiltro til, at producenten og 
Fremtidsfabrikken har haft 
tjek på rettighederne. De er 
så dygtige, og de har styr på 
det, de skal have styr på, siger 
borgmesteren.

- Jeg vurderer, at pladesel-
skabet har haft fokus på den-
ne sag, fordi videoen har haft 
så stor udbredelse. Men der 

Fuld opbakning 
til projektleder

 ■Kommune og region har stadig stor tillid 
til ledelsen i Fremtidsfabrikken trods stort 
erstatningskrav efter gangnam-video 

Af Gitte Gedde
gige@faa.dk

 ■Mikkel 
Hemmingsen, 
regionsdirektør 
i Syddanmark, 
mener ikke, 
den aktuelle 
erstatningssag 
har nogen 
indfl ydelse for 
den fortsatte 
opbakning 
til projektet. 
Pressefoto

� ndes mange andre lignende 
videoer. 

Svendborg: Det er ikke en al-
mindelig forlængerledning, 
der er stjålet på en bygge-
plads i Stenstrup i weeken-
den. 

Det drejer sig om et instal-
lationskabel til hele 12.000 
kroner, der er fjernet.

Politiet har også fået mel-
ding om tyveri fra et udhus 

på Nyborgvej i Svendborg. 
Her er der stjålet både plæne- 
og hækkeklipper. 

Og fra kolonien Solbakken 
er der i et af husene blevet 
ledt efter værdier, efter at en 
rude er knust. 

Udbyttet var ringe: Der 
er kun fjernet to rustne pe-
tanquekugler!

Tyveri af kabel til 12.000 kroner


