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• Huller i vejen ” så det os ”
• Nyt asfalt på villavej ” så det os ”
• Fræsning af asfalt ” så det os ”
• Kort fortalt: Skal du ha lavet asfalt så 

kontakt CLC- ASFALkontakt CLC- ASFALkontakt CLC- ASF TALTAL

Vi gør din vej mere sikkere sikkere sikk .er.er

Nu blev det 
forår!

”””

dettt

Hilsen Palle Kortegaard

GMC A/S Svendborg
Grønnemosevej 22 - 5700 Svendborg

62622000 - salgsv@gmc-fyn.dk - www.gmc-fyn.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-16.30 . Lørdag 9.00 - 12.00
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Vejret på Sydfyn i dag

Svendborg Avis
Langelands Avis
Faaborg Avis
Ærø Avis

150 års aftryk på Sydfyn

TORSDAG 30. maj 2013 151. årgang Nr. 118 Løssalg: 20,00 kr.

Tørt vejr med nogen eller en
del sol. Temp.del sol. Temp.del sol. T
mellem 17 og 21
grader og jævn
vind fra nord.

[ Når alle ti kom-
muner står sam-
men, kan vi støtte 
den undergrund af 
talent og engage-
ment, der findes på 
Fyn.
Lene Høsthaab,
fmd. for Kulturregion Fyn

DEBAT 2. SEKTION SIDE 3

På den 
røde løber
Elever fra Bogense 
Skole til filmgalla
2. SEKTION 
SIDE 6-7

Naturskole til havs
Trentemølle 
overtager Bittenhus
1. SEKTION SIDE 14-15

Surt show: Sydfyns Style 
kan koste skatteydere 
en halv million kroner

[ Man kunne 
drømme om, at 
vores fire borgme-
stre gik sammen 
om en vision om, 
at alle unge, som 
går ud af en skole 
i Øhavets område, 
skal være blevet 
fortrolig med vores 
egne herligheder.
Peter Thor Andersen,
museumschef

MIN MENING 
2. SEKTION SIDE 2

[ Kampen 
om jorden vil 
fortsætte, indtil 
bønder, borgere 
og myndigheder 
finder det fælles 
værdigrundlag, vi 
skal dyrke den på.
LEDER 1. SEKTION SIDE 2

Fyns Amts 
Avis mener

1. SEKTION SIDE 4-5

Foto: Screendump fra Youtube
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Vejret i daVejret i daV g
Nogen eller en del sol. Temp. melemp. melNogen eller en del sol. Temp. melNogen eller en del sol. T -
lem 16 og 19 grader og let til jævn
vind omkring nordøst og øst. I nat 
tørt og til dels klart vejr. Tt vejr. Tt vejr emp. mel. Temp. mel. T -
lem 10 og 15 grem 10 og 15 grem 10 og 15 grem 10 og 15 grem 10 og 15 grem 10 og 15 grem 10 og 15 grader.der.der

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

Svendborg: Der er både sjo-
ve, skæve, smukke og endda 
sjældne bygninger i Svend-
borg by, og 1. juni klokken 11 
kan alle 8-16-årige børn tage 
med Svendborg Bibliotek på 
opdagelse i byen.

Det er en guidet tur, og det 
eneste det kræver for at være 
med, er en mobiltelefon med 
kamera  og ordentligt fodtøj. 
Det oplyser Anne Bertram 
fra Svendborg Bibliotek. 

Byvandring

 ■På søndag er der rundtur og gudstjeneste på Drejø.  ArkivfotoPå søndag er der rundtur og gudstjeneste på Drejø.  ArkivfotoPå søndag er der rundtur og gudstjeneste på Drejø.  

Drejø:  Arrangørerne af en ø-dag på Drejø kan melde alt opta-
get til et særarrangement på søndag. Alle gode kræfter er lagt 
i en ø-dag med alle de oplevelser, man nu kan nå på en enkelt 
dag på den naturskønne ø. Der er færgeafgang fra Svendborg 
7.45 og undervejs til Drejø fortælles Drejøs historie, inden 
turen rundt på øen starter i traktordrevne vogne. Efter guds-
tjeneste fortsættes med gode historier rundt i Drejø by, og så 
kommer turen til Anne Birgitte, der serverer frokost på Drejø 
Kro, inden en ny rundtur til bl.a. ø-butikker og andre sevær-
digheder, og så sluttes der med musik til færgeafgang 16.25. 

Drejø bliver endevendt

Svendborg:  En rutinemæs-
sig standsning af en bil 
tirsdag 17.30 på Sundbro-
vej på Tåsinge � k en lidt 
uventet udgang for politi-
et. Det kunne være at bili-
sten var påvirket, men det 
viste sig, at en mand i bi-
len både havde hash og en 
ulovlig kniv på sig, så det 
får han nu to bøder for, 
mens der ikke var noget at 
komme efter, hvad spiritus 
hos føreren angår. 

KØRTE  MED HASH

 ■Folk frygtede, at det var 
motortyve, der forberedte sig.

Skårupøre:  Var det båd- eller 
motortyve, der undersøgte 
området og måske lagde pla-
ner?

Det spørger politiet om, 
efter at folk i Skårupøre tirs-
dag ved 19-tiden undrede sig 
over to udenlandsk udseende 
mænd i en � rehjulstrækker, 
der så på både omkring bå-
delavet. De lignede ikke folk, 
der nød pausen i regnbyger-
ne, men politiet fandt ingen 
ved ankomsten. Politiet hø-
rer gerne på tlf. 112 om tips 
omkring mændene. 

Motortyve 
på udkig?

Svendborg:  En 63-årig kvinde 
blev tirsdag taget som bu-
tikstyv i Fakta på Toldbod-
vej. Hun var rundt i butikken 
som så mange andre, men 
forsøgte at få for 405 kro-
ner madvarer forbi kassen 
uden at betale. Politiet blev 
tilkaldt, og kvinden � k en 
mærkbar bøde.

63-årig kvinde 
som butikstyv

Svendborg: Regningen fra 
Universal Music er sendt til 
Svendborg Kommune og 
borgmester Curt Sørensen, 
men ifølge kommunaldirek-
tør Erik Bendorf ligger an-
svaret for regningen ikke hos 
dem, men hos Fremtidsfa-
brikken.

- Det er rigtigt, at regnin-
gen først blev sendt her til 
kommunen, men den blev 
med det samme sendt videre 
til Fremtidsfabrikken. Det er 
deres � lm, og det er dem, der 
skal betale regningen, og det 
anerkender de også selv, siger 
Erik Bendorf.

Han har fuld tillid til, at 
Fremtidsfabrikken betaler i 
tide.

- De betaler vel, hvis der 
ligger et krav, lyder det fra 
kommunaldirektøren.

Men det er Susanne Aa-
gaard fra Fremtidsfabrikken 
ikke helt enig i.

- Selvfølgelig er det os, der 
skal vi betale, ingen tvivl om 
det, men det er jo et helt van-

vittigt beløb. Universal Music 
vil have penge for � re kræn-
kelser af ophavsretten, men 
der er jo kun begået en, og vi 
vil kun betale for en, siger Su-
sanne Aagaard.

Ophøjet ro
Hun mener, at Universal 
Music har set deres snit til at 
score kassen ved at sende � re 
regninger. Derfor tager hun 
regningen med ophøjet ro.

- Når jeg kigger på den al-
mindelige retspraksis, er der 
aldrig nogen, der har betalt 
så meget. Det er en storm i et 
glas, siger Susanne Aagaard.

Hun mener ikke, at det hav-
de været bedre, hvis Frem-
tidsfabrikken havde bedt om 
tilladelse, inden de brugte 
musikken til deres � lm.

-Nej, det er � nt nok, som 
det er, siger Susanne Aagaard, 
der heller ikke har besluttet, 
hvor pengene skal komme fra 
til at betale regningen.

- Det � nder vi ud af, når vi 
når så langt.

Ingen vil betale 
regningen

Svendborg: Fire kommuner, 
� re regninger. Det er dem, 
der har ansvaret, og det er 
dem, der skal betale. Så en-
kel lyder meldingen fra Den-
nis Ploug, der er konsulent 
hos Universal Music, der har 
sendt en femcifret regning 
til hver af kommunerne, der 
medvirkede i � lmen Sydfyn 
Style, hvor de � re borgmestre 
danser og synger til temaet 
fra den originale musikvideo 
Gangnam Style.

- Det er borgmestrene, 
der har udtalt sig til pressen 
og dermed brugt � lmen til 
et kommercielt formål, og 
det er derfor også dem, der 
hænger på regningen, siger 
Dennis Ploug, der har siddet 
med sagen, siden den blev an-
meldt.

Universal Music har givet 
kommunerne til på fredag til 
at betale regningen, sker det 
ikke, bliver der tale om en reel 
erstatningssag.

- Vi har tiltro til, at borg-
mestrene ikke har gjort det 
her i en dårlig mening, men 
at det er en fejl. Derfor har vi 
blot sendt dem den regning, 
det ville have kostet, hvis de 
havde husket at få tilladelse til 
at bruge musikken, hvilket jeg 
nu tvivler på, at de havde fået. 
Men har de ikke betalt inden 
fredag, så behandler vi selv-
følgelig sagen som et brud på 
ophavsretten, og så er det et 
helt andet beløb, vi taler om, 
siger Dennis Ploug.

Psy siger nej
Dennis Ploug har været i 
kontakt med Gangnam Sty-
le-kunstneren Psy og hans 
manager for at høre, om de 
skulle have givet en personlig 
tilladelse til at bruge videoen, 
ikke kun kommercielt, men 
også til et partipolitisk for-
mål, som Dennis Ploug me-

ner, der er tale om her.
- Vi har selvfølgelig in men-

te, at der er kommunalvalg 
om få måneder, og at dette 
også er en måde for borgme-
strene at promovere sig selv 
på, men det falder inden for 
begrebet droit morale, hvor 
det i særlig høj grad er for-
budt at bruge musikken uden 
tilladelse, lige som den ikke 
må bruges i reklamer for stof-
fer, alkohol, porno og tobak, 
fortæller Dennis Ploug.

Og hverken Psy eller hans 
manager ønsker, at musikvi-
deoen bliver brugt som den 
gør med Sydfyn Style.

Langt fra kravet
Dennis Ploug kan i øvrigt for-
tælle, at de har modtaget et 
tilbud fra Fremtidsfabrikken, 
dog på et beløb han kalder 
langt under de 240.000 kro-
ner, som de � re kommuner 
skal hoste op med tilsammen.

- Det er rigtig, at vi har 
modtaget et bud fra Frem-
tidsfabrikken, men det er ikke 
deres ansvar, så det giver in-
gen mening at være i dialog 
med dem. Det svarer til, at 
en uskyldig person tager skyl-
den for at stjæle en bil på sine 
skuldre. Jeg er ikke sikker på, 
at politiet ville godtage den, 
siger Dennis Ploug.

Hos Universal Music er 
man dog ligeglad med, om 
det er den ene eller den anden 
part, der betaler regningen.

- Fremtidsfabrikken er vel-
kommen til at betale, men vi 
har ikke fået nogen skriftlig 
bekræftelse på, at de tager an-
svaret for � lmen, siger Den-
nis Ploug.

Prisen på 
Sydfyn 
Style 
kan blive 
240.000 kr

 ■Svendborg Kommune har fået en regning på 
60.000 kroner fra Universal Music for at bruge 
Sydfyn Style-filmen kommercielt

Af Henriette Anker-
stjerne Hermann
heah@fyens.dk

Svendborg: Onsdag bragte 
avisen en artikel om, at direk-
tøren for miljø- og teknikom-
rådet Kjeld Bussborg Johan-
sen havde fået en nyoprettet 
stilling som chef for Center 
for facilitymanagement. I ar-
tiklen er Kjeld Bussborg Joh-
ansens omtalt som forhenvæ-
rende direktør for miljø- og 
teknikområdet, men dette er 
en fejl, da han først fratræ-
der sin stilling 31. december 
2013. Avisen beklager fejlen.

FAA retter
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 ■Hyttebyen, hvor drabet på den 69-årige invalidepensionist 
blev begået forrige onsdag aften.  Foto: Michael Bager

Svendborg: Den 42-årige 
mand, der i torsdags blev va-
retægtsfængslet i � re uger 
som sigtet for drabet på den 
69-årige invalidepensionist 
Carsten Stig Bloch i Hytteby-
en på Hellegårdsvej, er fortsat 
tavs omkring sin færden afte-
nen før.

Han har nægtet at udtale 
sig til både politiet og retten 
og lod forstå gennem sin for-
svarer, Charlotte Kjærgaard, 
at han nægtede sig skyldig.

- Lige nu afventer vi be-
sked fra mandens forsvarer, 
om han vil udtale sig, hvoref-
ter vi naturligvis er klar til en 
afhøring, oplyser efterforsk-
ningsleder Jack Liedeke, Fyns 
Politi. 

Vil en sådan afhøring som i 
andre drabssager ske foran en 
dommer, så hans forklaring bli-
ver protokolført til senere retslig 
brug?

- Det er der ikke taget stil-
ling til endnu. 

Har I fundet drabsvåbnet?
- Vi har fundet en kniv, der 

nu undersøges kriminaltek-
nisk med henblik på at fastslå, 
at det er drabsvåbnet.

Er der andre mistænkte i sa-
gen?

- Vi sigtede en 48-årig 
mand, som vi ikke � k fængs-
let i grundlovsforhøret. Ellers 
er der ikke andre mistænkte. 
Man skal ganske vist aldrig 
sige aldrig, men vi er ret over-
beviste om, at der ikke er an-
dre indblandede i drabssagen, 
siger Jack Liedeke.

Efter hvad Fyns Amts Avis 
erfarer, var det langvarig 
uenighed mellem den dræb-
te og hans nabo, der brød ud 
i lys lue i Hyttebyen sidste 
onsdag aften. Invalidepen-
sionisten blev hen på aftenen 
fundet livløs i sin seng efter 
adskillige knivstik og blev 
af en læge erklæret for død. 
En halv time efter anholdtes 
hans to naboer.

Af Torsten Nielsen
toni@faa.dk

Drabssigtet fortsat 
tavs

 ■Vil have afklaret 
med sin forsvarer, om 
han vil udtale sig til 
politiet og i retten

Skårup: Efter at have ind-
samlet 150.000 kroner i fol-
keaktier og fået kommunalt 
tilsagn om et lån på 6,5 mil-
lioner, er folkene bag kultur-
hus-projektet i Skårup klar til 
første spadestik.

Spadestikket bliver taget 
ved Skåruphallen på søndag 
kl. 16 af formanden for kutur 
og planlægning, Bruno Han-
sen (SF).

- Om alt går vel, vil vi til jul 
få a� everet et nøglefærdigt 
kulturhus af totalentrepre-
nøren Johs. Jørgensen og kan 
begynde ind� ytning i det tid-

lige forår, siger formand for 
projektgruppen, Bo Tune.

Kulturhuset skal bl.a. rum-
me kulturcafe, bibliotek, ju-
niorklub og � tnessafdeling. 

Det bygges af foreningsli-
vet i Skårup i to etager i sam-
menhæng med Skåruphallen, 
og en del af arbejdet udfø-
res af frivillige, nemlig den 
igangværende nedrivning ved 
idrætshallen og det afslutten-
de malerarbejde af huset, når 
det står klar.

Af Torsten Nielsen
toni@faa.dk

Første spadestik 
på kulturhus

Skulle man have lyst til at 
gense de � re sydfynske borg-
mestre slå sig løs i byrådssa-
len og på kommunekontoret, 
kan man glæde sig. Videoen 
er nemlig tilbage på Youtube. 
Borgmester-rappen er i den 
nye udgave blevet reduceret 
til undertekster, mens salsa-
musik og sporadiske bifald fra 
et kunstigt publikum udgør 
det meste af lydsporet. Susan-
ne Linnet Aagaard, projekt-
leder ved Fremtidsfabrikken, 
der står bag Sydfyn Style, for-

klarer til Fyens.dk, at videoen 
igen er lagt ud, fordi mange 
har efterspurgt den.

Case for studerende
- Vi får mange henvendelser 
på den � lm. Så vi har lagt den 
ud, for at man kan se teksten, 
siger hun, og tilføjer:

- Tro mig, det er ikke et for-
søg på at få opmærksomhed. 
Det er for, at de folk, der vil se 
hvad der bliver gjort og sagt 
i videoen, de får mulighed 
for det. Videoen er ifølge Su-

sanne Linnet Aagaard blevet 
benyttet � ittigt som case i for-
skellige studier. 

- Der er mange studerende, 
blandt andet fra medie- og 
kommunikationsstudier og 
CBS, som ser på hvad det er 
for et fænomen.

Susanne Linnet Aagaard 
fortæller også, at Sydfyn Style 
angiveligt er blevet brugt i et 
undervisningsforløb om op-
havsret på et jurastudie. Set 
i lyset af den kæmperegning, 
som Fremtidsfabrikken har 

fået fra Psys rettighedshaver, 
er det nærliggende at antage, 
at videoen bliver brugt som 
eksempel på, hvad man ikke 
bør gøre. Denne gang lover 
hun, at musikken ikke er be-
skyttet af lov om ophavsret. - 
Det er gratis musik, siger hun.

Vil man se den nye udgave, 
kan man søge efter navnet 
’Sydfyn Style uden lyd’ på 
Youtube. 

Af Pernille Guldbæk Rasmussen
pegr@fyens.dk

Nu med salsa-rytmer

 ■  Borgmester Curt 
Sørensen har modtaget 
regningen fra Universal 
Music. Men han fraken-
der sig alt ansvar

 ■Hvis ansvar er det, at reg-
ningen bliver betalt?

Vi har fået en del mails i køl-
vandet på � lmen, men det er 
ikke noget, jeg er gået ind i. 
Det er ikke Svendborg Kom-
mune, der har noget med det 
at gøre, det er Fremtidsfa-
brikken.
Det er rigtig, at de har sendt 
regningen hertil, men den 

har vi sendt videre til Frem-
tidsfabrikken.

 ■Men er det ikke din regning, 
hvis det er dig, de sender den 
til?
Nej, det er jo ligesom fejl-
post. Har du aldrig fået det 
før? Bare fordi du modtager 

naboens vandregning, er det 
jo ikke dig, der skal betale 
den.

 ■Heller ikke hvis det er mig, 
der har brugt vandet?
Det har jeg jo ikke. Jeg ken-
der ikke noget til det. Det lig-
ger hos Fremtidsfabrikken.

 ➤Til sagen

- Regning er fejlpost

 ■Sydfyn Style-fi lmen kan 
blive en knap så sjov aff ære, 
hvis det kommer til at koste 
kommunen 60.000 kroner 
som regningen lyder på. 
Screenshot fra YouTube


