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Vejret i dag
Først regn, senere skyet med lidt 
eller nogen sol. Temp. mellem 16 
og 18 grader og let til jævn vind 
omkring sydvest. I nat skyet og tørt. 
Temp. omkring 16 grader. 

Svendborg
svendborg@faa.dk

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

 ■Mads Kjær vil have lukket sagen om gangnam-style og har derfor tilbudt at betale 60.000 kro-
ner af egen lomme.  Arkivfoto: Jakob Polacsek

Svendborg: Det bliver hverken 
skatteyderne eller Fremtids-
fabrikken, der kommer til at 
hænge på regningen efter den 
meget omtalte video, hvor 
� re sydfynske borgmestre 
danser gangnam-style.

Den sydfynske rigmand 
Mads Kjær har i hvert fald 
tilbudt at betale 60.000 kro-
ner for at få lukket sagen, som 
pladeselskabet Universal har 
rejst efter brud på ophavsret-
ten. Mads Kjær åbner check-
hæftet for at få lukket sagen 
og i respekt for arbejdet på 
Fremtidsfabrikken.

- Jeg synes, det er synd, at 
dem, der går og tager initiati-
ver til glæde for Sydfyn, skal 
hænge på det her, siger den 
sydfynske rigmand, der er 
ejer af Kjær Group og med-
ejer af udviklingsselskabet 
Udsyn.

Forsøg på at skabe vækst
Videoen med de � re dansen-
de borgmestre blev produce-
ret på et iværksætterseminar 
i Fremtidsfabrikkens regi og 
gik siden landet rundt. I køl-
vandet kom erstatningskra-

vet, fordi Fremtidsfabrikken 
ikke havde fået grønt lys hos 
rettighedshaveren.

Mads Kjær vil ikke forholde 
sig til selve videoen, som der 
er mange forskellige menin-
ger om - fra genial til pinlig.

- Jeg gør det, fordi nogen 
skal gøre det, og det handler 
ikke om, hvorvidt jeg synes, 
videoen er god eller dårlig. 
Jeg synes, vi skal gøre noget 
for at brande Sydfyn, og det 
arbejder Fremtidsfabrikken 
og Susanne Aagaard (leder af 
Fremtidsfabrikken, red.) kon-
stant på, samtidig med at de 
forsøger at skabe vækst her-
nede. Jeg bor her og vil gerne 
have noget vækst og noget 
positiv omtale af Sydfyn, siger 
Mads Kjær.

Susanne Aagaard fortæller, 
at hun i en samtale med Mads 
Kjær direkte spurgte, om han 
mente, det var muligt at � nde 
støtte til at få løst striden i er-
hvervslivet.

- Han var frisk og sagde ”ja, 
den tager jeg”, fortæller Su-
sanne Aagaard, der håber, at 
støtten fra erhvervsmanden 
kan lukke sagen.

Det er dog endnu uvist, 
om støttebeløbet på 60.000 
kroner slår til. Universal har 
tidligere opgjort erstatnings-
kravet til 60.000 kroner, men 
siden er kravet blevet ganget 
med � re, fordi der var � re 
sydfynske borgmestre, som 
blev promoveret i dansevide-

oen. Den udregning har eks-
perter dog underkendt over 
for Fyns Amts Avis, og Mads 
Kjær afviser da også at skyde 
yderligere kroner i erstat-
ningssagen.

- Så må vi ud og � nde nogle 
� ere, der er ligeså liberalisti-
ske som jeg, siger Mads Kjær, 
der mener, at pladeselskabet 
forfølger kommunerne i sa-
gen.

- Det kan jo også være, at 
vi slet ikke skal betale noget, 
og at Universal ombestem-
mer sig og siger, at det her er 
en storm i et glas vand. Det vil 
stå dem bedst, hvis de gjorde 
det, siger Mads Kjær.

Se at komme videre
Han har tidligere løst en lokal 
økonomisk strid om byens 
juleudsmykning ved at rive 
checkhæftet frem, men Mads 
Kjær og Kjær Group har også 
med ganske kort varsel truk-
ket et lovet støttebeløb på en 
million til opførelsen af Bor-
gerforeningen. Det skete an-
giveligt i skuffelse over kom-
munens mangel på handling 
på Frederiksøen, hvor Udsyn 
har interesser.

Beder du om noget til gen-
gæld for at betale de 60.000 
kroner?

- En kold øl ville da være 
dejligt. Og noget stegt � æsk 
med karto� er og persillesovs. 
En frokost på Svendborgsund 
kunne være hyggeligt, og så 

Rigmand 
punger ud for 
danse-eventyr

 ■Mads Kjær vil 
betale de 60.000 
til pladeselskabet 
Universal for at 
få lukket sag mod 
Fremtidsfabrikken

Af Ole Grube
og Finn Eriksen
olgr@faa.dk, fi er@faa.dk

skulle vi se at komme videre. 
Det her kan vi ikke bruge hele 
vores liv på at diskutere, siger 
Mads Kjær. 

Det har ikke været muligt 
at få en kommentar fra Uni-
versal.

Gudme: Fiskedøden i Gudme 
Sø er tilsyneladende perfekt 
pensumstof for en 3. g klasse 
med biologi på højniveau. 

I hvert fald tog 29 ele-
ver med lærere fra Vestfyns 
Gymnasium turen til Gudme 
fredag for at se, måle og lugte 
til den søen, hvor døde � sk 
ligger i stakkevis langs søkan-
ten.

- Det her er helt perfekt stof 
for eleverne og bliver pensum 
til eksamen, fortæller biologi-

lærer Jane Burkarl.
Fiskene i Gudme Sø er 

døde på grund af iltmangel, 
som skyldes fortidens udled-
ning af spildevand. Og det har 
ødelagt den økologiske ba-
lance i Gudme Sø.

Eleverne har netop læst om 
fænomenet, så det passede 
biologilæreren rigtig godt. 

- En ting er at læse om det 
i bøger, en anden ting er at se 
det selv, siger Jane Burkarl.

Eleverne tog waders på og 
gik to og to ud i søen for at 
måle på blandt andet ilt- og 
fosforindhold og algetyper. 
Desuden skulle de også disse-
kere nogle af de døde � sk, og 
blandt andre Emma Eckhoff  
fra 3. y Bio A var ikke ubetin-
get begejstret for selskabet af 
døde dyr.

- Hold da op, er alle de � sk 
døde. Ad her lugter, konsta-
terede hun ved mødet med 
� skene.

Af Agnete Finnemann Scheel
agfs@faa.dk

Elever undersøger 
Gudme Sø

 ■Eleverne i 3. g på 
Vestfyns Gymnasium 
undersøger Gudme 
Sø efter den store 
fiskedød

Svendborg: De � este har lært, 
at man skal gå lige hjem. Men 
hvis ikke man kan gå lige, så 
kan det være svært at � nde 
hjem.

Det måtte en 51-årige 
mand fra Svendborg sande 
natten til fredag efter en våd 
aften i byen. Han havde lagt 
sig til at sove i en have på 
Lundtoftevej, og selvom det 
nu ikke er ulovligt at være fri-

luftsmenneske, måtte politiet 
alligevel træde til, da det ikke 
var mandens egen have.

Da politiet havde vækket 
den trætte herre, kunne han, 
forlyder det, godt selv � nde 
hjem.

Han bor nemlig et andet 
sted i kvarteret.

Af Agnete Finnemann Scheel
agfs@faa.dk

Sov brandert ud i 
fremmed have

 ■Politiet måtte hjælpe en meget træt og overrislet herre med 
at fi nde hjem. Tegning: Gert Ejton

[ Hold da op, er alle de 
fi sk døde. Ad her lugter.
Emma Eckhoff , 3.y
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Er din bil beskyttet?
Rust er en af bilens værste fjender. 
Det danske klima og saltning af vejene 
er typiske årsager til rust. For 
at forlænge bilens levetid bør 
alle biler rustbeskyttes.

Ring og bestil tid til undervognsbehandling af din bil

Odensevej 56
Tel. 62 21 20 04

SVENDBORG

Svendborg
Bridgeklub

Spil bridge
Kunne du tænke dig at 
lære dette pragtfulde spil?
Så tilbyder vi:
• Kvali� cerede bridgelærere
• Moderne undervisningsmaterialer
• Undervisning for begyndere og viderekomne.
• Start 5. september - 30 lektioner
• Undervisningen foregår torsdage fra 19.00 - 22.00
Alt dette vil vi gerne fortælle dig om ved en kort, 
uforpligtende introduktion:
Torsdag den 22. august 2013 kl. 19.00 - 21.00
i vore lokaler, Abildvej 1A 1.tv.
Henv. til klubbens formand Jørgen Steen Larsen 
joergen.steen.larsen@gmail.com eller 24 67 25 14.

ESBENSEN NIELSEN
MURERMESTER  •  KLOAKMESTER

☎ 4025 2091 ✉ lars@esben.dk

BRUG
HÅNDVÆRKER

FRADRAGET
- til at forbedre dit hus

•  Badeværelse & gulvbelægning
• Om- & tilbygning
• Tag- & facaderenovering 
• Aut. kloakarbejde
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 ■Filmen hvor Svendborgs 
borgmester Curt Sørensen og 
de tre øvrige sydfynske borg-
mestre danser gangnam-sty-
le er gået landet rundt, og nu 
ser det ud til, at det efterføl-
gende om erstatsningskrav er 
på vej mod enden. Mads Kjær 
har tilbudt at lukke sagen 
med en check på 60.000 kr.

10. april i år  præsenterer Frem-
tidsfabrikken filmen Sydfyn 
Style med borgmestrene fra 
Langeland, Svendborg, Ærø og 
Faaborg-Midtfyn kommuner, 
der sang og dansede til musik-
ken fra Gangnam Style af sydko-
reaneren Psy.
Musikvideoen blev  produceret 
til et iværksætterseminar, men 
siden lagde Fremtidsfabrikken 
filmen ud på internetfilm- 

delingstjenesten på Youtube.
I maj blev  filmen blokeret på 
Youtube, og Universal Music 
sendte en regning for krænkel-
se af ophavsretten. Den lød på 
60.000 kroner til hver af de in-
volverede kommuner.
Siden er beløbet  blevet nedju-
steret til formentlig 60.000 kro-
ner, men parterne er endnu ikke 
blevet enige om en endelig for-
ligsaftale.

Sagen kort

 ➤Tre meninger

De fire sydfynske borgmestre 
blev i foråret noget ufrivilligt 
gjort til mediestjerner i hele 
landet, da de stillede op og 
dansede gangnam-style i en 
film, der lagde op til Frem-
tidsfabrikkens et visionsse-
minar.

Filmen blev et kæmpe hit 
på Youtube, hvor tusindvis 
klikkede sig ind og grinte af 
borgmestrene, der havde 
svært ved at holde takten.

Siden kom erstatningskra-
vet, og nu glæder de sig over, 
at sagen ser ud til at kunne 
lukkes med Mads Kjærs 
støtte:

Respekt fra 
sydfynske 
borgmestre

 Curt  
Sørensen (S), 
borgmester i 
Svendborg:
- Der er gene-
røst. Det sy-
nes jeg, og jeg 
ser det som et 

udtryk for, at der blandt nogle 
af vores erhvervsfolk er op-
bakning til at få det afsluttet. 
Det synes jeg er flot, og det 
gør mig glad. Det er en flot 
håndsrækning til Fremtids-
fabrikken og den sag, som vi 
har været fælles om.

 Hans  
Jørgensen 
(S), borgme-
ster i  
Faaborg-
Midtfyn:
- Jeg er jo kun 
statist, men 

det er dejligt for Fremtidsfa-
brikken, og ser det da som en 
cadeau til den uddannelse, 
de tilbyder, for de kreative 
iværksættere. Med sådan en 
støtte siger han jo også, at de 
gør et godt stykke arbejde, og 
er positivt vurderet i det syd-
fynske område, og det kan jeg 
kun glæde mig over på Frem-
tidsfabrikkens vegne.

 Karsten 
Landbo (K), 
borgmester 
på Ærø:
- Det er sgu 
flot. Hvis det 
her kan få det 
ud af verden, 

så synes jeg, det er et me-
get flot tilbud, han kommer 
med. Men jeg må også sige, at 
det her har været trukket ud 
og har været blæst op og er 
skudt fuldstændig over målet. 
Der er jo ingen, der har prøvet 
at snyde nogen - overhovedet 
ikke. Men det er generøst af 
ham, og det bliver dejligt at få 
lukket den sag.


