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5100 Odense C
Tlf. omstilling:  66 11 11 11
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Fredag:  8.00 - 15.00
 Lørdag - søndag:  Lukket 

Har du ikke fået avisen: 
Tlf:  63 15 15 15  
Mandag - fredag:  7.00 - 10.00
Ved senere henvendelse kontakt 
kundeservice.
Lørdag - søndag:  8.00 - 10.00
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Kundeservice vedr. abonnement tlf:  tlf:  tlf 63 15 15 15  fax:fax:f   62 22 44 21  ax:  62 22 44 21  ax:

Mandag - torsdag:  8.00 - 16.00.  Fredag:  8.00 - 15.00Fredag:  8.00 - 15.00Fredag:

Nyhedsredaktør:
Tlf:  65 45 51 21
Fax:  65 45 52 88 

Tjek din avislevering under 
Kundeservice på www.fyens.dk

Abonnementsrettelser 
til næste dag skal meddeles 
inden kl. 14.00. Mail: 
kundeservice@fynskemedier.dk

Læsertal:  Hverdag 129.000
Weekend:  155.000
Kilde: Gallup Index DK 1. halvår 2012

Oplag:  Hverdag: 46.014
Weekend: 52.593
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Gul og Gratis:  www.guloggratis.dk
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Fredag:  8.00 - 15.00
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Tlf:  66 11 11 11
Mandag - torsdag:  10.00 - 14.00

Dødsannoncer:
Tlf:  65 45 53 40 
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Fredag:  8.00 - 14.45
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Læs meget mere 
på www.fyens.dk

fyens.dk

Rettelser

Fyens Stiftstidende retter 
faktuelle fejl og misforståelser. 
Skriftlig henvendelse med dato, 
side og overskrift på artikel, hvor 
fejlen optræder, bedes sendt til 
avisen.
Mail:  chefredaktionen@fyens.dk
Brev:  Chefredaktionen
Fyens Stiftstidende
Banegårdspladsen
5100 Odense C

Se Stiftstidendes 
presseetiske regler på 
www.fyens.dk/presseetik

Folkene bag ”Sydfyn Style”-
videoen er blevet mødt med 
krav om en kæmpeerstatning, 
men ikke for at overskride 
retningslinjer for god smag, 
som man måske skulle tro. 
Kæmpekravet drejer sig deri-
mod om brud på ophavsret-
ten. 

Fremtidsfabrikken har 
nemlig ikke fået lov til at bru-
ge Psys musik på den måde, 
som det er tilfældet i videoen, 
der også er blevet blokeret på 
Youtube.

Urealistisk høje krav
Projektleder ved Fremtids-
fabrikken, Susanne Linnet 
Aagaard, vil ikke ud med, 
hvor stort et beløb, rettig-
hedshaverne kræver. Men 
hun siger, at det er mere, end 
det man normalt skal betale 
for at bruge musik i en spil-
le  lm. 

- De krav, der er stillet, er 
urealistisk høje. Også i for-
hold til, hvad der er retsprak-
sis, siger hun og tilføjer: 

- Den juridiske ekspert, vi 
har spurgt, mener, det lig-
ger mange gange højere, end 

hvad man betaler for at bruge 
musik i en spille  lm. Det er 
alt for højt. 

Susanne Linnet Aagaard 
taget kravet med ro. Hun tror 
på, erstatningen sagtens kan 
forhandles ned. 

- Der bliver indgået aftaler 
hver eneste dag. På den måde, 
er der intet odiøst i det her, si-
ger hun. 

Susanne Linnet Aagaard 
erkender, at Fremtidsfabrik-
ken ikke har været opmærk-

somme på alle bestemmel-
serne inden for loven om 
ophavsret. Hun vil dog ikke 
ud med, hvad der præcist bli-
ver gjort krav på fra rettig-
hedshaverens side. Der kan 
dog være tale om, at musik-
ken er blevet brugt, uden de 
nødvendige tilladelser har 
været i orden, og at teksten er 
blevet omskrevet.

Tegn på succes
Fremtidsfabrikken vælger at 

se sagen som et positivt tegn 
på den succes, de mener, 
”Sydfyn Style” er blevet til. 

- Der var aldrig nogen, der 
havde løftet et øjenbryn, hvis 
ikke den var gået viralt og 
havde overtaget medie� a-
den, siger hun. På Youtube 
ligger der masser af lignende 
videoer, hvor folk har lavet 
egne fortolkninger af ”Gan-
gnam Style”. Grunden til at 
rettighedshaverne går efter 
Fremtidsfabrikken, mener 

hun, er på grund af den store 
opmærksomhed videoen har 
genereret. 

- Hvis det ikke havde været 
en succes, ville Universal Mu-
sic (Psys pladeselskab. red.) 
ikke blokere den, siger hun.

Folk bag Sydfyn Style 
risikerer erstatningssag

 ■Fremtidsfabrikken, 
der står bag videoen 
med de fire sydfynske 
borgmestre, risikerer 
at skulle betale stor 
erstatning for at 
have brudt loven om 
ophavsret

I Bagsidens artikel i går om 
kunstneren Svend P.   k vi i en 
billedtekst skabt lidt uklare 
familieforhold. Frits Jørgen-
sen er ikke storebror, men 
lillebror til Svend P. Og han 
er ikke svoger til Svend P.’s 
datter, Jane Refning Poulsen. 
Han er naturligvis hendes 
farbror. (red)

FARBROR OG LILLEBROR

 ■Svendborgs borgmester Curt Sørensen giver den gas i ”Sydfyn Style”. Nu kan videoen give en økonomisk øretæve til Fremtidsfa-
brikken, som producerede den.   Foto fra videoen

Af Pernille Guldbæk 
Rasmussen
pegr@faa.dk

Det er ikke altid lige let at 
gennemskue, hvad man må 
lægge ud på nettet, og der er 
masser af faldgruber, man bør 
være opmærksom på. Især på 
Youtube bliver der ofte uploa-
det videoer, som på den ene 

eller anden måde overtræ-
der kunstneres rettigheder. 
Uploader man en coverver-
sion af en sang, der er ophavs-
retsligt beskyttet, kan være 
en overtrædelse. Det gælder 
også, hvis man   lmer en kon-

cert, et show eller en anden 
lignende situation. Beskyt-
telsestiden for et værk er 70 år 
fra ophavsmandens død. Ef-
ter beskyttelsen af et værk er 
udløbet, kan det frit benyttes.

Ifølge advokat Martin Dahl 

Pedersen fra Kromann Reu-
mert, der blandt andet be-
skæftiger sig med immatrial-
ret, så er hovedreglen simpel:

 - Generelt må man ikke 
lægge noget ud, man ikke selv 
har lavet, siger han. 

I Danmark kan man råd-
føre sig hos CopyDan eller 
Koda, hvis man vil bruge be-
skyttet musik eller tekst. 

Af Pernille Guldbæk Rasmussen
pegr@faa.dk

Sådan undgår du at komme i klemme

Allerede inden forhandlin-
gerne om en fornyet indsats 
for de udsatte boligområ-
der - den såkaldte ghettoli-
ste - er gået egentlig i gang, 
tyder meget på, at Venstre og 
Dansk Folkeparti ikke kom-
mer med ved forhandlings-
bordet.

- Jeg har onsdag aften  (i 
aftes, red.)fået en mail fra 
by- og boligminister Car-
sten Hansen (S), der skriver, 
at han i første omgang vil 
tale videre med de partier, 
der umiddelbart er positive 
over for regeringens udspil. 
Det er vi skuffede over, siger 
Venstres by- og boligordfører 
Louise Schack Elholm.

- Vi havde håbet på et bredt 
forlig, siger hun.

Samme holdning er der 
hos Dansk Folkeparti.

Regeringen vil med to nye 
kriterier for udsatte boligom-
råder sikre, at den årlige li-
ste bliver mere nuanceret og 
brugbar. (ritzau)

DF og Venstre 
er på vej ud af 
forhandling om 
ghettoliste


