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Fikk Giske-ja til dokumentarfilm

Simon Eriksen Val-
vik (20), Morten
Torjussen (19) og As-
bjørn Engedal (20)
har fått napp på
høyt politisk hold
når de nå lager do-
kumentarfilm om
fildelingsproblema-
tikken.
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GIMLEKOLLEN: - At Trond Giske
stiller til intervju i filmen viser at
han forstår problematikken
rundt fildeling og ønsker å være
med på å sette fokus på det, sier
Simon Eriksen Valvik.

Kristiansand Avis møter Valvik
og kameratene Morten
Torjussen og Asbjørn Engedal i
Ragnhilds vei på Gimlekollen.
Trioen som nå lager dokumen-
tarfilmen Urospredere, sitter fo-
ran datamaskinen og mailer
med kontaktene de har oppar-
beidet seg i fildelingsmiljøet.

Første dokumentarfilm
Dokumentaren er ifølge guttene
den første om temaet i Norge og
den har allerede skapt opp-
merksomhet i media, i film- og
musikkmiljøet og i advokatbran-
sjen.

- Hvorfor dokumentarfilm om
fildeling?

- Vi ønsker å belyse denne pro-
blematikken fra flere sider og
lage en objektiv fremstilling. Alle
driver med fildeling – enten lov-
lig eller ulovlig. Men folk vet alt-
for lite om dette, og vi vil sette

mer fokus på det, sier Valvik.
Han er prosjektleder for doku-

mentaren, som skal presenteres
på Cinemateket i Oslo rundt ju-
letider. Totalt er 15 personer in-
volvert i produksjonen av
filmen.

Profilerte personer
Til tross for at de tre kristian-
sandsguttene, som er drivkraf-
ten bak prosjektet, er ferske i
dokumentarfilm-faget, har de
sikret seg en solid liste med per-
soner som har latt seg intervjue i
filmen.

- I begynnelsen gikk det ganske
tungt, men etter hvert som flere
ble med var det også lettere å få
napp hos andre. Nå har vi 13 ti-
mer råmateriale og venter bare
på å få gjennomført intervjuet
med Trond Giske før alt skal re-
digeres, sier Valvik, som røper at
de også jobber med å få Kripos
på banen, men uten å lykkes
foreløpig.

Listen over intervjuede perso-
ner i filmen er:

Aslak Borgersrud (Gatas
Parlament), Aslak Hartberg
(Klovner i Kamp), Anne Solsvik
(Leder Unge Venstre), Bjørn
Rogstad (General Manager EMI
Music Norway), Daniel Søland
Jackson (IT-utvalget i Rødt),
Espen Tøndel (Simonsen
Advokatfirma), Harald Zwart
(filmprodusent), Larry
Bringsjord (Formann i Fono og
platedirektør), Leif T.
Aanensen (Datatilsynet),
Magnus Eriksson (Privatbyrän),
Marte Thorsby (IFPI), Peter
Sunde (The Pirate Bay),
Thomas Gramstad (Elektronisk
Forpost Norge), Trond Giske
(Kulturminister), anonym
(grunnlegger av norsk filde-
lingsnettverk). 

Filmen finansieres i all hoved-
sak av guttene selv, i tillegg til at

de har fått noen mindre beløp i
støtte til prosjektet.

- Vi er veldig spente på hvordan

den blir mottatt. Vi håper den vil
påvirke til at vi får bedre løs-
ninger enn det er i dag. En ting

er i alle fall helt sikkert. Vi treng-
er denne debatten i Norge, sier
Valvik.

q Lager film om fildeling

q Flere profiler med i filmen

FILMSKAPERNE: Dette er trioen bak dokumentarfilm-prosjektet ”Urospredere”: Asbjørn Engedal (t.v.), Simon
Eriksen Valvik og Morten Torjussen.

Faktae

FILDELING
• Fildeling er deling av datafiler
og kan skje både lovlig og ulov-
lig. Fildelingen blir ulovlig i det
øyeblikket filer som er beskyttet
av opphavsrett deles uten tilla-
telse.

• Fildeling over internett skjer
ved at brukere lar andre brukere
laste ned filer de har liggende
på en harddisk. Fildelingstjenes-
ter organiseres rundt et nettsted
og et av de mest kjente norske
er Napster, som ble stoppet av
musikkbransjen i 2001.

• Ulovlig fildeling har rammet
både musikk- og filmbransjen de
siste årene fordi mange laster
ned musikk og film ulovlig på
nettet fremfør å kjøpe den, og
dermed mister de opphavsretts-
lige eierne den potensielle inn-
tekten.

• Materiale som er beskyttet av
opphavsrett kan man dele med
nærmeste familie og venner hvis
man beholder originalen selv.
De du deler filen med kan ikke
dele den videre.
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