
– Nettsteder som Pirate Bay er noen av 
de største kjeltringene i Skandinavia, 
forteller platedirektør i MTG Music, 
Larry Bringsjord. 
   Fildelingsproblematikken ses på 
med mange ulike øyne. En ny film av 
kristiansandsstudenter, ”Urospredere”, 
ønsker å belyse alle sider av saken. 
   Filmprosjektet begynte med kun noen 
få involverte, og det hele skulle filmes 
med et lite kamera. Simon Eriksen 
Valvik og Asbjørn Engedal startet opp 
filmprosjektet i midten av mai. Valvik, 
som går andre året på bachelor kom-
munikasjon ved UiA, har lenge enga-
sjert seg i fildelingsdebatten og skrevet 
flere artikler om saken. 
– Vårt mål er å skape en fruktbar filde-
lingsdebatt her i Norge, noe vi ikke har 
hatt til nå, mener Valvik. 

OMFATTENdE PrOSjEkT: Etter hvert ble 
filmen til et omfattende prosjekt. Nå er 
det i alt 13 personer spredt rundt i hele 
landet som er involvert i prosjektet. 
Alle er studenter, og seks av dem er fra 
kristiansand. 
   Filmen som har planlagt premiere 
på nyåret, vil i grove trekk bestå av 
intervjuer med aktører fra begge sider 
av fildelingsdebatten.
– Hvis man ser på andre land som for 
eksempel Sverige, så har de egne orga-
nisasjoner som Piratbyrån som snakker 
fildelerenes sak. derimot her i Norge 
tør ikke fildelere stå fram. dermed er 
platebransjen og deres advokater som 
blir hørt gjennom media, mener Valvik. 
   Bakgrunnen for dokumentaren er den 
økende interessen for ulovlig fildeling i 
Norge. Filmen tar opp tema som hvor-
dan fildeling kan gjøres lovlig, hvilke 
endringer som må til og hvordan dette 
vil fungere. Sluttproduktet skal legges ut 
for gratis nedlastning på filmens hjem-
meside www.urospredere.no.  
– Vi valgte å gjøre det slik for at flest 
mulig skal få muligheten til å se filmen 
og delta i debatten, sier Valvik. 
– For å skape en god debatt må flest 
mulig engasjeres og belyses med alle 
sider av saken. 

kONTrOVErSiELT:At fildelingsproble-
matikken er kontroversiell er det liten 
tvil om.

– debatten engasjerer utrolig mange 
mennesker og jeg får daglig henvendel-
ser fra folk som enten vil hjelpe til, dele 
sine meninger eller andre ting.
   Platedirektør i MTG Music, Larry 
Bringsjord som har vært i bransjen 
lenge, mener det ikke er noen tvil om at 
det er fildelingen som må ta skylden for 
lave salgstall.  
– de som ikke tror fildeling går hardt 
ut over markedet befinner seg på en 
annen planet enn meg. Vi opplevde et 
dramatisk fall rundt 2001-02, forteller 
han, og trekker fram et eksempel. 
– Vi hadde en platesignering med klov-
ner i kamp der ungdommene møtte 

opp med kopierte eksemplarer. 
Bringsjord mener at de store fildelings-
nettstedene som Pirate Bay, må stenges 
ned. 
– Vi må stenge ute disse nettstedene, 
men jeg mener ikke at dette er ho-
vedveien for å løse problemet. jeg kan 
skjønne hvorfor folk lastet ned ulovlig 
før, da det var enklere og kjappere. Nå 
har vi fått mange gode og enkle beta-
lingstjenester og jeg tror dette er veien å 
gå for å løse problemet. 
– i tillegg må folk ha respekt for at det 
faktisk er noen som har laget dette. Vi i 
platebransjen og politiet har vært altfor 
snille til nå, fortsetter han.

PrOFiLErTE PErSONEr BidrAr: Filmska-
perne har etter hvert fått en lang rekke 
kjente personer til å stille opp i filmen. 
Harald Zwart, Trond Giske, Espen 
Tøndel (advokat) og Larry Bringsjord 
(plateprodusent), er noen av de som er 
med.
– Mange var litt skeptiske til å stille 
opp, men etter hvert som vi fikk med 
blant annet advokat Espen Tøndel, så 
har det gått greit, forteller Valvik. 

BidrA TiL dEBATT: Politiadvokat i 
kripos, Eirik Trønnes Hansen opplyser 
om at det er et lite antall av saker om 
fildeling som blir straffeforfulgt i Norge 

Ønsker fruktbar fildelingsdebatt
Kristiansandsstudenter 
setter fokus på fildeling 
i ny dokumentarfilm. 
Trond Giske og Harald 
Zwart er blant dem som 
bidrar til prosjektet.

Lars Thorvaldsen
lars_thorvaldsen_@hotmail.com

Asbjørn Engedal (t.v.) og Simon Eriksen Valvik er studenter med et brennende engasjement på si Foto: Eldar Austvoll
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– jeg tenker ikke på konsekvensene når 
jeg laster ned fra internett. jeg anser ri-
sikoen for å bli tatt som ekstremt liten, 
sier en student til Unikum som ønsker 
å være anonym. 
de fleste studentene Unikum har snak-
ket med deler disse synspunktene. 

Varsler SiA: iT-sjef ved UiA, Tord Tjeld-
nes, kan bekrefte at mange studenter 
benytter seg av ulovlig nedlastning. 
– Nettet blir overvåket av organet UNi-
NETT i Trondheim, som melder ifra til 
oss hvis de oppdager uregelmessigheter. 
Vi får inn en del slike meldinger. Vi har 
ingen eksakte tall på hvor mange, men 
jeg kan anslå at vi har fått rundt 100 
slike meldinger det siste året, forteller 
Tjeldnes. w 
– Når vi får en slik melding varsler vi 
SiA. det er de som tar seg av håndhe-
vingen av disse sakene.  
Tjeldnes forteller videre at vanlig prak-
sis i slike saker, kan være å henge en 
lapp på døra til den aktuelle student-
boligen.  

– Hvis nedlastningen ikke opphører 
ser vi oss nødt til å stenge det aktuelle 
nettverket, men dette har det vært få 
tilfeller av. 

Tjeldnes understreker at man forsøker å 
være så fleksible som mulig.  
– Vi ønsker at iT-avdelingen skal være 
en merverdi for studentene. Samtidig 
kan det ikke være slik at studenter 
kommer til kristiansand fordi de har 
hørt at de slipper unna med det her. 
dermed blir vi nødt til å ta affære.   hvert år.

 – det er også andre typer lovbrudd 
hvor bare en begrenset andel hvert 
enkelt tilfelle fører til politianmeldelse 
og strafforfølgelse. Et eksempel, uten 
sammenligning for øvrig, kan være 
butikknaskerier. Trønnes Hansen un-
derstreker at ansvaret ikke bare ligger 
på kripos, men også på politiet ute i 
distriktene. 
Valvik og de andre fra produksjonen 
har fått merke at temaet byr på noen 
utfordringer. 
– Spesielt motstandere av fildeling har 

til tider vært vanskelig å få til å stille 
opp på filmen. Mange er nok redde for 
å bli satt i et dårlig lys, etter de har blitt 
kritisert for uttalleser tidligere. Men 
ettersom vi forklarte at vi lager en helt 
objektiv film, har vi lyktes å få med de 
fleste vi har forespurt etter hvert, fortel-
ler han.
– Vi ønsker ikke å ta noe parti. det som 
er viktig for oss er at begge sider av sa-
ken skal komme ordentlig fram. Filmen 
skal ikke gi noen form for løsning av 
problemet, men vi ønsker å bidra til 
debatt, avslutter Valvik. 

Studenter flittige brukere
Studenter gir blaffen i nedlastingsforbud ved 
Studentsamskipsnadens sine boliger. Risikoen for 
å bli tatt anses av studenter som svært liten.
Lars Thorvaldsen
lars_thorvaldsen_@hotmail.com

Larry Bringsjord går hard ut mot fildelere Foto: Kristian Løkken
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