
RENO UTSKREVET FRA SYKEHUS I KARIBIA. Den franske Hollywood-stjer-
nen Jean Reno havnet på sykehus torsdag mens han var på ferie i Karibia. Hans
talskvinne sier nå at han har det bra og er frisk og nyter resten av ferien mens han

reiser rundt i Karibia. Den 60 år gamle filmstjernen har vært med i produksjoner
som «Da Vinci-koden», «Ronin», «Mission Impossible» og «Nikita». ©NTB
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FILM
� KRISTIANSAND

– Fildelingsdebatten er ikke bra
nok i Norge kontra land som for
eksempel Sverige. Det ønsker vi
å gjøre noe med, sier prosjektle-
der og initiativtaker, Simon
Eriksen Valvik (20).

Eriksen Valvik har vært enga-
sjert av TG (The Gathering),
som er et av verdens største da-
tatreff. Han kjenner godt til fil-
delingsmiljøet i Norge og har
skrevet en rekke artikler rundt
temaet før, men bestemte seg i
vår for å lage dokumentarfilm

om emnet. Med seg på laget har
han Asbjørn Engedal, som han
kjenner fra skolen. 

– Vi hadde tenkt å filme med
mitt lille digitalkamera, men så
spurte jeg en bekjent av meg,
Kristian Løkken, om hjelp. Han
sa straks ja, og det er vi veldige
glade for, sier Eriksen Valvik.

Kristian Løkken (20) fra Lil-
lehammer, går på fjernsynsre-
gi-linjen ved Høgskolen i Lille-
hammer, og står for alt av foto og
redigering.

SKREMSELSPROPAGANDA. Fil-
delingsdebatten i Norge per
dags dato bærer, ifølge de unge
filmskaperne, preg av å være
skremselspropaganda fra mu-
sikkdistributørenes side. Erik-
sen Valvik understreker at de
ikke er på fildelernes side, men

at de håper filmen kan hjelpe til
å skape forståelse for begge par-
ter.

Engedal forteller at det finnes
store fildelingsnettverk som til-
trekker seg unge brukere og
tvinger dem til å begå ulovlige
handlinger som i verste fall kan
føre til fengselsstraff og høye
bøter.

– Enkelte fildelingsnettverk
fungerer slik at om du skal få
være medlem og laste ned mu-
sikk og filmer fra nettstedet, må
du også gi noe tilbake. Hvis ikke
blir du utestengt, og på den må-
ten tvinges unge til å laste opp
ulovlig materiale, sier han.

STJERNELAG. De unge filmska-
perne har fått en lang rekke
kjente navn til å stille opp i do-
kumentarfilmen. Blant andre

kan vi nevne Harald Zwart (re-
gissør), Espen Tøndel (advo-
kat), Larry Bringsjord (platedi-
rektør) og Aslak Hartberg
(Klovner i Kamp). Guttene har
også vært i Sverige i sommer og
intervjuet grunnleggeren av det
største internasjonale filde-
lingsnettverket, The Pirate Bay.
Den siste på listen som akkurat
har sagt ja til å delta er kultur-
minister, Trond Giske.

De har foreløpig tretten timer
med råmateriale og er ennå ikke
ferdige. Det blir en hektisk høst
for de engasjerte guttene, men
de regner med å være ferdige
rundt juletider. Det går også ut-
over lommeboken selv om de
har fått noe støtte fra Trafo og
Kandu (Kreativ Aktiv Norsk
Dataungdom).

– Vi har bestemt oss for å
gjennomføre uansett, men det
hadde vært greit om vi gikk i
null, sier Engedal.

Tekst: Cathrine Sordal
cathrine.sordal@fvn.no – 38 11 36 52

ENGASJERTE: Asbjørn Engedal (20) t.v. og Simon Eriksen Valvik (20), er ved godt mot og tror dokumentarfilmen om fildeling blir ferdig til jul. Det har kostet både nattesøvn og penger. 
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Lager pirat-dokumentar
Simon Eriksen Valvik
(20) og Asbjørn Enge-
dal (20) fra Kristian-
sand, vil skape debatt
med sin dokumentar-
film om fildeling.

FAKTA

Fildeling
� Ulovlig opp- og nedlasting av fil-
mer og musikk.
� Faller inn under åndsverkloven og
kan medføre straff-, erstatnings- og
inndragningsansvar.
� I 2003 ble to menn dømt til 120
dagers betinget fengsel.
� I 2006 ble en 17-åring dømt til 45
dagers fengsel og 4000 i bot.
� I 2007 ble en mann dømt til 15 da-
gers fengsel og 50.000 kroner i er-
statning.

I KORTE TREKK
� Simon Eriksen Valvik (20) og As-
bjørn Engedal (20) fra Kristiansand
lager dokumentarfilm om fildeling.
De unge filmskaperne har klart å få
med seg en rekke profilerte perso-
ner i filmen, blant andre Harald
Zwart og Trond Giske. Målet er at
filmen skal skape debatt og forstå-
else mellom partene.

FILDELING � Unge filmskapere i Kristiansand

,, Fildelingsdebatten i Norge preges av
skremselspropaganda.


