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Hej!

Mikael von Knorring heter jag. Jag skrev år 2003 en bok med titeln "Operation 
Ökenolja", som handlar om västvärldens krigsförbrytelser i Irak. Den boken har nu 
börjat tillgängliggöras som zip-fil över BitTorrent-nätverken utan mitt tillstånd.

De två torrents som för tillfället ligger uppe är betitlade "Sexpraktikan: Män i 
kvinnokläder" och "Allt om hemorrojder". I själva zip-filen finns dock mycket litet av 
detta: de innehåller bara kort information från Wikipedia i respektive ämne, en pdf-
version av den bok jag skrivit och en kortfattad information om IPRED-frågan.

Självklart är detta en prekär situation för mig som upphovsman. Detta slår inte bara 
mot min ekonomiska upphovsrätt, utan också mot min ideella. En faktabok om 
historiska förbrytelser tillgängliggörs i ett sammanhang som - detta vill jag särskilt 
betona - jag själv inte alls känner mig hemmastadd i. Detta gäller såväl mina sexuella 
preferenser, som håller sig helt inom ett normalt spann, som mitt hälsotillstånd. 

Det tog lång tid och en hel del hårt arbete att skriva boken, och den har hittills inte gett 
någon större monetär avkastning. Nu undrar jag vilka möjligheter den nya 
lagstiftningen skulle ge mig som upphovsrättsman att bevaka mina rättigheter på 
internet. 

För det första, vilka praktiska möjligheter har jag som enskild författare att begära ut 
abonnentuppgifterna bakom de IP-adresser från vilka verket tillgängliggörs? 

Eftersom varje person som laddar ner en torrent också samtidigt deltar i tillgänglig-
görandet av den, tillkommer nya lagöverträdare varje dag. Att dra samtliga dessa 
personer inför domstol för upphovsrättsbrott vore väl hårt, för att inte tala om hur 
kostsamt det skulle bli för samhället. Istället skulle jag vilja kontakta lagöverträdarna 



en och en, diskutera deras engagemang i de här filerna, och i dialog komma överens 
om en lämplig form av kompensation för mig. Många av dem är säkert liksom jag 
måna om att inte göra en större sak av det här än nödvändigt.

För det andra, får jag i och med den nya lagen rätt att lägga upp register över de 
abonnentuppgifter en domstol eventuellt lämnar ut till mig? Det skulle avsevärt 
förenkla min hantering av ärendena.

Av praktiska skäl tänker jag mig separata register för de hittills två olika torrents 
upphovsrättsbrotten har skett genom. Det ena registret skulle ha underrubriken 
"Sexuellt nyfikna abonnenter", det andra "Abonnenter med känsliga sjukdomar". Dock 
tillkommer en reservation för att den som deltagit i fildelningen inte nödvändigtvis är 
samma person som står som abonnent. Eventuellt kan registren expandera, om det 
skulle tillkomma nya filer där min bok sprids utan min tillåtelse. 

Med hopp om snabbt svar, en fast hand i lagstiftningen och goda framtida försörjnings-
möjligheter,

Mikael von Knorring
författare och IPRED-entusiast


