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Hemmamusikerns
väg till skivbolagen
Nu räcker det att ladda
upp din hemmasnickrade
musik på ett ställe. Sound-
cloud hjälper dig att sprida
den vidare till skivbolagen.

– Det är ofta dåligt just nu
att du måste ladda upp din
musik på flera olika ställen,
här laddar du upp en gång
och sedan flyttas musiken
runt på nätet, säger Eric
Wahlforss, som tillsam-
mans med kollegan Alex-
ander Ljung grundade före-
taget Soundcloud 2007.

TILL SKILLNAD från musik-
tjänster vi är vana vid är
Soundcloud mer till för
musiker än för lyssnare. För
alla låtar du laddar upp kom-
mer en ljudkurva där dina
vänner kan kommentera
specifika partier av låten.

– Det är jättebra när du
jobbar tillsammans med
någon som kan säga: här
behövs en annan basgång
eller ett litet break, säger
Eric Wahlforss.

PÅ DITT KONTO har du obe-
gränsat med utrymme och
kan ladda upp låtarna i
okomprimerat format. Du
kan själv välja vilka som
ska kunna lyssna på musi-
ken och skapa särskilda låt-
listor att dela med dig av.
Formen för ett så avancerat
konto gör dock att du får
betala en månatlig summa.

– Skivbolag har inte tid att
jobba med dåliga gratisverk-
tyg. De har pengar att lägga
på något som kan ge dem
flera timmar tillbaka att ägna
på viktigare saker,
säger Erik Wahlforss.

Eric Wahlforss och Alexander Ljung hoppas att deras Dropbox-
idé ska underlätta för skivbolagen: – Vi har sett skivbolag som
redan säger att de inte längre tar emot cd-skivor eller mp 3-filer i
mejl, säger Erik Wahlforss. R
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Tumnagelbilderna förbjuds.

Tyskt förbud
för Googles 
bildsökning
Google kan inte använda
sitt bildsökningssystem 
i Tyskland. Det blir resulta-
tet av ett domstolsbeslut.

Efter att en fotograf och
en serietecknare från
Tyskland har stämt Google
för intrång i deras upp-
hovsrätt blir nu Googles
bildsökning förbjuden 
i landet. Domstolen
hävdar att de tumnagelbil-
der som Google skapar
inte kan räknas som ett
eget verk, och därför gör
intrång i upphovsrätten.

DOMSTOLEN lägger ansvaret
på Google att sortera ut
vilket material som är
skyddat av upphovsrätt,
något som är väldigt svårt
att göra automatiskt. Där-
för är det troligt att Goog-
les system för bildsökning-
ar förändras radikalt i
Tyskland. METROTEKNIK.SE

Världens största spelbolag online söker nya medarbetare 
Klarabergsviadukten 82 Stockholm – www.bwingames.se

bwin Games AB är världsledande inom utveckling av digitala pokerprodukter och ingår i bwin
PokerRoom, EuroPoker och bwin Poker. Dessutom driver bwin världens största pokernätverk - Ongame Network.
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Veckans klicktopp på metroteknik.se
1. Hollywoodstjärnor i barntillåten porrfilm. 2. Xperia – en välbyggd och smidig besvikelse. 3. Tuffare jakt på fildelare. 
4. Tänk efter innan du tackar ja till nytt jobb. 5. Google vill rädda dig från att mejla på fyllan.

Deep carbon

GASER. Deep carbon, eller
djupt kol, avser växthusga-
ser som koldioxid och
metan som finns begravt
under jorden eller under
havet och riskerar att fri-
göras om temperaturen i
haven stiger till följd av
global uppvärmning. 

KÄLLA: WIRED

metro teknik

ARON ANDERSSON
aron.andersson@metroteknik.se

Dropbox
En funktion som Soundcloud
hoppas ska underlätta för
skivbolagen är Dropbox, en
ruta som alla användare kan
lägga till på sina hemsidor.
Dit drar och släpper artister
enkelt ett spår från datorn.
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Bike Stroller

På tisdag startar Tekniska
mässan i Älvsjö, Stockholm.
Där kommer bland annat
Lycke von Schantz examens-
arbete, en fiffig barnsadel
som görs om till barnvagn,
att visas. METRO TEKNIK

Soundclouds idé att ladda upp musiken på bara ett ställe
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