
– ET GODT PAR:Dev Patel og Freida Pinto.

– Kjærester på ordentlig
Det er ikke bare på film
SlumdogMillionaire»-
skuespillerne Dev Patel og
Freida Pinto er lykkelig
forelsket.
Det påstår i alle fall en av
stjernenes medskuespillere
ifølge Sky News. – Jeg tror

dette er begynnelsen på noe
spennende. De utgjør et
godt par, sier Anil Kapoor til
en amerikansk radiostasjon.
Ifølge skuespilleren skal de
to ha funnet hverandre un-
der promoteringen av den
Oscar-nominerte filmen
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FAKTA
The Pirate Bay
h Nettside som i 2003 ble star-
tet av et knippe Internett- og
teknologiaktivister med ut-
spring i svenske Piratbyrån.
h Ifølge motstanderne er The
Pirate Bays bakmenn skyldige i å
legge til rette for brudd på ånds-
verksloven, som påfører under-
holdningsindustrien milliardtap.
h 31. mai 2006 raidet svensk
politi lokalene der The Pirate
Bay hadde sine servere. Fire av
bakmennene ble siden tiltalt for
medvirkning til brudd på ånds-
verksloven.

Nå risikerer han to års fengsel for
brudd på åndsverkloven. I tillegg
har bransjen rettet et krav på 117
millioner kronermot de fire tiltal-
te rettssaken mot The Pirate Bay,
som denne uka startet i Stock-
holm.
I går forklarte Peter Sunde (30)

at han ikke hadde noe ansvar for
plate- og filmbransjens fiende
nummer én. Han avviste de aller
fleste spørsmålene til aktor om
tilknytning.
Men likevel er han pressetals-

mann for The Pirate Bay.
– Ingen andre ville, så det ble

jeg, sa Sunde i retten i går.

Holder foredrag
Han kom i kontakt med The Pira-
te Bay gjennom Piratbyrån.

I den kommende dokumentar-
filmen om The Pirate Bay, «Uro-
spredere» forklarer Peter Sunde at
han tjener penger på fildelingstje-
nesten.
– Jeg tjener en del penger på å

reise rundt og fortelle om Pirate
Bay, men er ikke direkte tilknyt-
tet, sier norsk-finske Sunde på
klingende bergensk.
Aktor Håkan Roswall fortsatte

også i går å spørre omkvitteringer
og utvikling av forretningsmo-
deller. Hovedargumentet hans ly-
der omtrent slik:
The Pirate Bay-bakmennene er

ingen aktivister, slik de ynder å
framstille seg,menhar brukt and-
res åndsverk, filmer og musikk,
til å berike seg selv. Dette har
skjedd ved hjelp av en styrtrik
svensk forretningsmann og en is-
raelsk annonseselger.
Men om bakmennene har

tjent store penger på virksom-
heten, er disse godt skjult.
Svenske Dagens Nyheter har i
dag gått gjennom de tiltaltes
inntekter de siste åra. Det er
heller skral lesning.

Demokratiserende
I retten ble Sunde spurt hva han

mener er det viktigste med The
Pirate Bay.
– Det demokratiserer og skaper

forutsetninger for ytringsfrihe-
ten, sa Sunde, og la til:
– Pirate Bay gjør det mulig for

personer å dele materiale.
– Selv om det er materiale som

er opphavsrettslig beskyttet?,
spurte aktor.
– Det mener jeg er en kjedelig

konsekvens, sa Peter Sunde.

– Helt uskyldig
Norsk-finske Peter
Sunde sier han ikke
har noe som helst
ansvar for The Pirate
Bay. Men pressetals-
mann ble han likevel
– og tiltalt.

OPPVOKST I BERGEN: Peter Sunde tilbrakte barneåra i Bergen. Nå er han i ferd med å bli en berømt pirat. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Tekst: Eivind Kristensen
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Pirattiltalt nordmann:

« Pirate Bay gjør det mulig for
personer å dele materiale.

Peter Sunde, pressetalsmann for The Pirate Bay

Velvet gjentar Jessica
Anderssons mislykkede
kostymestunt.
Når den svenske gruppa
Velvet opptrer under semifi-
nalen i Melodifestivalen i
kveld, er det med historiens
korteste rosa shorts. I alle
fall nesten. I 2006 opptrådte
Jessica Andersson med
liknende, minimal klesdrakt,
noe som satte spor i karri-
eren hennes. Andersson ble
nesten knekt av de enorme
reaksjonene etter opptrede-
nen med låten «Kalla Nät-
ter», skriver svenske Ex-
pressen.
Her hjemme har Velvet

vært i søkelyset etter at den
norske gruppa med samme
navn måtte omdøpes til
Velvet Inc. foran morgenda-
gens norske finale.

Trusesjokk
i Melodi-
festivalen

SJOKKERTE:
Jessica Andersson


