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Anker Seierstad-sak til Høyesterett
Borgarting lagmannsre� har frifunnet Åsne Seierstad for å ha krenket privatlivet til Suraia
Rais, kona til bokhandleren i Kabul. Saken blir anket til Høyestere�.

Lagmannsre�en har dermed sa� til side dommen fra Oslo tingre�.

Les: Knusende for Seierstad
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– Jeg er veldig glad for at lagmannsre�en slår fast at jeg ikke har bru� noen

journalistiske, etiske eller juridiske retningslinjer, sier Åsne Seierstad.

Tingre�en slo fast at Åsne Seierstad og

Cappelen Damm må�e betale 125.000

kroner hver i oppreisning til Suraia Rais.

Rais gikk til sak mot Seierstad og forlaget

Cappelen Damm med krav om erstatning

og oppreisning e�er at Seierstad ga ut

boken «Bokhandleren i Kabul», om tiden

hun tilbrakte med Rais og familien.

Tingre�en mente at flere avsni� i

«Bokhandleren i Kabul» krenket Rais'

privatliv. Lagmannsre�en kom fram til

at noen av utsagnene i boken var

«meddelelser om privatlivet», men at

det ikke var re�sstridig av Seierstad å

skrive dem. 

Til Høyestere�
Rais' advokat, Per Danielsen, kaller lagre�sdommen en «foreløpig frifinnelse» og anker til

Høyestere�.

– Dommen er naiv, partisk og diskriminerende, sier Danielsen.

Åsne Seierstad er ikke forbauset over at Per Danielsen anker saken på vegne av Suraia

Rais.

– Det har vi regnet med. Det er å�e år siden boken kom ut på engelsk og tvisten

startet. Det er snart ikke en eneste stein som ikke er snudd i denne saken, sier

forfa�eren.

Suraia Rais
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Punktum er ennå ikke sa�, og forfa�eren

mener at saken ikke utelukkende har vært

en belastning.

– Lagmannsre�en har trodd på min klient på alle punkter. Det er viktig for Åsne

Seierstad, sier advokaten hennes, Cato Schiøtz.
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Jeg har må�et revurdere hele boken og gå gjennom hvert
eneste utsagn. Derfor har det også vært interessant og lære-
rikt. Men det er viktig for meg å få medhold i at jeg ikke har
gjort noe galt som journalist.

ÅSNE SEIERSTAD

LITTERATUR

Fem kandidater til Tarjei Vesaas’ Debutantpris 18:28 Den norske Forfa�erforenings li�erære råd
har fra fjorårets debutanter nominert fem kandidater til Tarjei Vesaas’ Debutantpris: Priya Bains, Mathias

Haven, Sunniva M. Roligheten, Eirik Røkkum og Kristin Vego.
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