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Morens minner fra krigens første dager har blitt til en spennende roman

Byr på unike perspektiver
– Det er en historie 
som har fulgt meg 
gjennom hele livet, 
og som jeg bare måt-
te fortelle, sier Stein 
Arne Nistad (58).
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Nistad er født og opp-
vokst på Ringerike, men 
flyttet til hovedstaden 

allerede i 1976. Mange vil nok 
dra kjensel på en av hovedper-
sonene i hans nye roman, mo-
ren Gunvor Nistad (87), lærer 
ved Heggen skole gjennom 38 
år og Ringerikes første kvinne-
lige rektor. Faren Olav Nistad 
var i en årrekke rektor ved Vei-
en skole. I boken «Seks dager i 
april» er Gunvor 13 år, og opp-
lever at krigen kommer til Nor-
ge og Narvik. Møtet med kri-
gens redsler merket moren i 
stor grad, forteller han:

– Det er en historie som har 
fulgt meg gjennom hele livet, 
og som jeg bare måtte fortelle. 
Også elevene hun underviste 
på Heggen skole, vil nok ha 
med seg minnene fra Gunvors 
fortellinger.

Torsdag lanserer Nistad sin 
roman på Nobels Fredssenter i 
Oslo, med foredrag og debatt. 
Temaet for lanseringen er sla-
get om Narvik, i tillegg til et 
unikt perspektiv som Nistad 
byr på i sin roman: menneske-
liggjøringen av de tyske solda-
tene, og ikke det klassiske fien-
debildet som etterkrigshisto-

rien vanligvis har tegnet. 
– Jeg har ønsket å formidle et 

mer nyansert bilde på krigen, 
og gjøre et forsøk på å lege en 
vond historie.

– Selv om det er en krigsro-
man, er det også en fortelling 
om tro, tvil og de valgene man 
tar. Det er også en fortelling 
om kjærlighet.

Som et tredje fortellerper-
spektiv får leserne bli bedre 
kjent med Gunvors far, Andre-
as. Forholdet til kona Elisabeth 
og motet han viser når det stor-
mer som verst, står i kontrast 
til de grufulle krigshendelsene 

som utspiller seg i Ofotfjorden.
For moren Gunvor, som aldri 

vil glemme opplevelsen hun 

delte med sine foreldre og seks 
søsken i Bakkan utenfor Nar-
vik for 75 år siden, har sønnens 
bok blitt viktig. Hun kjenner 
seg godt igjen i skildringen av 
livet på 40-tallet:

– Hendelsene i boken er en 
viktig del av landets historie, 
og det å lese om og forstå kri-
gen, kan forhåpentligvis for-
hindre nye konflikter. Aprilda-
gene ga sterke inntrykk, og dis-
se har han fått fram på en god 
måte, selv om mye er fiksjon. 
Det har blitt skrevet lite om 
hvordan barn og unge har opp-
levd krigen, og dette får han 

godt fram, forteller hun.
Dette var også et viktig ut-

gangspunkt for forfatteren:
– Jeg har fire barn, og tenkte 

mye på hvordan de ville ha 
opplevd slike hendelser. Slik 
kunne fortellingen starte.

fra krigens dager: Stein Arne Nistad (58) har nylig begått krigsromanen «Seks dager i april» som lanseres på Nobels Fredssenter torsdag 
kveld, i samarbeid med forlaget SenorC. Arrangementet er åpent og gratis.

Det har blitt 
skrevet lite om 
hvordan barn 

og ungdom opplevde 
krigen, og dette får han 
godt fram.
Gunvor nistad (87)

!
svart-hvitt: Gunvor Nistad. 
Bildet er tatt i tidsrommet 
1943–45.  leserfOtO

Søndag markerer Eikli 
skolekorps at de runder 70 år 
i Bysalen Amfi i Hønefoss.
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20. Mars 1945 ble Dalsbrå-
tens Guttemusikkorps stiftet, 
korpset som senere byttet 
navn til Eikli Skolekorps.  

Korpset har i dag et hoved-
korps bestående av 14 barn og 
unge med støtte fra noen voks-
ne musikanter. Etter noen år 
med sviktende rekruttering 
har det nå tatt seg opp igjen og 
korpset har 6 juniorer og 9 as-
piranter.  En lovende og glede-
lig utvikling som sikrer korp-
sets framtid. 

I anledning korpsets 70 års-
jubileum blir det en stor jubile-
umskonsert i Bysalen Amfi, 

søndag 15. mars, ledet av diri-
gent Ragne Marthe Gravdahl.

Det er gratis inngang, og salg 
av kaffe, kaker og brus. 

Her presenteres det en musi-
kalsk tidsreise gjennom årene 
fra 1945, hvor programmet 
inneholder alt fra norske og in-
ternasjonale hits til filmmu-
sikk.

Nærmere 20 tidligere med-
lemmer stiller opp til et eget 
«veterankorps» som spiller 
sammen med dagens hoved-
korps på et par nummer.  Re-
sponsen har vært formidabel 
og vi ser fram imot et gjensyn 
med gamle musikalske venner. 

Korpset har fått bidrag fra 
Sparebankstiftelsen til innkjøp 
av nye uniformer i anledning 
jubileet. Uniformene tas for 
første gang i bruk under kon-
serten.

eikli skolekorps jubilerer

eikli skOlekOrps: Jubilerer.
 fOtO: per-erik Berge


