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Ny bok av Stein Arne Nistad: 
 

Fragmenter - ordspor 1957-2017 
 
Etter to krigsromaner kommer Stein Arne Nistad med sin tredje skjønnlitterære bok.  
«Fragmenter» er unikt prosjekt - en "tidskapsel" fra en periode på førti år. Tekstene er 
skapt av refleksjoner, fantasier og møter gjennom livet. Det handler om relasjoner, 
hverdagsfilosofi og om små og store spørsmål i livet. 
 
«Den tapte våren» og Seks dager i april» med handling fra krigen i Nord-Norge var en stor 
suksess og ble godt mottatt av kritikere og lesere. Fragmenter er noe annet, en samling 
korte tekster, noveller, komprimerte fortellinger, dikt og hverdagspoesi fra barndom til 
godt voksen. En reise i relasjoner, tvil og tro – men også observasjoner knyttet til 
arbeidsliv, teknologi og sosiale forhold.  
 
Forfatteren sier selv om boken: 
 

Jeg var i gang men «Askefall» det siste bindet i krigstrilogien– men så ble det plutselig nok krig 
også for meg. Derfor det ble til at jeg rotet rundt på gamle harddisker og fant igjen flere utgaver 
av både meg selv og verden vi lever i. Sammen med noen nye tekster ble «rotet» til en 
sammenheng –  fragmenter av en større fortelling, ordspor som jeg kaller det. Eller kanskje 
handler det om en reise fra en trygg barndom i en kald krig på sekstitallet –  til å leve i dagens 
ganske forvirrede Twitter-samfunn. Det som slår meg er at så lenge jeg har levd er spørsmålene 
og dilemmaene nesten de samme – og svarene like få … 

 

Fragmenter består av over hunder tablåer. Enkelte tekster er selvreflekterende mens i 
andre inntar forfatteren rollen som observatør. Alle ordsporene er daterte og er med få 
unntak ikke redigert. Sporene fremstår derfor så litterære, ferdige og uferdige som de var 
da de ble satt.  
 

Fragmenter lanseres på Josefines vertshus i Oslo torsdag 23. november kl. 18.  
 
Om forfatteren: 
Stein Arne Nistad (f. 1957) er forfatter, journalist og kommunikatør. Han debuterte med krigsromanen Seks 
dager i april (2015) som ble fulgt opp med «Den tapte våren» (2016). Har også utgitt egne dikt i antologien 
Pippi, gutta og frihetens øyeblikk (2001) og Bok 1 (1999) i samarbeid med Morten Krogvold og Gazette. Nistad 
er en internasjonalt anerkjent fagbokforfatter, og de mest kjente av hans utgivelser er Katt i treet, hvor skal 
jeg gå (2012) og The age of you (2013).  Han er født på Heggen i Ringerike, men er nå bosatt i Oslo.   

 
For intervjuavtaler og andre spørsmål kontakt Forlaget SeñorC på tlf. 95709111.  
 
Se også www.senorc.no for nedlasting av bilder og annen informasjon. 
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