22 |

MANDAG 27. APRIL 2015

| kultur | 

Nordlys

Viktig roman om
krigen ved Narvik

Seks dager i april: Velskrevet og spennende, mener Nordlys' anmelder.
BOK

STEIN ARNE NISTAD
Seks dager i april
Senorc 2015
Romanen er basert på en sann
historie fra Ofotfjorden under
slaget om Narvik 9.–14. april
1940.
Forfatterens mor Gunvor var
13 år da krigen brøt ut, og Nistad forteller hennes historie,
hvordan hun og familien opplevde krigen fra småbruket ved
Ofotfjorden. De ble tilskuere til
de mest omfattende kampene
som ble utkjempet på norsk
territorium. Trettiseks skip ble
senket og over åtte hundre soldater falt i kampen om Narvik.
Tyske, engelske og norske skip
og soldater.

7 barn, 7 kyr
Andreas og Elisabeth hadde
syv barn, og syv kyr, en hest og

en liten gård som skaffet dem
livsgrunnlaget. De drev garden,
ystet ost som de solgte på torget i Narvik, spant ull til klær og
faren var skomaker i tillegg. De
eldste ungene gikk på skolen og
hadde vel 1 times skolevei. De
hadde verken innlagt vann eller elektrisk strøm, men
sammen med naboer drømte
de om et lite kraftverk i elva.
I løpet av krigens 6 første dager endres det fredelige livet
totalt: skolen stenges, fedre
bygger «hytte» slik at familiene kan gå i dekning når krigen
kommer så nær at heimen kan
settes i brann – og til slutt blir
det også fjordfolket som må ta
vare på sårede soldater og lik
som flyter i land.
Det er en dramatisk historie
Nistad forteller. Det handler
ikke først og fremst om krigshandlingene ved Narvik, der
tyskerne tapte. Men forfatteren
forteller hva som skjedde med

menneskene som fikk krigen så
nær, og også hva som skjedde
med en av dem som deltok i
krigshandlingene.
Romanen er bygd opp som et
drama der hver dag blir en akt,
med overskrifter som beskriver
utviklingen: Stormen, Flukten,
Elvedalen, Stillheten, Søylene
og Forandringen. Aktene har
samme struktur: En kort innledning om krigshendelsene
ved Narvik, så en ganske lyrisk
skildring av våren og været den
dagen i Ofotfjorden, og så lar
forfatteren tre hovedpersoner
fortelle hvordan de opplever
krigsdagene.
I tillegg til Andreas og Gunvor, opplever vi krigen slik en
ung tysk soldat Karl opplever
den. Om bord på jageren Erich
Köllner hadde 22-åringen vært
overbevist om at det stortyske
riket ville skape et bedre Europa, og at de var på vei til Narvik
for å forsvare Norge mot Eng-

land. Sjokket da han oppdaget
sannheten og de tyske ødeleggelsene ved Narvik fikk han til å
reflektere mye over hvordan
unge menn ble forført til å delta
i drap og ofre eget liv for krigens vanvidd.
Historiens
tilfeldigheter
gjorde at Karl ble reddet av forfatterens familie, og den tyske
ungdommens opplevelser og
erkjennelser ble dokumentert
gjennom brevveksling etter krigen.

Sterk roman
Romanen forteller en historie
fra virkeligheten, og forfatteren
har tatt med et grundig etterord
som dokumenterer at både personene og hendelsene er historiske. Personenes tanker bygger til en viss grad på samtaler
med mora og andre familiemedlemmer i ettertid, formidlet slik forfatteren tolker dem.
Det blir en sterk og viktig ro-

man, som både gir et historisk
bilde av krigen i Ofotfjorden,
som forteller om hvordan krigen oppleves av vanlige folk –
og også hvordan en ung tysk
soldat opplevde krigshelvetet.
Romanen er velskrevet og
spennende lesning. Et flott
omslag, bilder og kart gjør
boka vakker. Nistad har laget
et godt og interessant bidrag til
forståelsen av hvor omfattende kampene i Ofotfjorden og
ved Narvik var. Samtidig gir
den oss ny innsikt i hvordan
krigen grep inn i folks liv og endret det.
Det trengs mer fokus på krigen ved Narvik. Denne romanen er et viktig bidrag som anbefales.
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