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Årets store historiske roman fra krigen i Nord-Norge lanseres 
på Nobels Fredssenter 9. mars 2020. 

 

  
Med «Askefall» fullfører Stein Arne Nistad sin romantrilogi med handling fra krigen i Nord-
Norge. Askefall er en frittstående oppfølger til de leser- og kritikerroste historiske 
romanene «Seks dager i april» (2015) og «Den tapte våren» (2016).  
 
«Askefall» er en på mange måter en «større» roman enn de foregående. Handlingen spenner over et 
lenger tidsrom og et større geografisk område. Vi følger to av hovedpersonene gjennom krigen i Alta, 
Tromsø og Narvik. Tirpitz, motstandsbevegelsen, Tyskerjentenes skjebne og evakuering og 
nedbrenning av Finnmark er tema. Den andre delen av handlingen er lagt til Krakow og Berlin. 
Hovedkarakterene er sterkt forbundet med hverandre og møtes til slutt. 
 
Dette er den vanskeligste romanen jeg noen gang har gitt meg i kast med å skrive og det har tatt over 
tre år å fullføre den, sier forfatter Stein Arne Nistad. Jeg ønsket at de historiske omgivelsene skulle 
være så korrekt som mulig. Researcharbeidet har vært enormt. Det var utfordrende å skape 
troverdige portretter av folk som i årevis lever i og med krigen i et lite samfunn som Alta og om bord i 
Tirpitz. Likevel var den tyngste jobben å gå inn i hodet til en kvinnelig nazist, forsøke å tro på 
ideologien og være villig til å følge Føreren nesten helt inn i undergangen. Parallellen til dagens IS-
kvinner er skremmende! 
 
Askefall lanseres i samarbeid med Nobels Fredssenter, Forlaget SeñorC og Cappelen Dam (lydbok) 
på Nobels Fredssenter 9. mars kl. 19.00.  
  
Om forfatteren: 
Stein Arne Nistad (f. 1957) er forfatter, kommunikatør og journalist. Nistad debuterte som skjønnlitterær 
forfatter i 2015 med «Seks dager i april». «Den tapte våren» (2016) og «Askefall» (2020) er hans andre og 
tredje roman i en serie med tema fra krigen i Nord-Norge. Han har også publisert egne dikt i antologien 
Fragmenter (2017) og i konseptboken «Bok 1» (1999), utgitt i samarbeid med Morten Krogvold og Gazette. 
Nistad er en internasjonalt anerkjent fagbokforfatter og har utgitt «Katt i treet, hvor skal jeg gå» (2012) og «The 
age of you» (2013). Nistad er født på Heggen i Ringerike, men er nå bosatt i Oslo. 
 
For intervjuavtaler og annen informasjon kontakt Stein Arne Nistad på telefon 95709111.  
Se også www.senorc.no og www.askefall.no for nedlasting av bilder og annen informasjon. 
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