
 

 
 

 

En bauta av en roman! Ikke i størrelse, men i innhold, komposisjon, språk, inderlighet og troverdighet. 
Denne romanen fortjener hvert hedersord man kan finne! Terningkast 6. 

Ann Helen Braathen, Bokbloggen Eseløret 
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«Askefall» er tredje og siste bok i en serie frittstående og avsluttende romaner hentet fra krigen i Nord-
Norge og Tyskland. «Seks dager i april» er den første og «Den tapte våren» den andre i serien. 
 
Om romanen 
Sykepleieren og jordmoren Elise blir en del av krigen når Hitlers 
stolthet slagskipet Tirpitz får base nær Alta. Om bord er soldaten Karl 
som med nød og neppe overlevde angrepet på Narvik. Tirpitz truer 
Murmansk-konvoiene som frakter livsviktig krigsutstyr til russerne og 
de allierte angriper slagskipet igjen og igjen.  Alta flommer over av 

soldater, kollaboratører, spioner − og jenter med «tyskerunger» i 
magen. I Berlin vil Karls kjæreste Liesel bidra til å oppfylle Hitlers 
visjoner. Hun tar arbeid i en konsentrasjonsleir nær Krakow. Høsten 
1944 snur krigslykken. En halv million tyske soldater flykter fra 
russerne sørover gjennom Finnmark.  De brenner alt etter seg og 
sivilbefolkningen tvangsevakueres. Liesel innhentes av krigen når 
Berlin faller. Både Karl, Elise og Liesel kjemper sin livs kamp for ikke å 
gå til grunne i ruinene og umenneskelige valg. Men vil de overleve, 
og hvem er de når freden kommer og asken har lagt seg? 

 
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. 
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Se også www.senorc.no og www.askefall.no for nedlasting av bilder og annen informasjon. 
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