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Årtes roman fra krigen:

Askefall
1939 - 1945 den vonde krigen og den vanskelige freden
Med «Askefall» fullfører Stein Arne Nistad sin romantrilogi med drivende handling fra krigen i Nord-Norge,
Tyskland og Polen. Askefall er en frittstående oppfølger til de leser- og kritikerroste historiske romanene
«Seks dager i april» (2015) og «Den tapte våren» (2016). Roman er i salg og lanseres på Nobels Fredssenter
9. mars som en del av senterets markering av 75-årsjubileet for freden.
«Askefall» er en bredt anlagt roman der handlingen spenner over et langt tidsrom og et stort geografisk område. Vi
følger to av hovedpersonene gjennom krigen i Alta, Tromsø og Narvik. Senkingen av Tirpitz, motstandsbevegelsen,
tyskerjentenes skjebne og evakueringen og nedbrenningen av Finnmark er tema. Den tredje hovedpersonen følger vi
gjennom krigen i Frankfurt, Krakow og Berlin. Hovedpersonene er uløselig og dramatisk forbundet med hverandre og
møtes i askefallet.
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, hatet mot jødene og være villig til å følge Føreren nesten
helt inn i undergangen. Parallellen til dagens IS-kvinner er skremmende! Mitt prosjekt er å belyse hvordan krig
påvirker mennesker og samfunn. Hva tvinges vanlige mennesker til å gjøre for å overleve? Og hva står igjen når
freden kommer og asken har lagt seg?
Askefall utgis av Forlaget SeñorC og lydboken av Cappelen Damm med Charlotte Grundt som innleser. Les mer om
lansering på Nobels fredssenter her.
Om forfatteren:
Stein Arne Nistad (f. 1957) er forfatter, kommunikatør og journalist. Nistad debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2015
med «Seks dager i april» som også er utgitt på tysk. Han har videre publisert egne dikt i antologien Fragmenter
(2017). 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.
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 gravide «tyskerjenter». 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 for alvor 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. Vil de overleve, og hvem er de når freden kommer og asken har lagt seg?
Askefall er en opplevelse å lese, rent litterært og som en kilde til kunnskap om hvordan ting var under krigen. Romanen fremstår som et viktig og
sjelsettende forsvarsskrift for kvinnene som både under og etter krigen fikk store problemer på grunn av relasjoner med fiendens soldater.
Svein Arild Pedersen, Lektor og underdirektør UIA
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

Ta kontakt med Forlaget SeñorC på telefon 95709111 eller post@senorc for intervjuavtaler. Se også askefall.no for
nedlasting av bilder og annen informasjon.
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