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Del med våre lesere: På fremover.no/kultur kan du
dele de gode kulturopplevelsene med Fremovers lesere.
Klikk på «Send inn tekst og bilder» og last opp bilder,
tekst og video. Vi tar gjerne imot både forhåndssaker og

21

omtaler av noe som har skjedd. Fremover ønsker å
samle kulturen og alt som skjer i hele regionen.
Legg gjerne inn ditt arrangement i vår kulturkalender på
fremover.no/hvaskjer. Det er gratis og gleder mange.

Internettgiganten Amazon hever minstelønnen til
alle sine amerikanske ansatte til 15 dollar i timen,
tilsvarende om lag 120 kroner.
Det amerikanske selskapet, som er desidert størst i
verden på internetthandel, kom tirsdag med
kunngjøringen om å heve lønnen til selskapets
350.000 amerikanske ansatte.
Den amerikanske minstelønnen ligger for tiden på
7,25 dollar i timen, tilsvarende om lag 59 kroner.
(NTB)

Kampene i og rundt Narvik i 1940 i to nye bøker

Krigshistorie med ny vri

nArvIk 1940: Gjennom årene er det skrevet mange bøker om de dramatiske hendelsene i Narvik-området våren 1940.

To erfarne forfattere,
Asbjørn Jaklin og
Ørjan N. Karlsson
kommer til Narvik og
presenterer sine
nyutgitte bøker om
det veldige og brutale
krigsspillet.
jan westby

redaksjon@fremover.no

Tirsdag 9. oktober kommer forfatteren Asbjørn Jaklin til Narviksenteret for å presentere sin
nyeste bok, Kampen om Narvik
– 62 desperate dager, en dokumentarisk beretning om det internasjonale felttoget og kampene fra 9. april til 10. juni 1940.
Jaklin vil ha selskap av forfatterkollega Ørjan N. Karlsson
som har skrevet den skjønnlitterære
boka
Soldathjerte.
Sammen skal de forsøke å presentere et litt annerledes bilde
av tragedien som utspant seg
her nord; virkeligheten sett
med sivilbefolkningens- og den
menige soldats øyne. Presentasjon og foredrag vil foregå i auditoriet og bli ledet av direktør
ved Narviksenteret, Eystein

ForFAtter: Asbjørn Jaklin.

ForFAtter: Ørjan
Nordhus Karlsson.

Markusson.

bor i dag i Skien. Han er sosiolog, har befalsutdanning fra hæren, har tjenestegjort fem år på
Setermoen og har også deltatt
på utenlandsoppdrag, blant annet på Balkan. Karlsson har jobbet i Forsvarsdepartementet og
er i dag avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap. Han debuterte
som forfatter i 2004 har siden
gitt ut en rekke spenningsbøker
og romaner for ungdom.

viktige formidlere
Asbjørn Jaklin (62) er tromsøværing, journalist og tidligere
redaktør i Nordlys og historiker
med en rekke dokumentarbøker bak seg. Den mest kjente er
kanskje Nordfronten – Hitlers
skjebneområde. For denne boken ble Jaklin nominert til Brageprisen i 2006. Han har også
skrevet en rekke kriminalromaner som alle har fått gode anmeldelser.
Ørjan Nordhus Karlsson (48)
er født og oppvokst i Bodø, og

Annerledes
dokumentasjon
Jaklin forteller til Fremover at

han har hatt tilgang til et stort
og unikt kildemateriale.
– Gjennom årene er det skrevet mange bøker om de dramatiske hendelsene i Narvikområdet våren 1940, men jeg
tror denne boka vil oppleves
som ny. Gjennom bruk av og
tilgang til media som Facebook og radio har jeg kunnet
henvende meg til folk der ute
som sitter på uvurderlig, tidligere ukjent dokumentasjon.
– Det er personlige beretninger i blant annet i form av brev
og dagbøker, historier som sivile og soldater har skrevet
ned, men som de aldri har orket å dele. Til det var opplevelsene for sterke, men jeg håper
og tror jeg har maktet å rekonstruere hva disse tause menn
og kvinner opplevde i dette
veldige og brutale krigsspillet,
sier Jaklin.
– Jeg har forsøkt å vektlegge
de siviles situasjon og videre
den store sivile innsatsen i
felttoget. Det er nok å trekke
fram alle de lokalkjente fiskerne som et eksempel, de som
med fare for eget liv transporterte soldater og utstyr for de
allierte til strendene ved Narvik og siden bidro til evakue-

ringen av sivile i forkant av
tyskernes terrorbombing etter
gjenerobringen 28. mai.

Fiksjon og fakta
Ørjan Karlssons episke tekst
handler også om Hitlers første
nederlag i andre verdenskrig
de blodigste og mest dramatiske kampene i Norge. I romanen følger vi befalsskoleelev Gjermund Djupvik og
hans kamp mot tyskerne
sammen med de andre norske
18–19 åringene. Mye er basert
på opplevelsene til forfatterens bestefar.
Soldathjerte er først og
fremst den menige soldatens
historie – en fortelling om de
som gjorde de vanskeligste, og
farligste, jobbene. Det meste
av sakprosaen om krigen dreier seg stort sett om den sedvanlige gjengen nasjonale helter samt et knippe høyere offiserer. I Karlssons får gutta på
bakken en stemme.
Presentasjonen starter kl.
18:30. Det vil bli anledning til å
få bøkene signert av forfatterne.

