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1Berätta om din nya 
roman! 

 – Fiendevän är en roman 
som utspelar sig dels under 
andra världskriget och 
dels i nutid. En deserterad 
tysk soldat göms undan 
hemma hos mina huvud-
personer Ingvar och Inger, 
samtidigt som en kommu-
nistgrupp planerar ett dåd 
i hamnen. När syskonen 
inser hur olika man kan 
se på saker börjar deras 
åsikter glida isär, och de 
hamnar på olika sidor om 
skottlinjen. I grund och 
botten är det en berättelse 
om hur lätt det kan vara 
att man börjar ifrågasätta 
sina ideologier och överty-
gelser. Det är en på många 
sätt väldigt aktuell roman.

2    Var hittade du inspi-
rationen till din nya 

serie?
– Jag är väldigt fascinerad 
av hur hur Hitler och hans 
parti lyckades övertyga en 
hel nation om att bland 
annat judar och kommu-
nister skulle utrotas. Jag 
har så svårt att förstå hur 
det kunde gå till. Detta har 
jag forskat i och det blev 
grunden till min berättelse 

om Inger och Ingvar, och 
en helt vanlig tysk ung 
man som genom sin upp-
växt blir övertygad om att 
Hitlers Lebensraum var det 
enda rätta. 

”Jag vill att man 
ska lägga sina egna 

fördomar åt sidan och 
försöka förstå hur lätt 

man kan ändra upp-
fattning om vad som 

är rätt och fel.”

3   Vad vill du att läsaren 
ska känna när hen 

läser boken?
– Jag vill att man ska lägga 
sina egna fördomar åt 
sidan och försöka förstå 
hur lätt man kan ändra 
uppfattning om vad som 
är rätt och fel. Att man 
tycker om nazisten Ernst 
eller kommunisten John i 
boken, och förstår hur de 
dras med av sina över-
tygelser. Jag hoppas att 
man känner värmen som 
karaktärerna hyser för 
varandra, utan fördomar, 
och kanske lär man sig nå-
gonting nytt om historien. 
Och om sig själv. Det hade 
varit fint.

4   Vad betyder miljön i 
boken för dig?

   – Det här är första 
gången jag skriver om min 
hemstad Varberg så det 
var verkligen roligt. Såklart 
betyder miljön jättemyck-
et, och jag har fått lära 
mig massor om Varberg 
under andra världskri-
get. Det har varit mycket 
research, vilket är otroligt 
viktigt för att få historien 
rätt. Men jag tycker att 
jag har hittat en bra ba-
lans mellan verklighet och 
fiktion. Ellinge är ett fiktivt 
samhälle, men det finns 
flera liknande i Halland.
 

5Berätta om hur du 
blev förftattare.

– Jag hade en fast anställ-
ning, men drömde om att 
göra något annat. Så jag 
tog mod till mig och 2015 
sa jag upp mig och star-
tade eget. Sedan dess har 
jag haft en mängd olika 
yrken inom bokbranschen. 
Jag har jobbat som lektör, 
redaktör och även drivit 
eget bokförlag. Från start 
har mitt mål hela tiden va-
rit att försörja mig helt på 
mitt skrivande, och sedan 
drygt två år har jag gjort 
just det. 
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Sara H. Olsson, född 1979, bor i Tångaberg utanför Varberg 
med sin familj. Hon har en bakgrund som bokförläggare och har 
sedan debuten 2017, med feelgoodromanen Du glädjerika sköna, 
släppt ytterligare fem böcker. Hennes romaner har nominerats till 
Storytel Awards tre gånger. Fiendevän blir Saras sjunde bok och 
den första i en ny historisk romanserie.

Författare som nominerats 
till Storytel Awards 2017, 

2018 och 2019

”Jag har hittat en bra 
balans mellan verklighet 

och fiktion.” 
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Fiendevän
FÖRSTA DELEN I NY HISTORISK SERIE

Sara H. Olsson har gjort sig känd som feelgoodförfattare 
med en rad populära böcker som sålts i över 100 000 
exemplar. Nu tar hon nästa steg och inleder en ny historik 
romanserie – Ellingeserien – med en dramatisk berättelse 
som utspelar sig i Halland under andra världskriget.

OM ROMANEN

Med Fiendevän utforskar Sara H. Olsson en ny sida av sitt 
författarskap.

Här får läsaren parallellt följa syskonparet Inger och Ingvar, 
som växer upp i samhället Ellinge utanför Varberg under an-
dra världskriget, och – i nutid – Paula som lämnar Stockholm 
och flyttar till Ellinge med man och barn. 

Ingvar och Ingers lojalitet, kärlek och mod sätts på prov 
när de av en slump träffar på en skadad tysk soldat, vilket får 
ödesdigra konsekvenser. Paulas förhållande knakar i fogarna 
och för att skingra tankarna börjar hon utforska Ellinges histo-
ria. Och trots att någon gjort allt för att förhindra att sanning-
en kommer fram i ljuset gör hon en chockerande upptäckt 
som får stora följder.

Det förflutna och nuet binds samman i en historia som 
präglas av Saras träffsäkra känsla för människor och relationer. 
En berättelse att ta till sitt hjärta.

”Jag hoppas att man
känner värmen som

karaktärerna hyser för 
varandra, utan fördomar, 

och kanske lär man sig 
något nytt om historien. 
Och sig själv. Det hade 

varit fint.”
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