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I år är det noveller och författaren Oline Stig som står i fokus för Hela Halland läser, därför tänkte 
jag tipsa om hennes senaste novellsamling! 

Hägring av Oline Stig 

 
När jag först fick höra att det var Oline Stig som är årets Hela Halland läser-författare visste jag 
inte vem det var. Men jag blev nyfiken och lånade hem hennes senaste novellsamling Hägring och 
fastnade. Jag tycker att det kan vara skönt att läsa noveller ibland, det går fort och man kan läsa 
hela skildringen vid ett tillfälle. Alla novellerna är fina små berättelser och framförallt är det fina 
personbeskrivningar som skildrar olika identiteter. 
Oline Stig är uppväxt i Varberg men bor numera i Lund, därav hennes koppling till Halland och 
möjligheten att vara författaren i Hela Halland läser. Oline har skrivit ett antal novellsamlingar och 
en roman. 

Hägring innehåller 12 noveller och novellen med samma namn som samlingen, tillika den första i 
boken, handlar verkligen om identiteter och om man verkligen kan lite på varandra. Via Facebook 
har några vänner lärt känna den mystiska Catrine, men frågan är om hon verkligen är den som 
hon utger sig för att vara? 
Novellen Sarzano sul mare handlar däremot om en familj som bilar genom Europa och stannar 
några dagar i Sarzano sul mare, där kvinnan tillbringade några år av sin ungdom. Hon hade då ett 
förhållande med Mauro. De gick skilda vägar och nu önskar hon komma i kontakt med honom igen, 
men frågan är var han befinner sig nu. Innan de åker därifrån får hon faktiskt träffa Mauro, som är 
sjuk och döende. Mycket rörande! 
Att gå i någon annans skor är även det en novell med inslag av spänning och fantastiska 
personporträtt. Här är det en författare som behöver lugn och ro för att färdigställa sin bok. Hon 
ska tillbringa en månad i en stuga på en enslig ö, men får ett par med ett spädbarn till granne. Ett 
spädbarn med kolik. Paret bråkar, barnet skriker och författaren får ingen lugn och ro, men så 
försvinner barnet. Vem kan ha tagit det eller var har det tagit vägen? 
Gör som jag och upptäck en trevlig novellsamling, kom sen och lyssna på Oline Stig den 6 mars kl. 
19 när hon gästar Laholms bibliotek. Eller varför inte delta i skrivarträffen som Mymmel håller i den 
17 februari och den 3 mars och börja författa egna noveller. 

 


