
I alla tider har människor tvingats fly från det outhärdliga mot nå-

got annat, kanske bättre.  Så är det i dag och så var det för den 

unga kvinna som med sina barn en vinterdag år 1529 gav sig iväg 

mot det okända. I drömmen hade hon fått veta att någon väntade 

där långt borta.

När döden hinner ifatt henne finns drömmen kvar som en vision 

hos hennes tio år gamla son Johannes. På hans axlar vilar också 

löftet att ta hand om lillasyster Malin. Tillsammans fortsätter bar-

nen vandringen genom ett Sverige med fogdar och överhet, med 

människor som stänger sin dörr för det främmande, där det vimlar 

av rovdjur i skogarna, och hunger och köld är ständiga följeslagare.

Min namne Johannes är en berättelse om längtan och hopp. Där 

speglas också motsättningarna och den vånda som fanns hos dem 

som i ett slag tvingades lämna en tusenåriga Gudstro för en annan. 

De frågade sig hur det var möjligt att Madonnan och Helgonen 

plötsligt inte är värda någonting. Lilla Malin i berättelsen fortsätter 

att lita till Jungfrun medan hennes bror för länge sedan har insett 

att bönerna nog inte hjälper ändå.
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MarIa CaMpbell
 
Maria Campbell är en 85 år gammal mångsysslare. Hon har 

en bakgrund som journalist inom dagspress, men har även ar-

betat som gymnasielärare i ämnen som historia, engelska och 

svenska. Under årens lopp har hon studerat bland annat lit-

teraturvetenskap, konsthistoria och arkeologi vid både Lunds 

universitet, Jönköpings högskola och Göteborgs universitet.

I dag arbetar hon med nyanlända.

Sedan 2011 har Maria hunnit ge ut flera noveller, men även 

fyra romaner i både tryckt och digitalt format.
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