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Johanna fra Småland Hjørdis Varmer Hent PDF Den 30. november 1967 krydsede den 17-årige Johanna
Dufva Carlsdotter Øresund og gik fra borde med sine få ejendele i en bylt. Vel ankommet til København stod
hun blandt de andre svenske indvandrere på Kvæsthusbroen og ventede spændt på, at der skulle komme én,
som havde brug for en tjenestepige. Hun var ikke skåret over en helt almindelig læst, den stædige Johanna,
som endte med at forsøge sig selv og sine tre børn i en tid, hvor enlige mødre måtte klare sig, som de bedst
kunne. Tilmed fik også alle børnene en uddannelse, så også på dette punkt gjorde hun sig fri af den sociale
arv, hun havde med sig fra det fattige Pjätteryd o Småland. Selvom Johanna blev i København, bevarede hun

kontakten med sin far, hvis breve altid startede med sætningen "Min älskade Dotter…"

Ved hjælp af en god portion fantasi og sin 100-årige mors glimrende hukommelse har Hjørdis Varmer givet
liv til sine tre stærke formødre: Johanna, Anna og Ågot, som har været modeller for romanens tre kvindelige

hovedpersoner.
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