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änk så många timmar jag har sut-
tit här och tittat på himlens olika 
skiftningar över skogskanten, säger 

författaren Marianne Cederwall. 
– Alla dessa blåa färger som kan djupna i 
mörkaste rosa. Så fint.
 Marianne har dukat fram kaffe på sin 
glasveranda, en dröm i vitt med mormors- 
pelargoner på fönsterbrädorna. Huset är ett 
före detta metodistkapell i en liten socken på 
östra Gotland. Marianne är född på ön men 
lämnade Gotland när hon bara var tre år. Alla 
sina somrar har hon dock tillbringat här och 

Tankens kraft
gjorde mig till författare!

MARIANNES 
livsdröm 
har gått i 

uppfyllelse

 

kan i ett nafs växla rikssvenskan mot gotländ-
ska. Hennes uppväxt präglades starkt av reli-
giösa tankar, pappan var metodistpastor. 
– Det var väl det absolut bästa som kunde 
hända mina frireligiösa föräldrar att jag bosatte 
mig i ett kapell, skrattar Marianne. Vi har till 
och med hittat gamla kassaböcker där vi läst 
att pappa varit här och predikat några gånger!
 En månad före sin 60-årsdag debuterade 
Marianne som författare med romanen 
”Svinhugg”, en humoristisk mysdeckare om 
de båda egensinniga väninnorna Mirjam och 
Hervor, den ena läkare, den andra häxa. 

– Hur kan man debutera som författare när 
man är så gammal? Det är en fråga jag ofta 
får. Min ålder hade jag inte en tanke på! Inte 
förlaget heller.  
– Nu, som nybliven pensionär, kan jag äntli-
gen skriva på heltid. Min livsdröm har gått i 
uppfyllelse, säger Marianne förnöjt och häl-
ler upp lite mer kaffe. 
 Tanken på att skriva fanns där alltid. Redan 
som liten flicka skrev hon små alster och 
brukade dagdrömma om en framtid med 
pennan i handen. Men, som så ofta, leder 
livets vägar inte alltid rakt mot målet. Under 

T

Marianne Cederwall hann bli 60 år innan hon 
debuterade som författare . Nu skriver hon sin 
femte andliga deckare om den lappländska 
häxan Hervor och det är tankens kraft som 
tagit henne dit! 
Marianne har upplevt den svåraste sorg som 
finns, att mista ett barn. Inte bara en gång, 
utan två. Tack vare romanhäxan Hervors 
verkliga förebild, som är en kär och nära vän, 
orkade hon komma tillbaka till livet.

TEXT OCH FOTO: MARIANNE WESTERLUND
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många år arbetade hon som personaladmi-
nistratör inom Svenska Kyrkan.
 Innan Marianne skrev sin första bok funde-
rade hon intensivt på vad hon skulle skriva 
om och för vilka läsare. Plötsligt en dag kom 
hon att tänka på affirmationer. 

Det här är Marianne:
Ålder: Fyllde 65 och blev 
folkpensionär i februari i år.
Familj: Två döttrar och två änglabarn, 
sex barnbarnsflickor.
Bor: I Västerås och sommarboende 
på Gotland.
Andlighet för Marianne: ”Naturen, 
speciellt skogen är nog där jag finner 
mest andlighet”.
Motto i livet: Bättre lyss till den sträng 
som brast än att aldrig spänna en båge!
Bakgrund: Är egentligen akademiskt 
utbildad till gymnasielärare och har 
jobbat en hel del med utbildning. Dock 
haft en rad andra jobb, bland annat 
chef på Migrationsverket, HR-frågor  
i Svenska kyrkan.

”Hur kan man debutera 
som författare när man
är så gammal? Det är 
en fråga jag ofta får

t
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– Jag ville inte skriva deckare i vanlig 
mening, men kunde man använda tankens 
kraft för att ”mörda”? 
– Det är ju precis tvärsemot hur man ska 
använda affirmationer. Idén var så lockande. 
Att affirmera ett mord i romanform. 
 Ett förlag nappade på idén, men skickade 
hem Marianne för att förstärka just den 
magiska biten. Det lovade hon. Men, vad vis-
ste hon egentligen om magi? 
 Hon pluggade på och upptäckte en massa 
spännande saker hon sedan använde i böck-
erna. Aurateckning, besvärjelser, meditation 
med mera. För att skriva om det fick hon 
öva själv. Auran lyckades hon inte se, men är 
övertygad om att den finns. En aura av färger 
omkring oss som visar hur vi mår. 
 Marianne skildrar en meditationsteknik 
hon lärde sig för att möta sin skyddsängel. 
Helt utan förutfattade meningar satte hon 
sig till rätta och gick in i övningen. Det fung-
erade. Hon såg och upplevde ett ljusväsen. 
 Affirmationer tror Marianne starkt på. 
Tankens kraft använder hon både i vardags-
situationer och i arbetet. Hon formulerar en 
positiv fras som hon tänker på och upprepar 
för sig själv i tanken. De allra viktigaste affir-
mationerna skriver hon ner på lapp och läg-
ger i plånboken, tar fram och tittar på ibland.
 – Jag ser exempelvis framför mig hur jag sit-
ter i det nyrenoverade kapellet och skriver 
fler böcker. Skulle jag inte ha målbilden och 
ta hjälp av tankekraft på vägen tror jag inte 
att det här skulle fungera.

Affirmation ligger nära bön
Precis som Marianne, bor den ena av böcker-
nas huvudpersoner, läkaren Mirjam, också i 
ett kapell på Gotland. Och precis som Mari-
anne är Mirjam uppvuxen i ett religiöst hem. 
Mirjam är nästan lite snudd på tråkig. Som 
tur är finns hennes ständiga vapendragare, 
den lappländska häxan Hervor som en frisk 

motvikt. Hervor svär så det ryker och spottar 
inte i glaset. Hon är fullständigt respektlös och 
driver med alla tabun som Gud och kyrkan.  
 Ändå kommer det fram mellan raderna att 
Hervor tror. Hur är Mariannes eget förhål-
lande till Gud? 
– Jag betraktar mig som kristen och skulle 
nog säga att jag har en personlig relation till 
Gud, svarar Marianne. 
 Mirjam använder flitigt affirmationer, 
något man med en kyrklig bakgrund borde 
uppfatta som villoläror.  En rättrogen kris-
ten människa ber till Gud om hjälp, medan 
man i affirmationen arbetar med sin egen 
inneboende kraft och omprogrammerar sitt 
tänkande och handlande för att uppnå ett 
positivt syfte. 
– Genom att visualisera väljer man egentli-
gen bort Gud. Ändå kan jag tycka att affir-
mationen ligger nära bönen, säger Marianne. 

Bad Gud ta hand om barnet
Så som Mirjam använder sin tankekraft blir 
den emellertid till förbannelse och svart 
magi. Genom att visualisera tar Mirjam livet 
av tre män, i alla fall tror hon att skulden är 
hennes när de en efter en dör. Sedan den 
första mannen ramlat i bryan och drunknat, 
går hon ner till stranden och tvagar sig som 
i en biblisk ritual för att försöka bli fri från 
skulden. (Bryan är ett gotländskt dialektalt 
ord för ett vattenhål för djur, kantat av gräs, 
och en riktig gute skulle uttala det bröiu med 
diftonger. Redaktionens anmärkning).
 Mariannes andra brottsplats ligger i mör-
kaste Lappland, i en liten håla hon kall-
lar Kuivalihavaara. Också till Lappland är 
banden starka. I början av 70-talet lärde hon 
känna sin före detta man, norrlänningen 
Totto Lundström, och flyttade ihop med 
honom i den lilla byn Vittangi sju mil öster 
om Kiruna. Planen att bo där ett år ändrades 
och blev till nitton. Svartvintern, då det kom-
pakta mörkret bara bryts av norrsken, var 
förtrollande. Till hjälp och sjukvård var det 
långt och Marianne fick lära sig det mesta 
om praktisk överlevnad. I Norrland födde 
hon också tre av sina fyra barn. 
– Jag brukar säga att jag har två barn, mina 
döttrar Sofia och Karolina. Och så har jag två 
änglabarn, säger Marianne och tystnar en 
stund.
 Året var 1979 och julen stod för dörren. 
Marianne var mitt i julstöket när telefonen 
ringde. Sen stannade tiden. Någon sa att 
tolvåriga dottern Lina var död. En buss hade 
kört på henne i mörkret, skadorna var så 
omfattande att hon inte överlevt. 
 Att som mamma skildra vad man går ige-

”Sorg tar tid. 
Det vore något för 
Försäkringskassan 
att fundera över

Möt Lapplandshäxan Hervor i ”Stormsvalan”:
När Lapplandshäxan Her-
vor är i farten kan märkliga 
och övernaturliga ting 
hända. Det gör det också 
i boken ”Stormsvala” 
där Hervor och hennes 
väninna Mirjam befinner 
sig i New York. 
Hervor blir otippat beta-
gen av den yngre Ernest 
Anderson och bestäm-

mer sig för att lägga en 
traditionell stjärna för 
honom. Hon gör det 
bara för att bevisa för 
misstänksamma Mirjam 
vilken fin människa han 
måste vara. 
När Hervor lägger stjär-
nan får hon uppleva något 
hon aldrig tidigare varit 
med om. Korten fattar eld 

och hennes möjlighet att 
spå Ernest går om intet. 
Men brinner det på riktigt 
eller är det bara något hon 
själv kan se? 
Bryskt skickar hon iväg 
Ernest och sitter mållös 
kvar med sotiga händer, 
utarmad på all kraft. Ska 
hon någonsin kunna spå 
igen?
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nom i den situationen går inte. Likt dimma 
från havet tränger smärta och sorg in i hjär-
tat. Stannar och blir till del.
 På den tiden fanns ingen professionell hjälp 
att få, man fick klara sig själv och ta stöd av 
vänner. Marianne kapslade in sorgen. Den 
djupa gråten förlöstes aldrig. Hon minns alla 
veckor då hon satt med sina andra två små 
barn och läste saga efter saga efter saga. Det 
var deras ”terapi”. I sin ensamhet bad hon.
– Jag har nog aldrig bett så mycket till Gud 
som då. 
– Någon måste ju ta hand om mitt barn och 
jag visste ingen annan än Gud som kunde 
göra det.
 Drygt ett år senare fick Marianne ett barn 
till. En tid därefter blev det jobbigt. Hon 
hade ständig huvudvärk och var förmodligen 
mitt inne i en depression fast hon inte för-
stod det. 
– Det hade blivit för mycket helt enkelt. Att 
både förlora ett barn och ganska kort tid 
därefter få uppleva glädjen av att få en ny, fin 
liten flicka. Jag pluggade dessutom på uni-
versitetet och hade mycket jobb med det. 
 En kortsiktig hjälp blev att fasta på makro-
biotisk föda. Marianne blev gladare igen och 
kunde se framåt.

Den svåraste sorg som finns
Tjugofem år senare fick Marianne ett 
posttraumatiskt syndrom, när den då 
trettioårige sonen Jacob blev sjuk. 
Jacob hade fått en svår depres-
sion och kände att livet hade 
blivit en börda han inte 
längre orkade bära. 
– Inte en till som jag 
måste förlora, tänkte 
jag, och det kändes 
som om jag rasade 
ned i ett djupt hål. 
Jag fick då omedel-
bar hjälp att bearbeta 
den gamla sorgen och 
hantera det svåra med 
min son.
 För Marianne och familjen 
fanns ingen annan väg än att 
Jacob skulle bli frisk, och de stöttade 
honom på alla sätt så gott de kunde. Men. 
Depressionen hade gått för långt. Jacob 
orkade inte längre. 
– Att förlora ett barn är att uppleva den svå-
raste sorg som finns. Har det hänt en gång, 
tror man ju aldrig att det kan hända igen. 
Och så händer det. Det är ofattbart. 
– Då sa jag till alla högre makter: ”Nu har jag 
fått min beskärda del. Nu får det vara nog!”

 Klichéartat säger man att allt har en 
mening. Men att hitta meningen med ett 
barns död går inte. Sorgen finns där alltid, 
även om tiden går, även om den byter skep-
nad. Efter Jacobs död tillät sig Marianne 
att sörja ordentligt.  Hon släppte fram alla 
känslor, också ilska. Hon beskriver kulturer 
där människor lägger sig ner och toksörjer i 
fyrtio dagar efter ett dödsfall. Sen ställer de 
sig upp och återgår till ett normalt liv. 
– Det vore något för Försäkringskassan att 
fundera över. Sorg tar tid. Men i det här lan-
det ska man vara så duktig och gå till jobbet 
igen så fort det bara går. 

Doftande vita blommor
Ett ovärderligt stöd har väninnan Saga Spur-
geon, bokens Hervor, som alltså finna på 
riktigt, varit. Marianne och Saga har känt 
varandra i över fyrtio år och stöttat varandra 
i medgång och motgång. 
–  Det finns ingenting bättre än goda vänner!
 Marianne skriver sina böcker med stor 
humor. Humor både underlättar och 
befriar. Hennes lappländska svärmor Inge-
borg brukade säga: ”För att orka sörja måste 
man skratta emellanåt”, ett yttrande Mari-
anne fullständigt instämmer i. Man måste 
ta en paus från sörjandet, se en rolig film, 
läsa en rolig bok, sedan kan man fortsätta 
sörja lite igen.
– Livet innehåller både glädje och svårighe-

ter. Så är det. ”Livet är”, som en 
präst sa. Det pågår stän-

digt och ingen kan för-
utse vad som händer 

i morgon.

”Som pensionär kan jag 
äntligen skriva på heltid

Vinn! 
 Boken ”Stormsvala”!
I samarbete med Natur & Kultur 
lottar vi ut 5 ex av Marianne Ceder-
walls bok ”Stormsvala”. Vill du 
vara med och tävla ska du vara rätt 
på den här frågan:

På vilken svensk ö är Marianne 
Cedervall född?

A. Ven
B. Öland
C. Gotland

Skicka ett SMS till 
727 72. Skriv in NÄRA 
STORMSVALA X 
(där x står för ditt svars-
alternativ). Glöm inte 
mellanslagen. Du kan 
också tävla via vykort. 
Sänd det till ”Storm-
svala”, Nära, DC Syd, 
Box 17, 231 21 Trelleborg. 
Senast 4 juni behöver vi ditt svar.

Mariannes 
romaner:

Sedan debutromanen ”Svinhugg” 
(Natur & Kultur) som kom ut 2009 så har 

Marianne även gett ut tre uppföljningsromaner:
”Svartvintern” som kom 2010,

”Spinnsidan” som kom 2012 och
”Stormsvala” som kom ut i januari 2014.

Den femte boken om Mirjam och 
Hervor jobbar Marianne på just nu.

 Vi går ut i trädgården och Marianne visar 
mig en alldeles speciell buske, en schersmin, 
som alla älskar. Den planterade Jacob.  Som-
maren efter hans bortgång slog den för första 
gången ut i doftande vita blommor. 
– Det här är ”Jacobs buske”, säger Marianne. 
Gissa om alla är noga med att ge den vatten. ☐

1404_marianne_cedervall_34443.indd   9 2014-04-07   12:21:19


	NARA-0004-A-006-A
	NARA-0004-A-007-A
	NARA-0004-A-008-A
	NARA-0004-A-009-A

