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20 NOVEMBER

1700 
står slaget vid Narva. Segrare 
blir Karl XII som besegrar en 
rysk här under Peter den store.

1872 
dör Aftonbladets grundare Lars 
Johan Hiertha.

1918 
omkommer tecknaren John 
Bauer, hans hustru Ester och 
lille sonen Bengt i en båtolycka 
på väg från Jönköping till 
Stockholm. 

1935 
utkommer 
Ivar Lo-
Johanssons 
roman Kungs-
gatan. 

1943 
inför riksdagen nöjesskatt på 
dans.

1960 
avlider den legendariske 
Hollywood-skådespelaren Clark 
Gable vid en ålder av 59 år. 

1975 
avlider Spaniens diktator 
Francisco Franco efter en tids 
sjukdom. 

1984 
säljs den 
50-miljonte 
McDonalds 
hamburgaren. 
Det sker 35 
år och elva 
månader efter att den första 
McDonalds hamburgaren sål-
des.

1972 
fastslår den amerikanska hög-
sta domstolen att man inte kan 
ta patent på datorprogram.

Hon visualiserar  framgång
Malin Hammar lever efter och 
föreläser om attraktionslagen. 
Den har lett fram till kvällen 
för hemlösa, på Lisebergstea-
tern den 20 november.

Det var en indisk guru som intro-
ducerade attraktionslagen i Malins 
liv för över 20 år sedan. Malin var 
bosatt i landet och vandrade runt 
på en marknad för att handla mat 
och kryddor. Elefanten hade en 
vackert målad snabel.

– När jag frågade om jag fick 
klappa elefanten frågade ägaren 
om jag inte ville bli välsignad i stäl-
let. Det ville jag och när elefanten 
lade snabeln på mitt huvud och 
blåste, kändes det som tre hårtor-
kar, berättar Malin.

Elefantägaren tittade intensivt 
på Malin och sa att hon hade fått 
många gåvor. ”Om du lever i attrak-
tionslagens tecken kan du använda 
dina gåvor bättre”, sade mannen 
till Malin och förklarade vad den 
innebär.

– Jag visualiserar något som jag 
vill ska ske. Jag gör det intensivt 
och så mycket att jag verkligen ser 
det hända, förklarar Malin, som nu-
mera föreläser för andra om hur de 
kan få redskap till ett rikare liv tack 
vare attraktionslagen.

Det är också människornas elän-
de och misär i indiska Calcutta som 
lett fram till det ideella arbetet för 
hemlösa. Malin har alltid velat göra 
något för utsatta människor, som 
har det svårt.

– När jag lämnade Sverige för 
över 30 år sen, fanns det inte 34 000 
hemlösa i landet. I dag syns de fy-
siskt överallt. Nu samarbetar jag 
med Stadsmissionen som bäst vet 
hur pengarna för föreläsningskväl-
len ska användas. 

MALIN FÖDDES I Göteborg och flyt-
tade till Malmö med sin mamma 
när föräldrarna skildes. Somrarna 
tillbringade hon på Orust med sin 
pappa. När Malin gick i åttan, dog 
hennes mamma plötsligt i en hjärt-
infarkt. 

– Det var fruktansvärt. Min mor-
bror som var präst skötte begrav-
ningen. Resten av terminen fick jag 
bo hos en av min mammas vänin-
nor. Sen fick jag gå två år på Lunds-
bergs internatskola. Därefter ville 
min far att jag skulle få en riktigt 
bra utbildning. Jag sökte och kom 
in på United World College i Wales.

UWC består av tolv internatsko-
lor spridda över hela världen från 
Norge till Sydafrika och Indien. De 
startade 1962 med målet att skapa 
fred genom elever från olika länder.

– Vi var från 65 länder. Det var 

fantastiskt för en 17-åring att få så 
mycket kontakter. Hela tiden lärde 
vi oss vikten av tolerans gentemot 
andra religioner, kulturer och na-
tionaliteter. Det banade vägen för 
mitt liv.

Efter studentexamen började 
Malin i servisen på Åtta Glas, res-
taurangbåten vid Kungsportsbron. 
En av stamgästerna såg talanger 
hos 20-åringen och tyckte hon 
skulle passa i hotellbranschen. Han 
fixade flygbiljett till Schweiz, där 

de bästa skolorna ligger.

MALIN JOBBADE SOM servitris ett 
par år för att bli helt flytande på 
franska och började sedan på Glion, 
en av världens tre bästa hotellsko-
lor.

– Vi var bara tre svenskar men 
folk kom från 55 nationer. Vi lärde 
oss allt från cognacstillverkning 
och bokföring till att bädda sängar.

Malin inledde hotellchefskarri-
ären på Djurgården i Stockholm.
Därefter drog hon till New York och 
började som konferensansvarig på 
ett hotell med fyra stjärnor. 

Snart dök drömjobbet upp på det 
över hundra år gamla och k-märkta 
The Plaza, känt från många film-
inspelningar. Malin blev interna-
tionell försäljningschef för mark-
naderna i Kanada, Sydamerika, 
Europa, Asien och Australien. 

Malin hade särskilt ansvar för 
säkerhetsfrågor och skötte om den 

för kungligheter, statsbesök, film-
stjärnor och musikband. Efter ett 
par år bytte hon till Indiens största 
hotellkedja Oberoi hotels. Här blev 
Malin europeisk försäljningschef.

Fattigdomen och misären i In-
dien ledde Malin till Moder Teresa 
och hennes olika boenden för spe-
tälska, övergivna barn, tbc-sjuka, 
äldre och döende. Det var också i 
Indien Malin mötte elefantsköta-
ren, han med attraktionslagen.

MALIN FORTSATTE ATT arbeta på 
lyxhotell. Det sista på Costa Rica, 
vilket höll på att kosta henne livet. 
49 år gammal drabbades hon av 
tre hjärtinfarkter under ett dygn. 
Hotellägaren förvägrade henne en 
operation, då hennes försäkrings-
bolag inte ville betala.

– Kirurgen bad mig föreställa 
mig som frisk. Jag visualiserade 
mig ute på ett fält med mina hun-
dar. Jag låg och tänkte så i sex dygn, 

Malin Hammar
Aktuell: Håller före-
drag den 20/11 till 
förmån för hemlösa
Ålder: 52 
Familj: Frånskild
Bor: Hus utanför Göteborg
Intressen: Hundpromenader, gour-
metmatlagning, litteratur, skriver på 
en bok

”Jag visualiserar nå-
got som jag vill ska 
ske. Jag gör det in-
tensivt och så myck-
et att jag verkligen 
ser det hända.”

DAGENS NAMN
Marina kommer från latinets 
mare som betyder hav och har 
därmed en liknande betydelse 
som nya namnsdagsgrannen 
Pontus. Antalet namnbärare är 
runt 9 000, runt 5 600 har det 
som tilltalsnamn.
Pontus har grekiskt ursprung 
och härstammar troligen från 
ordet pontos som betyder hav. 
Antalet namnbärare är runt 13 
500, omkring 11 000 har det 
som tilltalsnamn.

Bild: ANDERS HOFGREN

PROMENAD. Malin Hammar har fått lämna stressen i hotellbranschen efter sin infarkt, numera är det mest hundpromenader        och föredrag som upptar hennes tid.
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tills hotellägaren genom hot fick 
fram pengar till operationen. När 
jag blev lite bättre visualiserade 
jag om en engelsktalande person 
att hålla i handen.

Som på beställning kom en svårt 
sjuk 14-årig flicka in med brusten 
blindtarm. Malin såg hennes pap-
pa gå förbi, en man med tydliga 
brännskador.

– Det tog honom fem minuter 
att introducera sig, på sjungande 
göteborgska. 

Det var f d brandmannen Lasse 
Gustavsson, svårt skadad efter en 
explosion på Hisingen 1981. Malin, 
som hade lämnat landet 1977, hade 
aldrig hört talas om honom. 

– Jag var inte förvånad för jag 
hade visualiserat en person. Då sa 
Lasse: ”Du måste ha varit jävligt 
desperat för att visualisera fram 
mig!”

Hotellbranschen var inget för 
hjärtsjuka Malin, om hon inte 

ville sluta som sin mamma. Det 
var Lasse brandman som föreslog 
att Malin skulle bli föreläsare och 

berätta om sitt liv. 

EFTER ETT PAR år är hon numera 
igång med föredrag som Jorden 
runt på en timme, Sälj dig själv och 
din produkt bättre, Våga studera 
utomlands och så naturligtvis Att 
leva med attraktionslagen.

Föreläsandet har också lett fram 
till engagemanget genom Stads-
missionen. Den gemensamma 
kvällen med Lasse Gustavsson och 

Michael Södermalm ska locka drygt 
500 besökare, som var och en bidrar 
med 333 kronor för sin biljett. Alla 
jobbar gratis och intäkterna går till 
hemlösa.

– Jag är så tacksam över att bo här. 
I och med att jag har varit så sjuk, 
måste jag bo nära Sahlgrenska, ett 
av de bästa sjukhusen i världen. 

– Jag har slutat stressa i mitt jobb. 
Förr reste jag jämt. Det kunde vara 
åtta möten på dan och gäster på 
kvällen. Varje resa kunde betyda 
uppåt 200 möten och sen hem för 
att vila. 

Kvar efter 30 år i hotellbranschen 
står en container med Malins möb-
ler och husgeråd. 

– Det kommer att ta tid att få hit 
den, det vet jag av attraktionslagen. 
Det tog tre år att visualisera fram 
kvällen på Lisebergshallen, men 
det gick!

EVA HEYMAN
031-62 40 00 namn@gp.se

49 år gammal drab-
bades hon av tre 
hjärtinfarkter under 
ett dygn. 

LÄSARNA TYCKER 
 
Att bli en hel människa
Tack Tomas Sjödin för att du än en gång lyckas 
sätta ord på vad som är viktigt i det långa upp-
draget i att vara människa! 

I vår strävan att leva och göra allt ”perfekt” 
glömmer vi ofta hur otroligt tröttsamt det är 
att tvingas mäta sig med andra människor som 
vill leva sitt liv ”perfekt”! Då du utvecklar dina 
tankar runt perfektionism och godhet rör du 
vid vad som är det absolut viktigaste uppdraget 
i att vara människa. Inte minst har ju allas vår 
Tomas Tranströmer relaterat till samma tema i 
sin diktning som du också så riktigt påpekar. 

Processen ”att det gör ont” när vi tvingas 
revidera vår egen uppfattning om oss själva är 
grundläggande för ett växande inre liv och där-
med utvecklandet till att bli en så hel människa 
som står mig möjligt. Din ordförklaring om ordet 
syndare = en som missat målet är så hoppingi-
vande. Med dessa rader önskar jag att så många 
GP-läsare som möjligt tar del av din krönika!

Kate Hellqvist
konstnär

Det blir en dygd att fela
Sjödin gör utfall mot imaginära människor som 
strävar efter fullkomlighet och hyllar i stället 
bristfälligheten om den kombineras med ånger. 
Syndernas förlåtelse skulle vara den kristna 
trons själva poäng. Finns det verkligen inget 
viktigare i kristendomen?

De finns också kristna som eftersträvar den 
fullkomlighet som består i att uppfyllas av Gud. 
Då blir man en fantastisk människa som gör 
allting rätt, Gud kan ju inte göra fel. Den sortens 
fullkomlighet kanske Sjödin också fikar efter. Men 
i väntan på att uppnå detta kan han ägna sig åt 
att vara en bristfällig människa och trösta sig med 
Guds nåd. Det blir till och med en dygd att fela.

Som ateist tycker man förstås att allt detta är 
strunt.

Ivar Aronsson
Herrljunga

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

Lappkast 
i livet
En del männi-
skor tar mod 
till sig och  
byter spår i 
livet. Känner 
du någon som 
tagit språnget 
mot något 
helt nytt och 
är värd ett 
porträtt i GP? 
Skriv och tipsa 
oss.

Bild: ANDERS HOFGREN

PROMENAD. Malin Hammar har fått lämna stressen i hotellbranschen efter sin infarkt, numera är det mest hundpromenader        och föredrag som upptar hennes tid.

FEM FRÅGOR
...till Lisbeth Larsson
professor i litteratur-
vetenskap vid Gö-
teborgs universitet,
som blivit heders-
doktor vid Syddansk 
universitet (Univer-
sity of Southern Denmark).
* Hur kommer detta sig?
– Förmodligen för att jag under hela min karriär 
haft ett tätt samarbete med nordiska, och i syn-
nerhet danska forskare inom mitt fält.

* Hur var det att ta emot utnämningen?
– Helt fantastiskt. Danskarna kan verkligen 
ordna fester. Utnämningen skedde i samband 
med universitetets årsfest, och under kvällen 
åt, drack och dansade minst 5 000 balklädda 
studenter och lärare i universitetets breda kor-
ridorer. Prinsessan Marie var också där. 

* Vad betyder utnämningen för dig?
– Det känns fint att få ett sådant erkännande 
för sin forskning och sitt arbete inom fältet. Jag 
skulle önska alla fick uppleva den professionella 
nära himlen-känsla som det var att få sina meri-
ter uppräknade i ett så högtidligt sammanhang. 

* Vad ska du göra som hedersdoktor?
– Bara fortsätta med det vanliga. Ingen begär 
något, men självfallet får det danska samarbe-
tet en större plats. 

* Till sist, hur har du det med danskan?
– Inga problem. Jag har bott i Skåne en stor del 
av mitt liv.

THOMAS MELIN


