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– Man förlåter men man glömmer inte, 
säger George Scott när han summerar  
sitt liv. 

Han har hyllats som en av Sveriges främsta 
idrottsmän, boxat sig till en världsmästartitel 
och åkt limousine med Muhammed Ali. Men 
bakom garden finns en annan historia. En  
historia om en pojke som ingen ville ha. 

”Jag var ett  
benrangel utan 

självförtroende”

samtalet  GEORGE SCOTT

Text: Magda Gad   Foto: Maria Östlin
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Den före detta proffs-
boxaren lägger hän-
derna i knät, tittar på 
mig med öppen blick 

och frågar:
– Hur tror du att det hade varit 

för dig att växa upp med en mam-
ma som aldrig visade kärlek? 

Rösten är inte anklagande. Inte 
provocerande. Det är en röst som 
för länge sedan har vant sig vid att 
ingen lyssnar. 

Nu när han har gjort en bok om 
sig själv har det varit en lättnad att 
få berätta om det hemska. 

– Jag har gått och burit på det 
här hela mitt liv. Jag har velat få ut 
det, säger han försiktigt och nickar 
som tack när hans vän Hoa-Hoa 
Dahlgren ställer ner en stor stark 
på bordet. 

George Scotts historia börjar  
i Liberia på Afrikas västkust, känt 
för det blodiga inbördeskriget på 
1990-talet. Han var en liten pojke 
som kom till världen i en tid av 
död. Hans pappa, en italienare,  
eller kanske amerikan, dog i en 
olycka två dagar efter förlossning-
en. Dog gjorde även Georges  
tvillingbror, troligen i spädbarns-
död. 

För mamman blev det för mycket. 
Som fattig 16-barnsmor orkade 
hon inte mera. George Scott läm-
nades ensam, strök runt på de 
dammiga gatorna. En dag sattes 
han på ett plan till Sverige – då 
startade den riktiga mardrömmen. 
Bredvid honom satt en annan poj-
ke som också skulle få en ny familj 
långt borta. De blev båda två kän-
da män: Den ena som världsmäs-
tare i boxning, den andra som po-
lismördaren Jackie Arklöv.

– Han kom till Lappland, jag till 
Salem. Jag undrade ofta hur det 
gick för honom. Hon som adopte-
rat mig var ensamstående. En spe-
ciallärare som sket i mig. Om jag 
behövde hjälp med någon läxa 
skrattade hon bara och sa: ”Men 
fattar du inte det här”, och så fick 
jag gå in på mitt rum. Jag var som 
ett pris som hon visade upp: ”Titta 

vad jag har tagit hand om”, för att 
hon skulle se bra ut.

George Scott knyter näven kring 
ölglaset, men lyfter det inte. 

– Hon kunde lika gärna köpt en 
hund, får han ur sig.

Sedan höjer han glaset. 

Jämförelsen är inte påhittad. 
Hans syster, som är adopterad från 
Etiopien, fick välja mellan en hund 
och en lillebror. De brukade skäm-
ta om det, att det var så mycket han 
var värd. 

– Jag kände sådant ruskigt hat 
mot min mamma, så där att jag 
blev rädd för att jag skulle vilja 
mörda henne. Och den här så kall-
lade farsan, en man som hade skri-
vit på papperen för att hon skulle 
få adoptera, han ställde inte heller 
upp. Han var en troende männis-
ka, han bad på morgonen, han bad 
för maten. Men när jag kom till ho-
nom och bad om hjälp, då gjorde 
han ingenting. Jag var sju år, han 
var den enda i världen jag kunde 
vända mig till och han hjälpte mig 
inte. 

Som 14-åring gick George Scott 
till socialtjänsten.

– Jag gick dit och sa att jag inte 
pallade längre. ”Jag vill byta mor-
sa”, sa jag. Det var så jag trodde att 
man gjorde. Jag hade ju bytt mam-
ma förr, så jag trodde att man kun-
de be om en ny. Men de sa att pro-

blemen låg hos mig. De trodde på 
min adoptivmamma, så klart. Hon 
var vuxen och lärare. Och du vet 
att när ingen lyssnar, det är jobbigt 
för ett barn. 

Vad var det som hade hänt hemma, 
som gjorde att du inte stod ut längre?
– Det var flera grejer. En julafton 

kom min riktiga mamma från Li-
beria och hälsade på. Jag hade inte 
klarat mina studier, så jag hade fått 
en utskällning och fick ställa mig i 
skamvrån. Jag stod där och skäm-
des. Jag fick inte gå och prata med 
min mamma. Det var hemskt för 
hon förstod inte varför jag behöv-
de stå där när det var jul och hon 
hade kommit för att träffa mig.

Kunde du visa att du var ledsen för 
det? Grät du?
– Nej, nej. Det fanns inte på 

världskartan. Jag kunde vara väl-
digt ledsen inuti. Men jag grät ald-
rig när jag var liten. Jag brukar sä-
ga att det är bättre om någon slår 
mig, det gör ont en stund. Men att 
bli utsatt på andra sätt … det gör 
ont väldigt länge. 

Vad hände mer, än det på julafton?
– En dag slet min adoptivmam-

ma in mig på toaletten och sa att 
min riktiga mamma var en hora. 
Och då hamnade hon tyvärr i bad-
karet. Jag minns att det var första 
gången i mitt liv som jag kände 
mig stark. Inte stark fysiskt, men 
för att jag kunde säga ifrån. Jag 

gick ner i vardagsrummet och sa: 
”Ingen kallar min mamma för ho-
ra.” Det kändes som jag växte en 
meter då, från att jag hade känt 
mig jätteliten. Jag var ju ett ben-
rangel med noll självförtroende.

I sin bok Obesegrad avslöjar Geor-
ge Scott att drivkraften bakom alla 
hans framgångar har varit att ta re-
vansch på sin adoptivmamma. Det 
är en stark kraft, men självförbrän-
nande. När socialen förstod att det 
var farligt att låta honom bo kvar 
hemma blev han placerad i foster-
hem. Han fick flytta runt, kom till 
Västerås. Det var tidigt 1980-tal 
då, och svårt att vara mörkhyad. 
Han blev mobbad och sökte sig till 
andra i utanförskap. En dag gick 
hans halvkriminella gäng ner på 
boxningsklubben Rapid. 

– Jag stod i ett hörn och slog 
med fel hand. Efter några veckor 
kom tränaren Kjell Fredriksson 
fram och frågade vad jag höll på 
med. ”Du ska ju gå med högern 
fram”, sa han och visade hur jag 
skulle göra, och då blev jag bara 
duktigare och duktigare. Men det 
var ju inte boxningen som blev 
viktig för mig, det var Kjelle. 

Hur menar du?
– Han gjorde så mycket för mig. 

När jag var arg för att någon kallat 
mig neger kunde han köra mig till 
en strand och säga: ”Titta George, 
alla som ligger här vill bli negrer. 
De kommer hem och hoppas att 
någon granne ska säga att de har 
fått en fantastisk färg. Men de kan 
inte bli som du, de vaknar upp och 
är röda.” 

– Och när jag skulle göra mitt 
första SM och behövde gå ner i vikt 
tog han med mig till sitt jobb. Han 
hade hand om handikappade ung-
ar, de badade i varmt vatten och 
han trodde att det skulle vara bra 
för mig. ”Dyk i”, sa han till en av 
dem och jag tänkte att den killen 
kan väl inte simma. Men han hop-
pade i och simmade på sitt sätt 
med den där kroppen. Då tittade 
Kjelle på mig och sa: ”Jaha, och 
vad är ditt problem? Du är frisk, 

Namn:  
George Scott.
Ålder: 47.
Yrke: Jobbar på 
behandlingshem i 
Fagersta.
Bor: Stockholm.
Familj: Barnen  
Nathalie, 24, Kelly, 
23, Queenie, 16, Ke-
vin, 10, och Nelly, 6. 
Bakgrund: Boxare 
som tog fem SM-
guld och OS-silver 
1988 innan han blev 
proffs i USA 1991. 
Blev världsmästare 
1995.
Aktuell: Med själv-
biografin Obesegrad, 
av George Scott och 
Theodor Lundgren. 

Fakta

samtalet  GEORGE SCOTT

Jag kunde vara väldigt ledsen inuti.  
Men jag grät aldrig när jag var liten.

världsmästare 
i ringen.

1995 vann George 
titeln mot Rafael 
Ruelas från USA.

Bad om att  
få Byta mamma.
Jag kände sådant ruskigt 
hat mot min mamma, så 
där att jag blev rädd för 
att jag skulle vilja mörda 
henne, säger George 
Scott.

Hon kunde 
lika gärna 
köpt en 
hund

George Scott om den 
kvinna som adopterade 

honom
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samtalet  GEORGE SCOTT

du kan göra allt!” Då fattade jag  
lite mer av livet. 

I ringen visade det sig att Geor-
ge Scott hade en unik talang. Efter 
fem raka SM-guld kom han till OS 
i Seoul 1988. Inför finalen fick han 
veta att Sveriges kung var där och 
ville träffa honom. Han sa nej. 

– Jag kände att jag inte hade 
kraft till det, att gå dit och låtsas 
vara jag. Jag visste att jag skulle sit-
ta tyst i ett hörn och bara le för att 
jag måste. Så jag sa att jag inte or-
kade. 

Han har ofta förbannat sig för 
den egenskapen, att han inte är 
någon Paulo Roberto som kan gö-
ra kokböcker och smila upp sig i 
tv. Men andra saker har känts vik-

tigare. I OS-finalen tog George 
Scott en silvermedalj, sedan åkte 
han och träffade någon annan än 
kungen. 

– Jag åkte till Liberia och gav 
medaljen till min mamma. Som 
ett: ”Tack ändå.” Hon ville bara att 
jag skulle få ett bättre liv. 

Efter det blev du proffs i USA och 
tränades av Muhammed Alis tränare 
Angelo Dundee. Då hade du också 
gift dig och fått barn. Hur var det för 
dig, att så mycket hände på kort tid?
– Allt var som en enda dimma. 

Jag, som varit ett barn som ingen 
ville ha, var plötsligt hyllad. Jag 
var i tidningar och i tv. Muham-
med Ali kom och hämtade mig i 
limousine och jag var bjuden 
överallt. Det var svårt att ta in. 

Problemet var att jag aldrig tittade 
bakåt. Jag tränade hårt och tänkte 
inte på allt som hade hänt 
mig, men det fanns ju kvar 
inom mig ändå.

1995 blev Geor-
ge Scott världs-
mästare. Det är en 
titel som han ald-
rig blivit fråntagen 
i ringen. Den blev 
han fråntagen av 
den smutsiga bran-
schen. Det kom 
fram att hans ma-
nager lät honom gå matcher för 
några hundra dollar, medan de 
stora sedlarna stoppades i andra 
fickor. Enligt uppskattningar är 
managern skyldig honom 20 mil-

joner kronor. George Scott valde 
att ta striden, men förlorade allt. 

Kom luspank hem till Sveri-
ge, började dricka och häng-
de på krogen. 

Nu när han ser sig 
omkring, där vi sitter 
på Hoa-Hoa Dahl-
grens restaurang, tit-
tar kända boxare ner 
på oss från väggarna. 
Över en ram hänger 
ett par gamla match-
handskar. George 
Scott vill inte ta på 

sig dem. Han gör en grimas när 
fotografen frågar, säger att han vill 
hålla sig borta från ”allt det där”. 

– Jag har några vänner som jag 
har känt hela livet. De gifte sig ti-

Aftonbladets kulturchef Åsa 
Linderborg har skrivit så här om 
George Scotts självbiografi: ”Boken 
förtjänar läsare eftersom George 
Scott förtjänar respekt. Han har 
en vacker själ och ett levnadsöde 
som fullständigt tar andan ur en.” 
När jag träffade honom kände jag 
precis så. 

Till sist tänker Magda:

Jag kan  
inte rita!

Självporträttet

… jag grät: ”När min 
tränare Yngve Johans-
son dog. Det var som 
att någon stack en nål 
i mig. Den hårda, tuffa 
George var borta och 
jag grät framför min 
dotter.”
… jag var 
förälskad: ”Fyra  
år sedan.”

… jag boxades:  
”Två månader sedan 
med en kille på jobbet. 
Det var han som envi-
sades.”
… jag var stolt: ”När 
jag blev världsmästare. 
Jag är också stolt över 
att jag har kommit ur 
det hemska med box-
ningen.”

1.  What a  
wonderful world  
– Louis 
Armstrong.
2. I did it my way  
– Frank 
Sinatra. 

3. I just called to 
say I love you  
– Stevie 
Wonder.

3x

senast ...

favoritlåtar ...

digt och lever med samma fru 
fortfarande. Jag säger till dem att 
det är så värdefullt. Då fattar de 
ingenting. De säger att jag är 
världs mästare. Att det är jättestort. 
Men att bli världsmästare är ju inte 
målet i livet. Jag är avundsjuk på 
deras liv. På deras familjer. Själv 
har jag fem barn med tre olika fru-
ar.

Tiden efter USA höll på att gå rik-
tigt illa. Först när hans syster ryck-
te tag i honom och sa: ”Är du en 
Scott, eller vad är du?”, tog George 
tag i sig själv. I dag arbetar han på 
behandlingshem. När han pratar 
om jobbet med ungdomarna lyser 
ögonen upp för första gången. 

– De påminner om mig när jag 

var liten. Det enda som är annor-
lunda är att de har diagnosticerats 
med ADHD och sådant och att det 
är mer stressigt i dag. Föräldrarna 
ska jobba, man hinner inte sitta 
runt köksbordet, man vet inte vad 
barnen gör. Det är inte bra. Man 
måste vara här och nu. Umgås 
med dem, ut och träna med dem. 
Det är då man ser hur de mår. 

Du tackade nej till att träffa kungen 
på OS, men har träffat honom i ditt 
nya jobb. Hur var det?
– Han kom till Södertälje när 

jag jobbade med kriminella ung-
domar och höll ett tal om att det 
var ett fantastiskt projekt. Sedan 
lades projektet ned. Men kungen 
är skittrevlig. Jag tog honom i 
hand och sa: ”Tjena, hur känns 

det att träffa en riktig kung?” Vi 
stod där och snackade, han är en 
vanlig människa. 

Jackie Arklöv har tagit kontakt med 
dig och vill att du ska hälsa på i fäng-
elset. Kommer du att göra det?
– Det får tiden utvisa. Jag har 

tackat nej eftersom jag jobbar med 
ungdomar och är rädd för deras 
reaktion. De kan tycka att sådant 
är coolt. Samtidigt kanske det kan 
ge mig svar på många frågor som 
jag har haft om min bakgrund. 

Vad tror du hade hänt med dig om du 
inte hade börjat boxats?
– Det vet jag inte.
George Scott blir tyst och tittar 

ner i glaset. 
– Jag hade blivit en Arklöv, kan-

ske. n

4x

Stevie 
Wonder.

Louis Armstrong.

Frank 
Sinatra.

Jag som varit 
ett barn 

ingen ville ha, 
var plötsligt 

hyllad 

os-medaljen till mamma.
 ”Jag åkte till Liberia och gav medaljen till 
min mamma. Som ett: ’Tack ändå.’ Hon 
ville bara att jag skulle få ett bättre liv,” 
säger George Scott. 


