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LILLA EDET. En självut-
lämnande och omska-
kande story.

Magnus Hedman 
döljer ingenting i före-
läsningen ”Från stjärn-
glans till skampåle – 
och vägen tillbaka”.

– Jag har lärt mig att 
älska livet, säger den 
40-årige före detta 
landslagsmålvakten.

Det var i det närmaste fullsatt 
när Magnus Hedman hälsades 
välkommen till Lilla Edets 
Folkets Hus av kommunalrå-
det Ingemar Ottosson (S). 
Alla var lika intresserade av 
att få höra den förre landslags-
hjältens egen berättelse om 
kontrasten från firad målvakt 
till ett liv med droger och kri-
minalitet.

– Jag tar fullt ansvar för det 
jag har gjort och skyller inte 
på någon annan. Jag säger inte 
ett enda ont ord om någon 
annan än mig själv, betonade 
Magnus Hedman flera gånger 
under kvällen.

Magnus Hedman redo-
gjorde inledningsvis om sin 
minst sagt lyckade fotbollskar-
riär, som gick via moderklub-
ben IFK Stockholm till AIK 
där han som 17-åring debute-
rade i Allsvenskan mot Blåvitt. 
1997 blev han proffs i Coven-
try och senare även i Celtic. 

Hedman lade handskarna på 
hyllan i nästan ett och ett halvt 
år, innan han blev värvad till 
Chelsea.

– Jag fick en bra avslutning 
på karriären med sju fantas-
tiska månader i Londonklub-
ben, förklarade Hedman som 
under sin aktiva tid mellan 
stolparna noterades för 58 
landskamper, flera EM- och 
VM-turneringar.

– Hela min karriär gick ut 
på att jag skulle bli bekräftad 
och belönad. Jag blev fot-
bollsspelaren Magnus, men 
glömde människan Magnus. 
Det gäller att skilja på vem 
man är och vad man gör.

Under tiden i England 
gifte sig Magnus Hedman 
med Magdalena Graf (1999) 
och fick barnen Lancelot och 
Tristan. 

– Äktenskapet var dömt 
att misslyckas. Ingen kunde 
rubba mitt facit, min bubbla 
som fotbollsspelare.

Amfetamin i kaffet
Det var när strålkastarna 
släcktes och livet som fotbolls-
spelare var över som de svarta 
och dystra stunderna började.

– Jag var med ett grabbgäng 
i Falsterbo och var rejält sliten 
när en kille kom fram och 
frågade om jag ville ha amfe-
tamin. Det skulle göra mig 
piggare. Samma stund som 

jag svarade ja så svek jag allt 
jag stått för och allt jag kämpat 
för.

– Jag blev beroende första 
gången som jag testade det. 
Jag tog amfetamin i kaffet 
nästan varje dag under ett års 
tid. Det blev en mörk hemlig-
het.

Efter att ha tittat sig själv 
i spegeln insåg Magnus 
Hedman att han var tvungen 
att sluta, istället blev det till 
att ta dopingpreparat i hopp 
om att få ordning på kroppen 
igen. På hösten 2009 fälldes 
han för ringa dopningsbrott 
mot sitt nekande. Efter domen 
fick Hedman sparken från 
”Ren idrott” och fick även 
sluta som expertkommentator 
på TV4.

– Jag levde i en lögn som 
blev större, större och större. 
Jag levde i förnekelse. Jag 
tyckte det var alla andras fel 
och tog inte mitt ansvar.

Magnus Hedman gick in 
i en tung depression och åt 
antidepressiva tabletter. Det 
blev nya svarta rubriker när 
Magnus Hedman dömdes för 
sexköp.

– Jag googlade på de bästa 
sätten att ta livet av mig. Jag 
kunde inte göra mina barn 
mer illa än vad jag hade gjort, 
säger Magnus.

En advokat fick honom på 
andra tankar, men Magnus 

Hedmans verkliga vändning i 
livet kom efter en blöt nyårs-
afton 2010. Han vaknade upp 
ensam på en soffa i en kompis 
lägenhet vid Hornstull. Min-
nena från gårdagens fest 
hopade sig i huvudet. Ett onö-
digt tjafs i garderoben, slås 
upp på löpsedlarna som ett 
bittert fylleslagsmål.

– Nu räcker det sade jag till 
mig själv. När jag åkte hem 
senare den dagen var jag väl-
digt nykter i mitt tänkande. 
Jag satte upp ett avtal med mig 

själv, satte upp små mål. För-
ändring börjar i små, små steg.

Kompis med sig själv
Magnus Hedman bestämde 
sig för att skriva en bok – ”När 
ljuset släcks” – som är en ärlig, 
rak och naken berättelse.

– Jag tar fullt ansvar. Ni 
hade aldrig lyssnat på mig 
om jag inte förhållit mig till 
sanningen, sade Magnus som 
skickade följande budskap till 
publiken:

– Låt ingen bestämma vad 

som är rätt eller fel för dig. Vi 
måste bli bästa kompisar med 
oss själva först.

Magnus Hedman har spelat 
många viktiga fotbollsdrabb-
ningar under årens lopp, men 
den viktigaste matchen för 
den forne landslagsmålvakten 
ägde rum den 1 januari 2011.

– Den matchen handlade 
inte om tre poäng utan om 
mitt liv.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förre landslagsmålvakten i fotboll Magnus Hedman föreläste inför en närmast fullsatt 
salong i Lilla Edets Folkets Hus på tisdagskvällen.

Självutlämnande story 
av Magnus Hedman 

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljetter till 
”Irländsk pubafton”
Alekuriren lottar ut 5 biljetter till Pubaftonen med irländsk folkmusik i Medborgarhuset, 

fredagen den 20 september, klockan 19.00. Arrangör är Ale Folkets Hus.

Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till Alekurirens 

redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett (värde 100:-).

Vad heter Irlands huvudstad?
1. Dublin X. Cardiff  2. Glasgow

Vilken var låten som den irländske schlagerkungen Johnny Logan vann Eurovision 
Song Contest med 1987?
1. Hold Me Now  X. Why Me?  2. What´s Another Year?

Vad heter förbundskapten för Irlands herrlandslag i fotboll? 
1. Shay Given X. Giovanni Trapattoni  2. Robbie Keane

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Medborgarhuset”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 13 september!


