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ANDERS ENGSTRÖM - NORRLANDSÖGAT 
Av Inga-Lisa Öhrvall, Gerd Jansson, Ingrid Bergman                         

Anders är en välkänd idrottsprofil i Edeforsområdet. 

Uttrycket NORRLANDSÖGAT myntades av Afton- 

bladet 1968 med tanke på hans många värvningar av 

lovande hockeyspelare till Brynäs på 60-talet. Han var 

länge Brynäs hemlige kontaktman längst i norr och de 

omgav hans verksamhet med stor sekretess.  

Anders är född och uppvuxen i Grundsand med sina två 

syskon och mamman som var lärare i byskolan i Forsnäs 

och pappan som var hemmansägare. Han övertog senare 

jord- och skogsbruket och har som stor skogsägare ägnat 

sig åt skogsvård och skogsbruk.  

Hans idrottskarriär inleddes som fotbollsspelare i Harads 

Idrottsförening, HIF. Det var ingen brist på engagemang 

och Anders och berättar att han en gång cyklade 2 mil till 

Svartlå för att få chansen att delta i matchen. Han 

fortsatte sedan som lagledare och tränare på 70-talet. 

 Vid HIF´s 50-årsjubileum 1986 

uppmärksammades Anders som 

den som varit längst tid, 23 år, i 

styrelsen.   

  

På bilden syns Anders Engström och 

Berthel Viklund med HIF´s ord- 

förande Gunnar Bergström vid 50-

årsjubiléet. 

Gunnar Bergströms tal vid HIF’s 50-

årsjubileum finns återgivet i Glimtar 

2016. 

 

 

Hockey är mitt liv… 

Jämsides med fotbollsintresset fanns också hans stora intresse för ishockey och 

han spelade back i HIF. Skellefteå var favoritlaget och Anders såg de flesta av 

lagets matcher. Han körde ofta sin stålgrå Volvo P 1800 till Skellefteå för att se 

laget spela, en 3 timmar lång resa dit för att sen efter matchen köra hem igen. 

Det blev också resor till andra orter för att se olika lag spela. Boden, Kiruna och 
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Djurgården fick ofta besök och på en vinter kunde det bli 1000 mil i bilresor. I 

en tidningsintervju säger Anders att ”ishockey är mitt liv” och ”det kan jag göra 

för att jag inte är gift”. Men det skulle snart bli ändring på det.  

Anders bildade familj med Gudrun och de fick sönerna Håkan och Lars. De 

vigdes i Skellefteå – i pausen – skämtar Gudrun, men det var en ledig dag 

mellan två allsvenska matcher; Djurgården dagen före och Skellefteå dagen 

efter. Trots Anders engagemang i Brynäs är det ändå Skellefteå som är och alltid 

har varit hans favoritlag.  

 På 70-talet var han tränare för HIF`s A-lag och pojklag i hockey. Pojkarna var 

träningsvilliga och Anders berättar ett minne från en träning en mycket kylig 

kväll när han tyckte att de skulle avsluta lite tidigare pga av kylan, då en av 

spelarna tog Anders åt sidan och sa ”Anders, du kan väl ta på dig varmare kläder 

nästa gång”. 

Gudrun och Anders sågs ofta arbeta tillsammans. Gudrun deltog i det praktiska 

arbetet kring HIF. Från 1986 drev de serveringen i Storklinten vintertid och 

Harads Camping på sommaren, båda ställena mycket omtyckta för Gudruns 

goda mat och fikabröd, trevlig personal och bra service och där sågs Anders ofta 

som medhjälpare. Efter HIF´s matcher var campingen träffpunkten för förtäring 

och samvaro.  

Värvningarna 

Anders intresse för ishockey gjorde att han reste till de stora evenemangen och 

han har besökt hockey-VM-turneringar 12 gånger och OS en gång. Det var vid 

ett sådant evenemang han blev Brynäs ”norrlandsöga”.  

Anders berättar: ”Jag var på tåget på väg till hockey-VM i Schweiz 1961 och 

blev där bekant med Brynäsledaren Thure Wickberg. Vi började prata om 

ishockey och han frågade om jag kände till några bra spelare”. Anders läste allt 

om ishockey och Wickberg 

blev imponerad av hans 

kunskaper. ”Den bekantskapen 

ledde till att jag började tipsa 

honom om spelare från Norr- 

botten.  

Det var inte svårt för det fanns 

massor av talangfulla unga 

spelare, det gällde bara att hitta 

de rätta typerna och jag såg hur 

bra Brynäs var på att ta 

handom de unga spelarna”.  
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Den förste var Tord 

Lundström, 17-årig 

lovande talang från 

Kiruna. Därefter Lars-

Göran Nilsson från 

Vuollerim som också 

spelade i Kiruna innan 

han hamnade i Brynäs 

1965, ”en gudabenådad 

skridskoåkare” enligt 

Anders. Spelarna hade 

inte så höga krav då, 

Lars-Göran ville ha en 

bostad nära arenan, 

minns Anders.   

Den tredje värvningen var Stig Salming 1968 och sedan hans yngre bror Börje 

Salming året därpå, båda från Kiruna. När Stig värvades hade klubben tankar på 

att värva Milton, då allsvensk spelare, men Anders föreslog att de istället skulle 

välja Stig. Anders hade sett den yngre av bröderna, Börje, spela en juniormatch i 

Boden mellan BBK och Kiruna och såg direkt att skulle bli en världsstjärna. 

Affären med Börje gjordes upp längs ”Vägen västerut” vid en fiskeresa till 

fjällen. Den sista värvningen var Stefan Persson från Piteå som kom till Brynäs 

i början av 70-talet. 

Thord Lundström och Börje Salming åkte till Kanada och som bekant blev 

Salming kvar där många år och gjorde en lyckad internationell karriär. Stefan 

Persson gjorde karriär i USA. 

Anders säger att de var alla bra ishockeyspelare och bra människor och han är 

inte överraskad över att de lyckades så bra. Att värva spelare till Brynäs var 

ingen otjänst för norrbottnisk ishockey. Norrbotten hade inget allsvenskt lag då 

och de här spelarna behövde komma till ett elitlag för att utvecklas. Brist på 

utbildning och arbetstillfällen gjorde att de här spelarna ändå skulle flytta från 

Norrbotten. Någon gång då och då träffade Anders sina värvningar, ibland i 

samband med resor till Brynäs. 

Vid hockey-VM i USA, finalmatchen i Madison Square Garden, hade han en 

dålig plats längst uppe i arenan och lyckades få den bytt till en plats alldeles vid 

rinken. Efteråt syntes han omfamna ryssarna och gå med dem in i 

omklädningsrummet, något som sportjournalisterna inte lyckades med.    

Att Anders var välkänd i Brynäs vittnar följande historia om. Anders erinrar sig 

en episod från ett av sina många besök i Brynäs. Han skulle ta ut pengar på en 

bank men kunde inte legitimera sig. Banktjänstemannen kunde alltså inte lämna 
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ut pengar till Anders, som var beredd att lämna banken. Då dök turligt nog 

bankens chef upp. Han kände igen Anders och sa: ”Se till att Anders får sina 

pengar, annars får vi kanske inga hockeyspelare”. 

Till Anders passioner hör också skidåkning, både längd- och utförsåkning. 

Längdskidåkningen har han fortsatt med även i hög ålder och det avslutade han 

för ett fåtal år sedan.  

Nu när 90-årsdagen är nära förestående har han övergått till promenader. Anders 

har god hälsa och är vid god vigör. Kan det vara hans stora engagemang för 

idrotten som har bidragit till det?    

Materialet  till artikeln  är hämtat från samtal med Gudrun och Anders Engström  samt deras 

sparade tidningsurklipp.  

     OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 
 

 

James ”Biggles” Bigglesworth var huvudpersonen i 

en lång rad böcker av WE Johns. I de böckerna var 

han stridspilot under första världskriget.  

I år är det är 85 år sedan Johns lät publicera den 

första novellen om sin påhittade flygarhjälte. För de 

flesta pojkar i min ålder blev han en stor idol. 

 
Och kanske är det någon mer än jag som kommer 

ihåg nedanstående förnumstiga fundering. 

 
Biggles egen filosofi: 

När man flyger, så är antingen allting som det ska 

vara – eller också är det inte det. 

Är allt som det ska, behöver man inte oroa sig. Är det inte, kan två saker hända: 

Antingen störtar man eller också störtar man inte. Störtar man inte, så behöver 

man inte oroa sig. Störtar man, så inträffar ettdera av två ting: Antingen blir 

man skadad eller också blir man inte skadad. 

 

Är man oskadad finns det ingen anledning att oroa sig. Skadas man så inträffar 

ettdera av två ting: Antingen repar man sig – eller också dör man. Repar man 

sig behöver man inte oroa sig. – Dör man kan man inte oroa sig! 

 
                                                                                              Bernt Rutström 


