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15. Andreas

Profi lerna har varit många genom 
åren och även Hasse Andersson har 

svårigheter att rangordna dem. En 
närmast omöjlig uppgift, men intres-

sant och festligt och ett huvudbry som 
framkallar massor av roliga minnen.

En som inte blir uttagen i Hasses 
Modo-7:a är spelaren och tränaren Håkan 
Nygren. Men det innebär inte att han inte 

”Förr var det 
inte lika allvarligt”Tidernas Modo-7:a

Succéspelarna och profi lerna har avlöst varandra sedan Alfredhems IK bör-
jade med ishockey i slutet av 30-talet. Men vem är egentligen den bästa 
tränaren, målvakten, backen och forwarden? 
 Hur ser tidernas Modo-7:a ut om du får bestämma? Rösta fram din favorit-
tränare, en målvakt, två backar och tre forwards och var med i Tidningen 7:s 
stora omröstning. När seriespelet lider mot sitt slut presenterar vi under 
uppmärksammade former ”Tidernas Modo-7:a”.
 På nästa uppslag fi nns ett axplock av spelare, hjälpen för den som behö-
ver friska upp minnet. Men den kan du strunta i om du vill. Huvudsaken är 
att du är med och röstar.                                      TEXT:TEXT:  Ulf Eklund    FOTO:FOTO:  Håkan Nordström

TEXT:TEXT:  Ulf Eklund   FOTO:FOTO: Håkan Nordström

Han har sett tränare och spelare komma och 
gå och få har under årens lopp följt Modo 
Hockey på så nära håll som Hasse Andersson.
 – I vissa avseenden var det roligare förr. Det 
var inte lika allvarligt, säger han.  

gjorde intryck på den rutinerade hockeyjournalisten.
– Håkan var fantastisk på fl era sätt och en oerhörd talang 

i både ishockey och fotboll. Det blev mycket snack ihop med 
honom efter träningar och matcher i Kempehallen. Antin-
gen i hans gamla Volvo Amazon eller vid hans köksbord 
där vi använde sockerbitar för att åskådliggöra taktiken.

Efter en hel del funderingar kommer här Hasse Anders-
sons förslag till tidernas Modo-7:a:

Tränare: Kabben Berglund. Målvakt: Karol Krizan. 
Backar: Nicke Johansson och Mattias Timander. For-
wards: Per Lundqvist, Peter Forsberg och Anders Hedberg.

– Kabben är den främsta anledningen till att Modo be-
fi nner sig på den här nivån i dag. När Sune Ödling försökte 
övertyga mig om att Krizan trots allt är tidernas bäste var 
det lika bra att lyssna på det, säger Hasse med ett stort 
leende.

Beträffande forwards känns kommentarerna närmast 
överfl ödiga. Lundqvist, Forsberg och Hedberg är tre 
gigantiska namn i Modos ishockeyhistoria och en syn-
nerligen svårslagen kedja.

Eller vad tycker du?  



Tidningen 71212 Tidningen 7 1313

Magnus Wernblom

Har spelat fl est matcher genom 

tiderna i Modo och är fortfarande 

aktiv. Spelade sin första match för 

Modo säsongen 1990/1991. En av 

Sveriges bästa powerplayspelare.

Anders Söderberg

Tuff spelare med bra fart under 

skridskorna. Mästerlig på att ta in 

pucken i anfallszon och förutom 

en massa gott i Modo var han med 

och tog upp Skellefteå i elitserien 

säsongen 05/06.

Lars Byström 

Spelade i Modo redan som 16-åring. 

Var med i laget vid avancemanget 

till elitserien från division 1 och var 

länge både en ledargestalt och en 

stor profi l. De små ytornas mästare.

Anders Hedberg

En av svensk ishockeys riktigt stora 

stjärnor under 70- och 80-talet. 

Tiden som proffs i WHA och NHL 

tillbringades i Winnipeg Jets respek-

tive New York Rangers och för den 

senare organisationen svarade han 

för inte mindre än 397 poäng på 

465 matcher.

Per Svartvadet

Stor ledargestalt och lagkapten. En 

tvåvägsspelare som betytt mycket 

för klubben under årens lopp och 

hade mycket stor del i klubbens andra 

SM-guld.

Tomas Gradin

En som kan skryta över en fantastisk 

karriär i såväl Sverige som i Nord-

amerika. Även en av 

AIK:s största spelare och 

i Vancouver anses han vara tidernas 

bäste forward. NHL-karriären pågick 

från 1978 till 1987 och numera 

arbetar han som talangscout åt 

Canucks.

Per Lundqvist

Har spelat 438 matcher för klubben 

och under de matcherna har han 

gjort otroliga 257 mål. Under sin 

guldsäsong 1979 mäktade han med 

31 mål och är verkligen Järnmannen 

i fl era bemärkelser.

Tommy Själin

Ett bra skott och snabb på skidskor-

na gjorde att han var en notorisk 

målskytt. Vann skytteligan och 

poängligan under SM-slutspelet 

1979 och var länge en stor profi l i 

klubben.

Lars Molin

Spelade A-lagshockey i 17 säsonger 

och efter många framgångsrika år 

i Modo fl yttade han till Vancouver 

Canucks 1980/1981 där han gjorde 

61 poäng på 72 matcher som rookie. 

En ledargestalt och härförare.

Mikko Leinonen

Stor guldmakare när klubben 

bärgade sitt första SM-guld 1979. 

En oerhört spelskicklig forward som 

snabbt blev en bejublad publikfa-

vorit i Kempehallen. Innan karriären 

avslutades hann han även med 

NHL-spel i New York Rangers och 

Washington Capitals.

Ulf Thors

En av de stora profi lerna 

och en av gulmakarna 

1979. Svarade för många 

framgångsrika säsonger och 

blev sedan såväl assisterande 

tränares som juniortränare 

Ulf Norberg

Gjorde ofta mål när det stod och 

vägde. 5-3 målet i SM-fi nalen mot 

Djurgården kanske det viktigaste. 

Sköt stenhårt och bildade den 

klassiska kedjan tillsammans med 

Tommy Själin och Mikko Leinonen.

Mattias Weinhandl

Hade ett fantastiskt målsinne redan 

som ung där han gjorde 61 mål på 

48 matcher under sin andra säsong i 

Troja-Ljungbys juniorlag. Fortsatte att 

utvecklas och efter sina NHL-säsonger 

tog han vägen via Linköping till ryska 

ligan.

Michael Hjälm

Draftades av Philadelphia i fjärde 

rundan, men det blev aldrig någon 

NHL-karriär. Gjorde istället en her-

rans massa nytta för Modo, Björk-

löven och Tre Kronor. En oerhört 

smart spelare.

Peter Forsberg

En världsstjärna som inte behöver 

någon presentation. Meritlistan 

innehåller två OS-guld, två VM-guld 

och två Stanley Cup. Blev dessutom 

vald till värdefullaste spelare i NHL.

Markus Näslund

Stark skridskoåkare med ett stort 

spelsinne och ett utpräglat mål-

sinne. En av de absolut största i 

Vancouver Canucks efter massor av 

lyckade säsonger. 

Samuel Påhlsson

En oerhört slitstark spelare som 

aldrig tvekar att utföra det så kallade 

grovjobbet. Vann OS-guld 05/06 och 

Stanley cup-guld 06/07. En riktig hjälte.

Ulf Sandström

Gjorde sin bästa elitseriesäsong i 

Modo 87/88 då han slog igenom 

med dunder och brak. Tog olympiskt 

brons samma säsong. Snabb som en 

raket och patentdragningen glöm-

mer vi aldrig.

Urban Nordin

Stor och stark som tyvärr tvingades 

lägga skridskorna på hyllan på grund 

av en utsliten höft. Klok och pålitlig 

forward som tillsammans med Mika-

el Ståhl i fl era avseenden låg bakom 

Ulf Sandströms stora genombrott.

Daniel Sedin

Är utrustad med ett oerhört bra 

spelsinne, men även målskyttet och 

passningsspelet är bra. Har vuxit ut 

till en stjärna i NHL. Vann OS-guld 

05/06.

Henrik Sedin

Har en fantastisk känsla för spelet 

och är mycket bra som center 

eftersom han är så allround. Vann 

OS-guld 05/06.

Andreas Salomonsson

I sina bästa stunder en klasspelare 

med en enorm skridskoåkning och 

ett riktigt bra skott. En av klubbens 

bästa forwards och trots lång ska-

defrånvaro blev han ändå guldhjälte 

2007.

Niklas Sundström

Hyllas för sin defensiv, men har 

bevisat att han även är ett oerhört 

starkt offensivt vapen. Gjorde stor 

succé ihop med Per-Åge Skröder och 

Justin Morrison när han återvände 

till klubben efter många år i NHL.

Robert 
Frestadius
Trotjänare som spelade 
i Modo i 17 raka säsonger 
och blev svensk mästare 1979. 
En legendarisk nummer 21 som borde 
fått vara ensam om det numret.

Lars Lindgren
Backbjässe som gjorde massor av nytta 
under 70-talet. Lämnade 1978 Modo 
för Vancouver Canucks där han spelade 
fram till 1984 då arbetsgivaren i NHL 
byttes till Minnesota North Stars. Stora 
landslagsmeriter där höjdpunkten var 
VM-silvret med Tre Kronor 1977.

Mattias Timander
Tillhör guldsäsongen 2007:s stora 
hjältar. Återvände till Modo 2004 efter 
en åtta år lång NHL-karriär och spel i 
Boston Bruins, Columbus Blue Jackets, 
New York Islanders och Philadelphia 
Flyers.

Fredrik Andersson

Är för tillfället assisterande tränare i 

Modo. En av klubbens bästa målvakter 

genom tiderna och den stora stjärnan 

bakom Peter Forsberg under den min-

nesvärda SM-fi nalserien 1994.

Ivar Larsson
En stabil och pålitlig burväktare som 

för sin tid var ovanligt kort, men som 

ändå klarade sig bra i målet. Utnyttjade 

längden på ett exceptionellt sätt.

Gunnar Bäckman 

En av klubbens absolut största målvakter 

och en profi l i ordets rätta 

bemärkelse. Blev unik 

när han utan att 

ha spelat en enda 

A-landskamp kom 

med i VM-truppen. 
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Tommy Själin

Ett bra skott och snabb på skidskor-

na gjorde att han var en notorisk 

målskytt. Vann skytteligan och 

poängligan under SM-slutspelet 

1979 och var länge en stor profi l i 

klubben.

Lars Molin

Spelade A-lagshockey i 17 säsonger 

och efter många framgångsrika år 

i Modo fl yttade han till Vancouver 

Canucks 1980/1981 där han gjorde 

61 poäng på 72 matcher som rookie. 

En ledargestalt och härförare.

Mikko Leinonen

Stor guldmakare när klubben 

bärgade sitt första SM-guld 1979. 

En oerhört spelskicklig forward som 

snabbt blev en bejublad publikfa-

vorit i Kempehallen. Innan karriären 

avslutades hann han även med 

NHL-spel i New York Rangers och 

Washington Capitals.

Ulf Thors

En av de stora profi lerna 

och en av gulmakarna 

1979. Svarade för många 

ramgångsrika säsonger och 

sedan såväl assisterande 

tränares som juniortränare 

Ulf Norberg

Gjorde ofta mål när det stod och 

vägde. 5-3 målet i SM-fi nalen mot 

Djurgården kanske det viktigaste. 

Sköt stenhårt och bildade den 

klassiska kedjan tillsammans med 

Tommy Själin och Mikko Leinonen.

Mattias Weinhandl

Hade ett fantastiskt målsinne redan 

som ung där han gjorde 61 mål på 

48 matcher under sin andra säsong i 

Troja-Ljungbys juniorlag. Fortsatte att 

utvecklas och efter sina NHL-säsonger 

tog han vägen via Linköping till ryska 

ligan.

Michael Hjälm

Draftades av Philadelphia i fjärde 

rundan, men det blev aldrig någon 

NHL-karriär. Gjorde istället en her-

rans massa nytta för Modo, Björk-

löven och Tre Kronor. En oerhört 

smart spelare.

Peter Forsberg

En världsstjärna som inte behöver 

någon presentation. Meritlistan 

innehåller två OS-guld, två VM-guld 

och två Stanley Cup. Blev dessutom 

vald till värdefullaste spelare i NHL.

Markus Näslund

Stark skridskoåkare med ett stort 

spelsinne och ett utpräglat mål-

sinne. En av de absolut största i 

Vancouver Canucks efter massor av 

lyckade säsonger. 

Samuel Påhlsson

En oerhört slitstark spelare som 

aldrig tvekar att utföra det så kallade 

grovjobbet. Vann OS-guld 05/06 och h 

Stanley cup-guld 06/07. En riktig hjähjälte.

Ulf Sandström
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Stor och stark som ttyväärr ttvingngades 
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Ulf Sandströms sttora ggennombrotttt.
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till en stjärna i NHLHL. Vann OSann OS-n OS-guuld 

05/06.

Henrik Sedin

Har en fantastisk känsla fönsla för spspeeletet 

och är mycket bra som cenm centerr 

eftersom han är så allroundd. Vaannn 

OS-guld 05/06.

Andreas Salomonsson

I sina bästa stunder en klasspelareare 

med en enorm skridskoåkning och h

ett riktigt bra skott. En av klubbens 

bästa forwards och trots lång ska-

defrånvaro blev han ändå guldhjälte 

2007.

Niklas Sundström

Hyllas för sin defensiv, men har 

bevisat att han även är ett oerhört 

starkt offensivt vapen. Gjorde stor 

succé ihop med Per-Åge Skröder och 

Justin Morrison när han återvände 

till klubben efter många år i NHL.
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Backar

Mål-
vakter

Tränare

Kabben Berglund, 
1951 - 1973

Lennart Höglander, 
1973 - 1975 

Lasse Öhman, 
1975 - 1977

Tommy Sandlin, 
1977 - 1983 

Hardy Nilsson, 
1983 - 1985

Håkan Nygren, 
1985 - 1987 

Anders Nordin, 
1987 - 1989 

Ulf Thors, 
1989 - 1990

Jan-Åke Andersson, 
1990 - 1991

Kent Forsberg, 
1991 - 1994, 2004 - 2005 

Leif Boork, 
1994 - 1997

Per Bäckman, 
1997 - 2001 

Jim Brithén, 
2001 - 2002 

Pirro Alexandersson, 
2002 - 2004 

Harald Lückner, 
2005 – 2008

Harri Rindell, 
2008 -
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Skicka ett vykort till 

Tidningen 7, Box 449, 

891 29 Örnsköldsvik, 

och rösta på vilka som 

du anser tillhör 

tidernas Modo-7:a.

TRÄNARE:TRÄNARE:

MÅLVAKT:MÅLVAKT:

BACK:BACK:

BACK:BACK:

FORWARD:FORWARD:

FORWARD:FORWARD:

FORWARD:FORWARD:

Eller skicka ett 

mejl till 

modosjuan@tidningen7.se

Glöm inte att 

komplettera ditt 

vykort eller ditt 

mejl med namn 

och adressuppgifter.

VAR MED & 
RÖSTA FRAM 
TIDERNAS 
MODO-7:A!

Miloslav Horava
Enligt många en av Mo-

dos absolut bästa backar. 
Vann OS-silver för Tjeckoslo-

vakien 1984 och spelade hem bronset 
åtta år senare. Ett respekterat namn 
i hockeykretsar. Satsar numera på en 
tränarkarriär.

Sture Andersson
Tog VM-brons och SM-guld 1979 
och året därpå OS-brons. Har spelat 
i Modo sedan barnsben och är en av 
klubbens riktigt stora genom alla tider.

Nicke Johansson
Satsade inte seriöst på ishockeyn 
förrän i 14-15 årsåldern. Hade en vilja 
av stål och spelade om så behövdes 
hela matcher utan att byta. Anses av 
många vara den bästa backen som 
någonsin representerat klubben.

Sune Ödling
En av de riktigt stora. Guldhjälte 

1979 då han blev Super-Sune och var 

förstemålvakt för Modo när laget  vann 

SM-guld 78/79. Fantastisk spelare som 

aldrig vek ner sig.

Karol Krizan
Skicklig efter isen och utrustad med 

en grym plockhandske. Känd för sina 

spektakulära räddningar och vann mål-

vaktsligan 05/06. En av de riktigt stora 

guldmakarna 06/07.

Hardy Åström
 NHL-karriär i New York Rangers 

och Colorado Rockies (numera 

New Jersy Devils) 1977-1981. 

Svarade för en framgångsrik 

säsong i Modo innan han blev 

en av guldhjältarna i Söder-

tälje 1985.

NY BUTIK! 
30-75% REA  
på Skolgatan 14 (nära UH)

0660-37 59 88

wesc T-shirt 200:- (400:-)

4 YOU Jackor 350:- (995:-)

Fiberstone Funktionsjacka 300:- (1.990)

EXIT Barnhoodar 100:- (260:-)

BLEND Fodrad ulljacka 499:- (999:-)

KOOLA ANNA Byxor/jeans 400:- (900:-)

Erbjudande i september!

KÖP 3 BETALA FÖR 2
Produkter från

Gäller t.o.m. 30/9 2008.

Måndag-fredag
9.00 - 17.00

www.varmahander.se
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