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Efter en framgångsrik första 
säsong i Washington Capitals 
och NHL har ishockeyspela-
ren Nicklas Bäckström laddat 
batterierna i Gävle i sommar. 
För FraktCentralens tidning 
avslöjar han vad han saknar 
mest i USA, vilken spelare i 
dagens Brynäs som skulle ha 
störst chanser i NHL och hur 
smeknamn lätt kan bytas ut 
på andra sidan Atlanten. 

- Sommar i Gävle, skiljer sig be-
mötandet från folk jämfört med 
innan du blev NHL-stjärna?

- Nej det tycker jag inte, kanske 
några fl era som vill komma fram 
och snacka lite hockey.

- Du kan se tillbaka på en fan-
tastisk första säsong i NHL med 
69 poäng - tvåa i interna poäng-
ligan efter Alex Ovechkin och 
tvåa i poängligan för rookies ef-
ter Patrick Kane. Du blev också 
nominerad som en av tre spelare 
till Calder Memorial Trophy som 
delas ut till årets rookie. Hur 
känns det?

- Jag känner mig stolt, det är stort 
och känns stort att bli nominerad. 
Det känns mycket bra. Speciellt se-
dan spelet i NHL faktiskt var ännu 
bättre än jag hade förväntat mig.

- Vad var det du oroade dig mest 
för innan du stack över till USA?

- De mindre rinkarna och det snab-
bare spelet.

- Inför förra säsongen anlitade 
du tyngdlyftaren Anders Berg-
ström som personlig tränare för 
bli just snabbare, starkare och 
öka explosiviteten i benen. Var 
det värdefullt?
 
- Det var ett lyckat upplägg och 
jag har tränat ungefär lika som 
förra året tillsammans med Anders 
Bergström.

- Hur mycket hårdare tränas det i 
NHL jämfört med elitserien?

- Vi tränar ungefär lika mycket, 
största skillnaden är de längre re-
sorna i NHL.

- Spelas det för mycket matcher 
i NHL?

- Nej det tycker jag inte, tycker 
att det är hur roligt som helst med 
många matcher.

- Hur har media behandlat dig i 
USA, jämfört med i Sverige?

- Tycker att det har fungerat mycket 
bra med media i NHL, det är lite 
mer styrt än i Elitserien.

- Du är en playmaker och satte 
bland annat NHL-rekord för 
rookies i januari genom att göra 
fyra assist i två matcher i rad. 
Det måsta vara skönt att ha en 
spelare som Alex Ovechkin bred-
vid sig i femman?

- Ja, han är bäste ishockeyspelaren i 
världen just nu.

- Kändes det lite speciellt när du 
fi ck in en kraftfull tackling på 
honom i VM i våras. Hur var det 
att mötas som motståndare?

Bäckis har hjärtat på rätt ställe
”Den dag jag kommer tillbaka är det Brynäs som gäller”

- Vi har mötts i tidigare VM-turne-
ringar så det kändes inget speciellt. 
Vi hann även med att träffas lite 
kort mellan några matcher och tog 
en fi ka.

- Vem tycker du är den bäste is-
hockeyspelaren genom tiderna, 
Mario Lemieux eller Wayne 
Gretzky?

- Har svårt att säga vem som var 
bäst eftersom jag knappt har sett 
dom spelat mera än på fi lm, men 
måste jag säga någon så får det bli 
Gretzky. 

- Washington Capitals har i år 
draftat talangen Anton Gus-
tafsson (son till förbundskapten 
Bengt-Åke Gustafsson, som för 
övrigt även han representerat 
Capitals). Vem i dagens Brynäs 
tror du skulle ha störst chanser 
i NHL?

- Jag tror att Daniel Widing skulle 
klara sig bra i NHL.

- Du fi ck förra säsongen ett kon-

Vägen från debuten i Elitserien som 16-åring till fi rad stjärna i Washington Capitals har varit spikrak. Nu gör 20-årige Nicklas Bäckström sin andra 
säsong i NHL. Foto: Anders Bäckström.

trakt som innebar den högsta lö-
nen en rookie i NHL kan få. Ja-
romir Jagr skrev i somras på ett 
kontrakt värt 200 miljoner kro-
nor för tre år i ryska ligan. Ser 
du någon risk att lirarna nu väl-
jer en ”mjukare” liga när peng-
arna fi nns där? På sikt, utarmar 
det NHL på lirare?

- Nej, jag tror inte detta påverkar 
NHL.

- Skulle du själv kunna tänka dig 
att sticka till Ryssland för rätt 
pengar?

- Nej, inte som det är nu i alla fall 
och den dagen jag kommer tillba-
ka så är det Brynäs som gäller för 
mig.

- Du har fortfarande nummer 19 
på ryggen. Men smeknamnet är 
inte längre ”Bäckis” i Washing-
ton?

- Nej, där kallas jag Nick.

- Finns det någon historia bakom 
ditt nummer 19?

- Nej, det fi nns inget historia bakom 
nr 19 mer än att det var det numret 
jag fi ck i Brynäs när jag började.

- Dina känslor kring årets an-
strängande kvalserie för Bry-
näs?

- Det är klart att man blev lite oro-
lig i kvalserien när det gick som 
sämst, men det var extra skönt att 
det ordnade sig till slut.

- Marian Hossa skrev nyligen 
på för Detroit som ytterligare 
stärkts sin position som regeran-
de Stanley Cup vinnare. I år var 
det första gången Capitols tog sig 
till slutspel sedan 2003. När tar 
Washington hem Stanley Cup?

- Förhoppningsvis inom något år. 
Den här säsongen ska vi i första 
hand ta oss till slutspel och väl där 
så ska vi gå längre än ifjol.

- Många unga spelare idag lägger 
ner mycket pengar och energi på 
att fi xa sina klubbor. Det gör inte 
du?

- Nej jag är ingen materialspelare, 
det tar cirka fem minuter per klub-
ba när jag gör i ordning den.

- När blir det Brynäs igen? Som 
30- eller 40-åring?

- Svårt att säga när det blir, men den 
dag jag kommer hem igen så fi nns 
det bara ett lag som jag vill spela i 
och det är Brynäs.

- Vad saknar du mest från Sve-
rige, förutom familjen?

- Svensk husmanskost och kompi-
sar.

- Lycka till i vinter.

- Tack!


