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Vilken karriär han haft Bengt-Åke  

 

Bengt-Åke Gustafsson är den bäste ishockeyspelare Karlskoga någonsin 

frambringat. Det är inte för inte hans tröjnummer finns hissat i Nobelhallen.  

Och det är inte bara som spelare han lyckats. Segrar i OS och VM samma år 

 har ingen annan svensk coach lyckats med. 

Om detta berättade han för Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap onsdagen 17 april. 

 

Bengt-Åke är född karlskoging och när han spelade såväl ishockey som fotboll. Det finns de som 

säger att han blivit lika bra i fotboll om han valt att spela det. 

Jag fick chansen som ung i KB 63, säger ”Bengan” om starten på karriären, som han för övrigt 

betecknar som ”rörig”. 

-Men det var små marginaler att det blev hockey. Det som kom att avgöra var att KB vann pojk-

SM hemma i Nobelhallen, vilket även ledde till pojk- och juniorlandslag. 

 

Sedan kom budgivningen igång på den lovande forwarden. 

Tryggt i Karlstad 

-Jag var i Göteborg, Ö-vik och Karlstad men till slut valde jag Karlstad. Det var nära hem. I 

efterhand var det ett bra beslut. Det kändes tryggt. Jag hade två bra år i Färjestad fick vara med i 

VM i Moskva 1979 och så blev det NHL. 

-Jag skrev på för Edmonton och åkte dit direkt efter VM -79. Jag hade ingen utrustning, den körde 

Lasse Björn hem i lastbil från Moskva. Det var WHA då och Edmonton var i final mot Jets. Två 

matcher var spelade och jag fick direkt spela med Gretzky. Vi vann två matcher men Winnipeg la 

in protest och jag fick inte spela mer. Jag opererade en axel istället. 

Edmonton gjorde efter det allt för att skydda Bengt-Åke och Gretzky, men det blev ändå inget 

samarbete mellan dessa två. 

-Jag hade köpt bil och allt i Edmonton när de sa att jag skulle till Washington. Flyget går klockan 

fyra. Sedan blev det sju år i Washington och det var en trevlig tid. 

-På den tiden var det inga jättestora pengar i NHL. Bruttolönen kanske låg på 130- 140.000 dollar. 

Efter de sju åren fick han en möjlighet att flytta hem igen, delvis också av familjeskäl. 

 

 



 

”Satsningen var jag” 

-Jag fick höra att Bofors skulle upp i högsta ligan igen och det kanske var ett bra tillfälle att 

komma tillbaka. Jag fick jobb i Bofors, med ”Näcken” på Info-avdelningen. 

-Tyvärr var ju satsningen uppåt bara jag och det blev ett tufft år. Våren blev desto trevligare med 

VM i Wien. Jag blev kapten och i Wien lyckades vi bryta den ryska dominansen och vinna. Att 

vinna VM-guld var en otrolig upplevelse. Den upplevelsen är svårslaget, dittills det största som 

hänt i min karriär. 

-Efter det var Washington intresserade igen och den här gången var det bättre betalt. Det blev två 

nya år innan Färjestad kom med ett erbjudande. Lämpligt att runda av karriären där. Det blev SM-

silver men ett nytt VM-guld -91. Då kom Washington igen med en oskriven check. Skriv vad du 

vill! 

Fantastisk arbetsmoral 

-Jag skrev inte på. Hade just fått en son, året innan. Sedan fick jag en dotter året efter. Istället för 

USA hamnade jag och Thomas Rundqvist 1993 i Österrike. Nu skulle jag runda av igen och det 

var bra pengar. Det blev riktigt bra i 

Feldkirch och vi sa att vi lägger av efter två år. Det blev fem år och ett underbart lag att spela i. 

-Vi vann österrikiska mästerskapet alla år och vi vann också det som var dåtidens CHL. Vi slog 

Dynamo Moskva i finalen. Ingen trodde det skulle kunna ske. Laget hade en underbar arbetsmoral 

och det var en fantastisk upplevelse. 1998 var jag spelande coach i laget och bänkade mig själv. 

Efter det blev det ledarbanan för Bengt-Åke. Han hade redan i slutet av Österrike-tiden varit 

assisterande i Schweiz landslag med Ralph Krüger, som han spelat med. 

-Jag skulle aldrig bli tränare hade jag alltid sagt, men de tjatade och vi pratade om ett år, men 

sedan var jag fast i skiten. 

Efter en tränarsäsong i Feldkirch blev det Langnau Tigers i Schweiz, plus schweiziska landslaget, 

innan han togs hem till Färjestad. 

Det SM-guld han aldrig erövrade som spelare kunde han leda Färjestad till som coach 2002. 

-2005 ringde förbundet och ville ha mig som förbundskapten. Då hade jan 2004 lett landslaget i 

Karjala Cup, det var så då att de tog in olika coacher till de där turneringarna. Jag tyckte det där 

erbjudandet var intressant och jag slutade i förtid i Färjestad och började med VM i Wien 2005. 

Det var lock out-året och vi hade en bra trupp, men blev bara fyra. 

Dubbla guld 

Sedan gick det bara bättre. 2006 var OS- och VM-år. Det blev guld i båda turneringarna, OS i 

Turin och VM i Riga. 

Han var förbundskapten till 2010 och efter det har han tränat Atlant Mytisjtji i Ryssland, Nürnberg 

i Tyskland, Tigers och Olten i Schweiz och det senaste Stjernen i Fredrikstad som tog slut i förtid 

vintern som gick. 

 



 

-Det var väldigt speciellt i Ryssland. Snaps hela tiden. Till slut tyckte de att de måste göra nå´t och 

Janne Karlsson fick ta över. I Tigers gick vi upp i högsta ligan men jag fick inte fortsätta. De hade 

sju tränare på två år efter det. 

-I Stjernen tackade jag för mig. De pengar som utlovades kom aldrig, spelare försvann, vi hade 

otur med skador och det blev rörigt. För att inte riskera att gå i väggen slutade jag. Men 

Fredrikstad är en fantastisk sommarstad- 

-Nu vet jag inte vad som händer. Jag ska åka på VM i Bratislava och det är golfsäsong snart. 

På en fråga om Bofors IK hört av sig någon gång svarade Bengt-Åke så här: 

-Det var aktuellt att jag skulle ta hand om Akademin. Jag hann med ett pass innan jag fick ett 

annat jobb. Något erbjudande att träna Bik har jag tyvärr aldrig fått och nu behöver de mig inte. 

Bengt-Åke kan alltså se tillbaka på en fantastisk karriär som gett honom två guld ett silver och ett 

brons i VM, 659 matcher i NHL och sammanlagt 555 poäng (196-359), deltagande i ett OS, fem 

VM och två Canada Cup samt ett bragdguld tillsammans med Tre Kronor efter VM-bedriften 

1987. Dessutom fem österrikiska mästerskap och en seger i Europacupen. Han är också invald i 

svenska hockeyns Hall of Fame. Detta som spelare. 

Som ledare fick han TT:s stora idrottsledarpris efter bedriften att vinna såväl OS- som VM-guld 

samma säsong. Han har också fått medalj av kungen; i 8:e storleken med högblått band. 

 

Ingvar Carlsson  

 


