
Anders ”Masken” Carlsson 
Född:  1960-11-25 i Gävle  Moderklubb: Gävle GIK                                 
Klubbfattning: L       Position: Center       Landskamper:  

”Masken” började sin ishockeykarriär i GGIKs Stjärnserie.           
I likhet med övriga Stigslunds-grabbar tog han sin trunk med på 
bussen eller gick med den till GGIK-banan, där han tillbringade 
kvällar och dagarna i ända. Det syntes tydligt att han var ett 
ämne till ishockeyspelare. Många ämnen slutar tidigt för att det 
går för bra i unga år. Men inte ”Masken”, som trots att han var 
lite kaxig, men på ett ödmjukt sätt ville mer.                    

Vad kommer smeknamnet ifrån? Namnet 
övertogs av en kompis, berättar ”Masken”. 
Vi tog av oss kläderna vid ett läger med 
fotbollslaget och skulle gina över sjön. Det 
upptäckte kompisarna och började kalla 

kompisen för ”Masken”. När han slutade med fotbollen 
började killarna kalla mig för ”Masken”.   

 ”Masken” spelade sen i GGIKs pojklag Team 60 med 
många, som vi vet nu, namnkunniga spelare med ”Flygis” i 
spetsen. ”Masken” spelade ofta och tongivande i lag med 
äldre grabbar. Trots det spelade ”Masken” aldrig i GGIKs A-
lag eller Juniorlag.                                                 

Gick, som 16-åring 
till Brynäsjuniorer 
mycket p.g.a. 
trycket hemifrån. 
Pappa Roland var 

materialare i Brynäs och hela släkten var ”Brynäsare”. 
Gick till Brynäs. Som ettårsfall! 

Debuterade i Brynäs A-lag 1978-79 med en match och 
en i Playoff. Etablerade sig och blev Svensk Mästare 
1980.  Till säsongen 1984-85 värvades ”Masken” till 
Södertälje SK i två säsonger med Svensk Mästerskap 
med Södertälje, som följd. Genom framgångarna 

gjorde ”Masken” debut i hockey VM 
med Tre Kronor.     

1996-87 ”Masken” proffs för New Jersey 
Devils i NHL. Där gjorde han 104 
matcher och 46 matcher för farmarlaget 
Utica Devils i AHL. 

 

 



 

Med sin rakryggade spelstil firade han stora triumfer, 
som tekniker och målskytt i skarpa situationer. Vem 
kommer inte ihåg ishockey-VM 1986 i Moskva i matchen 
mot Finland, då ”Masken” gjorde två mål i slutskedet på 
matchen. 2-4 och kvitteringen 4-4 och det på nio 
sekunder och Sverige blev silvermedaljör.            
”Masken” fick Svenska Dagbladets guldmedalj 1987. 

”Masken” kom tillbaka till Brynäs inför säsongerna 1999-
90 och 1990-91. Året efter kallade hårdsatsade Team Boro från Vetlanda, som befann sig i 
Division 1. Att samla en massa ”stjärnor” så på en gång brukar inte gå bra. När sponsorn Boro 
Hus gick i konkurs gick det detsamma för laget. 

”Masken” vände hem till Brynäs 
igen. Blev lagkapten 1992-93.        
En lyckad come back visade det sig 
eftersom ”Masken” tog ytterligare 
ett SM-guld med Brynäs 1993.  

Säsongen 1994-95 hade ”Masken” 
fått sparken av Brynäs IF. Tommy 
Sandlin tyckte att ”Masken” var 
slut. Övergången till Västerås IK 
löstes i sista sekunden innan 

sista datum för övergång. Det blev en nytändning för 
”Masken” som ville gå vidare.   

Nu blev det Leksands IF 1995 t.o.m. 2000-2001. Leksand 
hade ett bra lag och var nära att ta SM-guld 1997. Efter sin 
spelarkarriär blev nu ”Masken” Leksand trogen och blev 
där sportchef. 

”Masken” är nu den enda spelaren, som spelat 
Elitseriehockey under både 1970-talet, 80-talet, 90-talet och 
2000-talet. Under sin spelarkarriär gjorde ”Masken” 653 matcher i Elitserien med 196 mål och 
330 passningar.                                                                                                                                          

Efter Leksand degraderats från Elitserien efter säsongen 2005-06 
valde ”masken” att avgå, som sportchef. ”Masken” har under flera 
år arbetat som talangscout för NHL-klubben Colorado Avalanche 
och sedan säsongen 2013-2014 jobbar ”Masken” som general 
manager för Rögle BK.                              

”Masken” var duktig även i fotboll. Kanske större talang just då vid 15-årsåldern. Det 
började på Sätravallen med GGIKs Stjärnserie och några år i pojklagen tills han blev värvad av 
Lars Modigh i Brynäs för fotbollsskor och träningsoverall. Vann Gothia cup med Brynäs 1975.                             
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