


Säsongen 1967-1968
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Nu är legenden klar för nya hallen

"Jag ville visa Nisse som han var"





1997



Galakväll i Forshaga med önskerepris

"Titta den glider in i mål igen"
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En tusenlapp för Nisse - 30 år sedan FIF skulle haft betalt





1996-08-12



















VM Colorado Springs 1962







40 "bokförda" bandyövergångar hittills

Dubbel-Nisse gör sitt tredje byte































Jerry och Nisse - ett sånt mästarmöte !















Säsongen 1957-1958



































Nisse Nilsson är invald i svensk 
ishockeys Hockey Hall of Fame

Invald i HHoF: 2012-02-10
Kategori: Ishockeyspelare
Invald som nummer: 9 i Hockey Hall of Fame
Namn:               Nils Nilsson
Född:                 I Forshaga den 8 mars 1936

Motivering: 
”En gammalmodig centerspelare av modernt snitt. Otaliga var de gånger som han startade sina raider 
nedifrån eget mål, åkte slalom genom motståndarförsvaret och satte pucken grant i nät. ”Dubbel-
Nisse”, som blev hans smeknamn, är för alltid en av våra stora forwards, vilket också spel i tre OS och 
tio VM vittnar om. Hans klassiska mål mot Kanada 1962 i Colorado Springs glömmer vi aldrig. ”Dubbel-
Nisse” berättar själv om målet att han fick pucken efter tekning och sedan slängde iväg pucken och 
därefter gjorde Lennart Hyland målet! Han är med i svenska 200-klubben, valdes in i VM:s All Star 
Team 1962 och är invald i Internationella Ishockeyförbundets Hall of Fame. Nisse Nilsson var en helt 
fantastisk skridskoåkare och målgörare som avgjorde många matcher. Han var en stor idol för 1970-
och 1980-talets blivande landslagsspelare som exempelvis Tord Lundström, Inge Hammarström med 
flera. Nisse Nilsson skapade därmed ett ännu större intresse för ishockeyns utveckling.”

Internationella meriter:
VM-silver 1967 EM-silver 1967 VM-fyra 1966
EM-brons 1966 VM-brons 1965 EM-brons 1965
OS-silver 1964 VM-silver 1964 EM-silver 1964
VM-silver 1963 EM-silver 1963 VM-guld 1962
EM-guld 1962 OS-femma 1960 VM-femma 1960
EM-brons 1960 VM-brons 1958 EM-silver 1958
VM-guld 1957 EM-guld 1957 OS-fyra 1956
VM-fyra 1956 EM-silver 1956

Poängbäste svensk i VM 1962, 7 matcher, 12 mål, 6 assist, 18 poäng
Poängbäste svensk i VM 1957, 7 matcher, 10 mål, 6 assist, 16 poäng

Internationella utmärkelser: VM-direktoratet utsåg honom till VM:s bäste forward 1960. Utsedd till 
forward i VM:s All Star Team 1962. Invald i Internationella Ishockeyförbundets Hall of Fame 2002

Landskamper: 205 A, 0 B, 4 pojk/juniorlandskamper
Han har erhållit svensk ishockeys Stora Grabbars märke nummer: 49
Nationella meriter: Vann SM-guld med Leksands IF säsongen 1968/1969
Nationella utmärkelser: Erhöll utmärkelsen Kabompokalen för bästa svenska prestation i en av juryn 
utvald landskamp 1958. Erhöll utmärkelsen Carl-Axelpokalen för bästa svenska prestation i en av juryn 
utvald landskamp 1966.  Erhöll utmärkelsen Guldskridskon som bäste svenske spelare i OS och/eller 
VM säsongerna 1957/1958 och 1961/1962. Han har blivit invald som forward i Sveriges All Star Team 
fem gånger: 1959, 1960, 1962, 1965, 1967. Han erhöll utmärkelsen Guldpucken som SM-slutspelets 
bäste spelare säsongen 1965/1966. Erhöll utmärkelsen Rinkens riddare säsongen 1966/1967
Spelarkarriär: Spelade i Tre Kronor under 13 års tid 1955-1967
Han har representerat följande klubbar: Forshaga IF, Leksands IF, IK Göta Stockholm
Moderklubb: Forshaga IF







Enkelt när Dubbel-Nisse firar 75 år
Forshaga
Varför spelade ishockeyns världsstjärna Nisse Nilsson aldrig i Färjestad?
– Jag erbjöds att ta över Ima (Idrottsmagasinet) och på Hultsberg fanns det ett hus att flytta in i för 
Rigmor och mig.
Ett trumfkort trodde legendariske Färjestadsledaren Kjell Glennert. Leksand kontrade med ett kontrakt 
Färjestad inte kunde matcha. Det enda värvningsprojekt Glennert inte lyckades ro i hamn. 
I dag blir Nils ”Dubbel-Nisse” Nilsson 75 år.

Få hann sätta så många avtryck i svensk ishockey som Forshagasonen i hans makalösa karriär.
– Vid 15 års ålder spelade jag några träningsmatcher i Forshagas A-lag. Debut i Allsvenskan gjorde jag 
mot Surahammar.
Det följde åtta år med hög trivselfaktor i Leksand.
När Nisse slöt cirkeln och återvände till ruta ett gick det som vanligt med blixtens hastighet. Huset i 

Forshaga köpte han utan att ha sett det.
– Jag ringde en kompis och bad honom titta in där och sedan beskriva det för mig. Jag var nöjd med vad 
jag fått höra och köpte det osett.
Hustrun Rigmor sade så här efter inflyttningen: 
– Här tänker jag inte bo resten av mitt liv.
Nu är det 41 är sedan husköpet!
Om det blir någon mer flytt återstår att se.

I korthet kan Nisse Nilssons karriär sammanfattas så här:
Efter 205 landskamper, två VM-guld (Moskva och Colorado), två VM-silver, OS-silver (Innsbruck) och två 
brons tog han farväl av elitishockeyn och de stora arenorna med att vinna SM-guld 1969.
Det mesta är avskrivet många gånger om men även detta måste tillföras meriterna: Han bildade 
ungdomskedjan med ”Sura-Pelle” Pettersson och Lars-Eric Lundvall. Tillsammans spelade de 647 
landskamper. Ungdomskedjan blev i folkmun så småningom ATP-kedjan. Han spelade lysande ishockey 
vid olympiska vinterspelen i Squaw Valley 1960. 
Blev tvåmålsskytt i 2-2-matchen mot Sovjet. Direktoratet utsåg Nilsson till tävlingens bäste forward.
1962 lämnade han alltså Forshaga och flyttade till Leksand.



• Du spelade allsvensk ishockey – vad gjorde du mer?
– Jag hade en anställning vid Jofa i Malung som produktutvecklare av VM-hjälmen. Chefen där, Niss Oskar 
Jonsson, sa så här: ”Spela ishockey så mycket du kan Nisse och så kommer du hit när du har tid.”
Nisse Nilsson var ett starkt varumärke för utrustningstillverkaren i Malung.
• Du sitter på en stor pengahög?
– Tio öre på varje såld hjälm, låter det mycket?
Jofa tillverkade allt utom skridskor – självklart blev det några kronor som gick in på kontot. Kontraktet med 
Leksand var också värt en del.
Den tiden var det en kamp om herraväldet i hjälmterritoriet. Det var Nisse Nilsson mot Sven Tumba, VM-
hjälm mot Spapshjälm.
– Hjälmen jag hade var rund och det gillade Tumba och hans uttryck på väg ut till match minns jag väl: ”Ta 
på dig bärplockaren Nisse, nu kör vi.”
Världsmästare i Moskva 1957.
– Högtalarna pajade och det var en märklig syn att se 57 000 åskådare stå i stram givakt och lyssna när vi 
segerrusiga guldmedaljörer ledda av Lasse Björn sjöng Helan går...
Den kunde alla spelarna.
Nisse Nilsson var inte bara skridskovirtuosen, soloartisten och målskytten. Han var isens gentleman, för det 
tog han mycket stryk.
– Värst var smällen av Darryl Sly.
VM tävlingen i Schweiz 1961 följde Nisse Nilsson på distans. Genrepet på stadions månskensrink
slutade nämligen på sjukhus; tre ben i käken knäcktes, ett ben gick upp i tinningen och slutade i en 
komplicerad operation, sju tänder flög all världens väg...
– Vätska med sugrör, det var min föda i fyra veckor.
Vrickad fot, nyckelbensbrott, skridskojack i ansiktet, massor av stygn och i en veteranmatch mot  
inresta kanadensare skadades en fot illa av tacklande Harry Smith. Nisse går, trots en ny operation inte bra.

Men stopp nu, det är något vi har glömt.
Decennier tillbaka i tiden blev Nisse Nilsson mest bara irriterad då han påmindes om målet i tom kasse mot 
Kanada i Colorado Springs 1962. Ni minns det väl? ”Den gliider in i mål...”
I dag kan han leva med det.
– Och passningen fick jag av Lennart Hyland, säger 75-åringen och hela ansiktet spricker upp i ett varmt 
leende.
En av de stora i svensk ishockey genom alla tider är inte så mycket för partajandet. Han reser bort med de 
sina och blir 75 år i all enkelhet.











Inför VM 1959





Inför säsongen 1964-1965







Säsongen 1958-1959



Det bästa och sämsta ur boken PUCKEN



















































Folke "Totte" Bengtsson och Nisse efter SM-guldet 1969



















Åke "Professorn" Lundström har tagit ut Nisse 
Nilsson som en av våra bästa spelare

Två lag som inte har med stiden kring stecken att göra 
möttes på tisdagen. När Hammarby och Leksand gavs en 
liten fingervisning om var guldet skall hamna. Leksand var 
helt överlägsna



Hylland gjorde målet…..











Bättre sent än aldrig......"Totte" Bengtsson och Nisse Nilsson har "svenskt"guld i händerna för första  gången . 
Mästarbilden som inte väntade sig knäpptes av Janne Hellgren



Bilden till vänster

Bilden till höger























Första seriematchen för Forshaga





Dubbel-Nisse till V.Frölunda





Inför VM 1962













Ur boken "århundrades svenska stjärnor" av 

Lennart Eriksson 











Säsongen 1958-1959











Ur Ishockeyboken 1960-1961 avseende säsongen 1959-1960
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Målfarlig. Som center i Tre Kronor är Dubbel-Nisse 

ett fruktat namn överallt och försvararna har honom Jobbigt Nisse undrar Ed Riegle
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All Star Team Säsongen 1959-1960
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