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När det stormar prövas kärleken 

Kära supportrar! 

Säsongen då vi ska bärga det herrguld vi så snöpligt gick miste om i våras är i gång med nya 

förutsättningar och nya drömmar. Det har dock så här långt varit en säsong där det kärvat betänkligt 

och blåst upp till storm på såväl isen, bland supportrar och i media. Efter den senaste tidens eskalering 

av situationen känner vi i styrelsen en angelägenhet att förtydliga vissa aspekter och ståndpunkter. 

Efter blott sju omgångar framkom det i media att Isac Brännström inte kommer att fortsätta i Luleå 

Hockey och att han skulle ha skrivit på ett treårskontrakt med HV71. En nyhet som togs emot med stor 

upprördhet bland många supportrar. För oss är Luleå Hockey en familj, supportrar lägger ned enorma 

mängder tid, pengar och kärlek och engagemanget i och för klubben går djupt. Det innebär också att 

det väcker starka känslor när en av våra spelare skriver på för en annan klubb sju omgångar in i 

nuvarande säsong – långt innan kontraktsslut. 

Vi vill dock extremt tydligt poängtera att fullt förståelig besvikelse och missnöje med spelares 

ageranden aldrig under några omständigheter får övergå till hot eller till att anhöriga indras i 

missnöjesyttringarna. När allt kommer omkring är det sport vi pratar om, ingenting annat. LuleåFans 

tar med starkaste bestämdhet avstånd från den enskilde individens handling utanför Isacs hem och 

sänder vår omtanke till Isacs flickvän. 

Den 12:e oktober gick Luleå Hockeys kapten, Erik Gustafsson, ut i media och tog ställning för Isac 

Brännström. Gott så, men i samma intervju gjorde vår kapten också uttalanden som spädde på en 

redan infekterad stämning bland supportrarna. Det är framför allt två aspekter av Erik Gustafssons 

intervju som vi önskar lyfta här. 

För det första – uttalandet ”det är bedrövligt av våra fans”. Att kollektivt skuldbelägga oss som brinner 

för föreningen 365 dagar om året, som lägger ned vår själ och vårt hjärta i supporterskapet varje dag 

kan inte betraktas som någonting annat än ett föraktfullt hån. Att från vår egen kapten höra dessa 

förminskande ord väckte upprördhet hos många supportrar och slog in en kil mellan oss, föreningen 

och spelarna som riskerar att få betydande negativa konsekvenser för relationen oss emellan. 

För det andra – uttalandet om att ”det är så här businessen är”. Låt oss klargöra: för oss är Luleå 

Hockey inte business, har aldrig varit business och kommer aldrig att vara business. För oss är Luleå 

Hockey du, jag, vi – alla vi medlemmar och supportrar som lägger ned själ och hjärta, som spenderar 

pengar, tid, svett, glädje och sorg på att resa landet runt och i med- och motgångar bära laget och 

föreningen. Luleå Hockey är vi som kommer att befinna oss i Delfinen även om Luleå Hockey spelade 

i Allsvenskan. Att den moderna ishockeyn är business vet vi smärtsamt väl onch det är något vi 

bekämpar varje match vi står på H – i ord och i handling. 

Erik Gustafsson menar såklart väl, men uppvisar i sina uttalanden en oförståelse för vad supportrar är i 

förhållande till sporten och till klubben. Han tycks se oss som någonting separat, någonting trevligt 
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och peppande men som samtidigt ska vara tysta, inte klaga, inte försöka påverka utan bara stilla 

tigande acceptera tingens ordning. Det har vi aldrig gjort och det kommer vi aldrig att göra. Vi är 

grunden för hela Luleå Hockeys existens, vi är kulturbärarna, vi är hjärtat och utan oss finns ingen 

business att tala om. Er business står i skarp kontrast till vår kultur! 

För att slänga mer bensin på elden går dessutom vår sportchef, ”Skuggan”, ut i media och lägger 

skulden för en enskild individs förkastliga beteende på ”tonen i sociala medier”. Indirekt är det ett 

oförtäckt sätt att ännu en gång flytta skulden från den enskilde individens handling och ansvar till oss 

som supporterkollektiv. Att det var upprörda känslor på sociala medier efter avslöjandet om att Isac 

Brännström skrivit på för ett annat lag sju omgångar in i denna säsong är självklart, givet vad vi ovan 

förtydligat om hur supporterkultur fungerar. Men ingenstans uttalades några hot mot enskilda spelare 

eller deras anhöriga, ingenstans uppmanades till några brottsliga handlingar. Tvärtom tenderade frågan 

att efter en stunds upprördhet över den enskilda spelarens agerande lyftas till det systemfel det i 

grunden är att dessa ageranden är tillåtna inom ramen för ishockeyn. 

Den nämnda kedjan av händelser den senaste tiden, och framför allt Erik Gustafsson uttalanden i 

media, ledde fram till att ett antal aktiva supportrar på H-läktaren valde att i protest inleda en bojkott 

av herrlagets matcher. I detta sammanhang vill vi poängtera att det inte är LuleåFans som organiserat 

någon bojkott och vi har heller inte uppmanat någon att inte gå på matcher. Vi har dock full förståelse 

för de upprörda känslorna och deras beslut, samt att aktiva supportrar inte känner suget och 

engagemanget i det här läget. 

En avslutande markering från vår sida – det har bland vissa supportrar på sociala medier florerat kritik 

mot en banderoll med budskapet ”vår kärlek är inte er business” som hängdes upp på H-läktaren. Vi 

ser inga som helst problem med budskapet – tvärtom sammanfattar det vår kritik av den senaste tidens 

turbulens väldigt väl. Och framför allt: LuleåFans är en supporterförening, men vi ÄR inte 

supportrarna, vi är inte klacken, vi är inte H-läktaren. På H-läktaren råder frihet – frihet att sjunga och 

frihet att hänga banderoller. Det skulle aldrig falla oss in att som supporterförening försöka diktera 

villkoren för supporterskapet på H. Har någon invändningar mot banderoller eller ramsor så tas de 

invändningarna ansikte mot ansikte med berörda personer i vänskaplig gemenskap – inte genom 

tangentbordskrigande på sociala medier. 

Med dessa klargöranden kring hur vi tänker och ser på den senaste tidens turbulens blickar vi nu 

framåt. Möten har hållits, nya möten är redan planerade, i hopp om att återupprätta kantstötta 

förtroenden och åter skapa den fina samverkan vi under de gångna säsongerna byggt upp mellan 

supportrarna och Luleå Hockey. Vi välkomnar samtalen med Luleå Hockey och lagkaptenerna. Vi ser 

fram emot att ta nya steg mot en ökad förståelse och en fördjupad gemenskap mellan förening, spelare 

och supportrar. Vi har alltid Luleå Hockeys bästa för blicken men emellanåt krockar vår kurs med 

”businessen” som den moderna ishockeyn är. Vi är alltid för dialog, vi är alltid konstruktiva och vi 

kommer alltid att vara garanten för att Luleå Hockeys själ och hjärta inte äts upp av den moderna 

ishockeyns business. 

Med kärlek till läktarn och Lule i hjärtat! 

Tills nästa gång. 
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För Luleå! För Norrbotten! 

/Styrelsen 


