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"Kan inte vara någon annan än
Forsberg"
Publicerad 4 feb 2016 kl 10.49

Han har kallats världens bäste hockeyfotograf och har hyllats av både Wayne Gretzky och Peter Forsberg.
Nu presenterar Bruce Bennett sina bästa bilder i en ny bok och bjuder SPORT-Expressens läsare på ett smakprov.
Och så hyllar han sin svenske favorit.
- Det kan inte vara någon annan än Peter Forsberg, säger Bruce Bennett.

Bruce Bennett har fotograferat NHL-hockey sedan 70-talet och 60-åringen från New York har bevakat bland annat 35 Stanley Cup-finaler, rader av Canada
Cup, World Cup och vinter-OS och totalt över 4500 NHL-matcher.

I sina nya bok "Hockeys greatest photos" presenteras 250 av hans bästa bilder genom åren.
Wayne Gretzky och Martin Brodeur har skrivit förord i boken.
"Vi visste alltid att det var en stor match när Bruce var där, särskilt när jag spelade i Edmonton. När vi såg honom på matcherna sa vi till varandra i laget:

Det här är en stor match, vi är med i Hockey Night in Canada och Bruce Bennet är här", skriver Gretzky.
Under OS i Vancouver 2010 var det Peter Forsberg som hyllade Bennett.
 
 

 

Forsberg svensk fanbärare
När ett gäng svenska fotografer uppvaktade Foppa i samband med att han
utsetts till svensk fanbärare vid invigningen var även Bruce Bennett på plats
och när han lämnade dem så sa Peter till det svenska mediauppbådet:

- Såg ni vem det där var? Det var Bruce Bennett. Han är en legend.
Bennett själv har fotograferat de flesta svenskar som någonsin spelat i

NHL och fått några favoriter. Två lite oväntade är Tomas Jonsson och Jacob
Josefsson för deras minspel på isen. Men ingen av dem platsade i boken.
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Josefsson för deras minspel på isen. Men ingen av dem platsade i boken.

"Henkes blick som Forsberg"
Det gjorde däremot Bennetts favoritsvensk:

Peter Forsberg:
- Hockeyfotografi handlar mycket om ögon. Som Forsbergs blick på isen:

hans stålblå, laserfokuserade blick. När jag fotograferade honom och såg den
blicken så såg jag hans vilja att bli framgångsrik. Hans vilja att vinna. Han var
verkligen "power on ice". Dessutom är han en väldigt trevlig person. Det var
en ära att fotografera honom och alltid ett nöje att träffa honom utanför
isen. Han har ett smittsamt leende och gör alltid gott intryck off ice.

En annan svensk favorit är Henrik Lundqvist:
- När Henrik tar av sig masken ser man en blick lik den hos Forsberg.

Henrik vill vinna och man ser på hans kroppsspråk hur han mår i både med-
och motgång.

I boken finns förstås bilder på Forsberg och Lundqvist.
Andra svenskar som finns med är Nicklas Lidström, Mats Näslund, Sedinarna, Anders Hedberg och Ulf Nilsson, Tommy Salo - och Jesper Fast.
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