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Kjæresten Karoline (22) holder orden på fem under
én million i måneden som

nnss gguullllppootttt

bukseskift – mens Mats Zuccarello Aasen (23) drar inn
USAs nye ishockeystjerne.

SHOOTING STAR: – Jeg har vært over-
alt i New York, jeg. Jeg har sett Central
Park, vært i toppen av Rockefeller Cen-
ter. Og sett den der statuen... Frihets-
gudinnen. Og så har vi snakket om å se
«Lion King» på Broadway, sier Mats.
Her på en typisk «roof top bar», med
Empire State Building i bakgrunnen.
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Har egen 
X-box, yatzy,
fotball, tennis,
jeg vinner alt.
Det er ingen
som slår meg.

NEW YORK (VG) – Hey, bak-
setet! Liker dere raske svinger
eller skal vi ta det helt piano?

Vi hører den sprikende heli-
kopterpilotstemmen gjennom
øreklokkene idet magen veltes
om og vi heises opp i skyskra-
perhøyde over Manhattan, New
York.

– Eee-hehehe!
Mats Zuccarello Aasen (23)

tar et grepa tak rundt kneet til
kjæresten Karoline Søgaard (22)
mens han ser henne opprømt inn
i øynene, og ler litt nervøst. Hun
smiler bare varmt tilbake.

– Da blir det rock 'n' roll!

Karrieren har gått raskt opp,
kjapt ned og himmelhøyt igjen,
siden Mats flyttet til USA på
sensommeren i fjor, til en av
verdens mektigste ishockeyklub-
ber. Etter siste ukers kamper
regnes han som den beste straf-
feskyteren i NHL-ligaen. Tre-
neren sier han elsker selvtilliten
til sin nye norske stjernespiller –
som på 17 kamper har scoret
tre spillemål, fire straffemål og
vært nest sistemann på pucken
åtte ganger for The New York
Rangers.

I sommer ble han lovet gull-
kontrakt og grønne penger, men
Mats rakk bare så vidt å lukte i
garderobeskapet sitt før han ble
shippet ned til farmerlaget i
Hartford. Avisene i Norge skrev
spalte opp og ned om den store
skuffelsen. Mats fortsatte bare å
ha de grønne øynene limt på
pucken. Og så kom natt til 22.
desember.

– Jeg og noen lagkamerater
fra Connecticut Whale satt og
skravlet, spilte brettspillet
Pictionary og drakk noen øl
på rommet mitt i Hartford. Vi
ble fine i farta og klokken ble
vel 6.00 om morgenen før jeg
la meg. Tre timer inn i søvnen
ringte telefonen jeg hadde
ventet på, sier Mats.

Han fikk beskjed om å kom-
me seg ned til Madison Square
Garden midt i New York, for å
møte sine nye kolleger. Straks!

– Jeg ble nervøs, rakk bare å
pakke en bag med klær før vi
kjørte av gårde. Jeg roterer fort-
satt på fem boksershortser, sier
Mats.

Dagen etter, på lille julaften –
med hele familien og en kjæres-
te som «følte et stikk i hjertet og
snudde på flyplassen på vei
hjem til julefeiring for å rekke

hans første kamp» på tribunen,
sammen med 18 000 brølende
fans – spilte «Zucca» på laget
han hadde drømt om i eksakt 20
år. Og han scoret på straffe.

To uker etterpå ble han
matchvinner på overtid, nær
klemt i hjel av lagkamerater, og
fikk plass på førstesiden av USA
Today. Nå står han oppført på
hockeyligaen NHLs «The Hot-
list» og blir beskrevet som «far-
ligere og farligere for hver kamp
som går».

– Debuten i NHL er det stør-
ste som har hendt meg, det var
ubeskrivelig, sier Mats, med
føttene slengt på stuebordet,

halvveis interessert i en biljakt
på TV.

Vi er hjemme i Mats og Karoli-
ne i en støvfri leilighet i niende
etasje i et marmorkompleks i
White Planes, like nord for
Manhattan. Men ikke tro at
Mats har ryddet. Han er nemlig
«veldig slack». Det sier alle som
kjenner ham. Han glemmer ofte
avtaler, har nesten aldri kjøpt
klær til seg selv («mamma og
Karoline liker å shoppe, så jeg
gjør dem på en måte en tjeneste
når de handler klær til meg»),
han er elendig på kjøkkenet, og
orker aldri å stresse.

OPP, OPP, OPP: Fra eliteserien i
Norge, til landslaget, til Modo i Sveri-
ge og videre til NHL. Hele veien har
Mats fått høre at han er for liten til å
slå gjennom som hockeyspiller. Det
har bare gitt denne gutten mer vann
på mølla. Nå er han prinsen av Madi-
son Square Garden (den runde snø-
dekte hallen til venstre) og kompis
med Henrik Lundqvist («han sitter på
første rad på alle Victoria Secret-
visningene!»).
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Chop.
Chop.
Chop.
Chop.

«fiksekar» døgnet rundt i New York
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BREIAL OG 
JOVIAL: Du
kan ikke akkurat
beskylde NHLs
kjekkeste, nyes-
te og farligste
spiller med å ha
lettet fra bakken.
Men det er like
før. – Jeg er
best i alt, sier
Mats med et
glis.

KJENTFOLK: – Jeg
tror ikke jeg blir
kjendis, hockey er
for lite i Norge til det.
Men det er kult å se
kjendiser her borte
da. Jeg har sett
skuespilleren Kristin
Dunst, og Whitney
Port fra «The City»
på samme restau-
rant som meg!



PR
O

FI
LE

N

Jeg må bare fortelle dette: Han
stilte i joggebukse på vår første
date! Karoline

MERKET:
Som guttun-
ge hadde
Mats alle
mulige NHL-
effekter hjem-
me. Nå bæ-
rer han cap-
sen deres
fordi han selv
er en av
stjernene.

GARDEROBEPRAT: – Man skjønner fort hvor-
dan det funker i Rangers. Du skal ikke prate

høyest i starten og være litt ydmyk, sier Mats
etter kampen mot Philadelphia Flyers. Laget

hans tapte, men Mats storspilte og fikk to assists.

Han koser seg aller mest i
sofaen med Playstation, en øl og
«gutta mine», de gamle lagka-
meratene i Vålerenga, på billedte-
lefonen Skype.

Men det betyr ikke at han
ikke setter pris på det som nå
skjer i livet hans og den enorme
omveltningen han er i ferd med
å gjennomgå, ikke minst de 24
millioner kronene han kan tjene
på sine to kontraktfestede år i
mulighetens land. Men luksusen
betyr svært lite for ham.

Det er nemlig poenget, han er
helt fokusert på hockey. Det er
jubel, tannknusing og å raske over
isen så fort som mulig livet hans
har dreid seg om. Det – og «Gos-
sip Girl».

– Det er en kul TV-serie da,
sier han og løfter på øyenbrynene.

– Det sies at du har en «gut-
teforelskelse» på en av hoved-
rolleinnehaverne – playboyen
med den følsomme siden,
Chuck Bass?

– Ja! Mats har byttet ut bildet
av meg på Iphone-skjermen sin til
fordel for ham, sier Karoline.

– Det er sant. Han er sjef, sier
Mats.

Den tidligere håndballspilleren
Karoline og Mats har vært sam-
men i fem år snart. Hun drømmer
om å bli journalist, nå er hun
kjæreste, husmor og assistent på
Manhattan.

– Jeg skulle likt å se Mats i
New York alene, da hadde han
gått i samme bukse i en måned,
sier Mats Knutsen, en tidligere
lagkamerat.

– Mats ringte meg i julen, da
jeg var hjemme, og sa: «Øhh,
Karro, kan man vaske svarte og
hvite klær sammen?», forteller
Karoline og ler.

Mats bare gliser på skrå. Han
blir ikke flau, og gjør ingenting
for å skjule sine mangler. Kanskje
fordi han av og til kan oppleves
som verdens mest breiale fyr.

– X-box, yatzy, fotball, tennis,
jeg vinner alt. Det er ingen som
slår meg.

– Flaks?
– Dyktighet.

– Gullhår?
– Skikkelig, sier Karoline.

«Du er så kuuuul som man kan
få blitt! Elsker deg! (hjerte)»
skriver Terese på en av Mats'
Facebook-fansider. Fyren på 1,71
meter med familiebakgrunn fra
Sicilia vinner også pikehjerter.

– Vi så fotballstjernen Tom
Brady på TV, han som er sammen
med modellen Gisele Bundchen,
og så sa Karoline at det skjønte
hun godt. Da måtte jeg fortelle
henne at «du vet hva kommenta-
torene sier, at jeg er kjekkest på
Rangers?», sier Mats mens Karo-
line ler på innpust.

– Så hun har jo på en måte
skutt gullfuglen selv, da.

Det finnes bare én kvinne for
ham. Mats og Karoline møttes
sommeren 2006. I en bar på den
greske øya Hersonissos. Han så
henne, syntes hun var det mest
sexy han hadde sett. Hun så
ham, tenkte «njæ».

Det var ikke før de kom tilbake
til Norge tenningen ble slått på for
alvor fra begges side.

– Jeg må bare fortelle dette:
Han stilte i joggebukse på vår
første date! sier Karoline.

– Det var hjemme hos meg da!
Så det var vel ikke noen big deal?
svarer Mats og dytter henne i
siden. De har vært sammen siden.
Og oppfører seg underlig nok som
et gammel ektepar som fortsatt er
nyforelsket.

– Vi satt og kikket på en sam-
ling DVD-plater med «The O.C.»
hele natten. Han liker slike serier,
det er jo for så vidt fint for meg
da, sier Karoline.

Fra å ta buss tvers over USA til
bortekamper, bo i en forlatt småby
og tjene mindre enn hjemme i
Norge – til å ha et eget skinnsete i
Rangers' privatfly, spise biff og
drikke champagne til og med på
korte ruter, ha tilgang til Jason, en
egen «fiksekar», som 24 timer i
døgnet kan reservere bord på New
Yorks mest eksklusive restau-
ranter, ha rabattkort på alle
byens klesforretninger og
horder av fans som kjemper

Mats om Mats:
Snill

Utadvent

Omsorgsfull

Breial Breial
(med kompisene mine)(med kompisene mine)
Breial 
(med kompisene mine)

Best i alt 
(med kompisene mine)

25 % 25 %

25 %

55 %5 %%

2220 %
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FERDIG: Kjæresten
Karoline står ofte og
venter utenfor gar-
deroben mens Mats
dusjer. Lenge. Mats
greier nemlig ikke
snakke, tulle og slå
kompisene på rumpa
samtidig som han kler
av seg. Derfor kom-
mer han alltid sist ut
av garderoben.

MÅLTYVEN, HOBBITEN, TROLLMANNEN: Jeg er liten og ny. Det
er sikkert spennende for folk, sier Mats om det å være den mest
omtalte spillerprofilen på New York Rangers' hjemmeside for tiden.
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Mutter'n fortjener noe bra. Jeg
skylder henne mye. En flott bil
eller noe. En bra leilighet i Norge
hadde gjort seg.

SLACK: – Jeg vil
høre på musikk
hjemme, ikke
sant, men når
Mats kommer fra
trening vil han
bare slå det av,
og sette på TV.
Det irriterer meg,
sier Karoline. –
Da fins det noe
som heter hørete-
lefoner, ikke sant,
sier Mats.

STORE GLUGGER: Mats er nysgjerrig på mye, men orker ikke alltid å lete etter svaret. Det skal gjerne komme fra mamma, Karoline eller
kalkulatoren. – Jeg har aldri skjønt hvorfor man skal lære matte. Så lenge man har svaret. Fasiten finnes jo bakerst i skoleboken, sier Mats.

for autografen hans etter hver
eneste kamp.

Forskjellen på livet i farmer-
laget i AHL-ligaen til stjernetil-
værelsen i NHL er stor. Men
tenker Mats særlig over dette?

Nei. Han lever et eventyr,
trasker rundt som Askeladden
med store øyne, suger til seg
informasjon og liker det han ser,
men han har ennå ikke ringt agen-
ten sin for å finne ut hvor mye
han tjener for tiden.

– Jeg tror det er 5000 dollar
dagen, sier han.

– Det er nesten én million
kroner på en måned. Du har
ikke sjekket om du er blitt
millionær ennå?

– Nei.
Og han er seriøs.

Mats vet at vinden i toppligaen
skifter like fort som spillere på en
hockeybane under kamp. Men
skulle han være så heldig å tjene
NHL-lønn de neste to årene, og
dermed sitte med 24 millioner
kroner på lønnsslippen, skal han
kjøpe noe fint til mamma.

Hun har vært en stor støtte for
Mats og har gjennom 90-tallet
kjørt gutten sin mil etter mil til og
fra kamper og treninger, så…

– Mutter'n fortjener noe bra.
Jeg skylder henne mye. En flott
bil eller noe. En bra leilighet i
Norge hadde gjort seg. Jeg vil jo
tilbake etter hvert. Jeg har sagt ja
til å spille ett år i Frisk Asker før
jeg gir meg, så jeg ønsker jo å
bygge og bo i Norge. Kanskje
skulle jeg kjøpt opp noen fine
leiligheter for å leie ut også.

– Bli forretningsmann?
– Tja, hehe.

Karoline kommer fra Sarpsborg
og en familie hvor bøker, sport og
musikk har vært sentrale deler av

hverdagen, mens Mats ikke har
lest ut en hel bok, annet enn
Albert Åberg. Han har ikke tål-
modighet. Først på videregående
ble det klart at han har dysleksi.

– Jeg var flink på skolen, så jeg
skjulte det vel godt, sier han.

– Kanskje du egentlig ikke har
det? sier Karoline.

– Jo, det står svart på hvitt
hjemme. Så jeg har en unnskyld-
ning, sier han.

– Mats bryr seg ikke noe særlig
om kultur, men han følger med i
samfunnet og plukker opp ting
hele tiden, forteller Karoline.

– Han overrasker meg ofte med
å kunne tekstene til sanger på
radioen, og da synger han for full
hals. Men han kan godt tro at en
Rolling Stones-sang er sunget av
Elton John, så noen ganger er han
helt på jordet.

– Men når Michael Jackson
kommer på…?

– Ok! To ganger har jeg tatt av
til «Beat It» på dansegulvet, men
da er man ikke edru, for å si det
sånn, svarer Mats.

Han er ikke den første som går
hjem fra en fest, men han har
ennå til gode å bli tatt med på en

heftig New York-svingom av
Rangers-gutta.

– En kan ikke fly på kjendis-
partys hele tiden. Vi spiller 82
kamper i året, vet du.

– Og her, her er Madison
Square Garden!, sier helikopterpi-
loten i det vi suser på skrå inn
over midtown på Manhattan.

Han vet godt hvem han har
som passasjer i dag. Til Mats' ære
flyr han oss en ekstra runde rundt
Rangers' hjemmestadion.

Mats bøyer seg inn mot vindu-
et, er like rolig som alltid, sitter
med foldede hender og bare ser.
Puster inn uvirkeligheten. Da vi
lander takker han pent for turen.

– Spill bra for gutta nå da,
sier piloten.

– Det skal jeg da prøve på,
svarer Mats.

Tekst: LINE TILLER
Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN
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