
s ö d e r m a l m s n y t t 7 maj–13 maj 2011    23

sporten
 
 62

 
 
så många hammarbyare har 
kvalificerat sig som stor 
grabb/tjej enligt hifhistoria.se

tipsa vår reporter  
per Cornell
telefon: 08-545 73 84 
e-post: per.cornell@direktpress.se

Det senaste året har det blivit 
många timmar här på vinden 
på Hammarby IF:s kansli på 
Kanalplan för Benjamin Tho-
rén. Och många timmar fram-
för datorn. Han har tagit sig an 
ett riktigt sisyfosprojekt – att 
bygga upp en hemsida över 
Hammarby IF:s hela historia 
som ska fungera som ett slags 
virtuellt museum.

Här samlar han informa-
tion om Hammarbys samtliga 
sektioner från grundandet av 
Hammarby Roddförening 
1889. Hemsidan är uppbyggd 
kronologiskt med mängder 
av tabeller, gamla foton och 
tidningsklipp som Benjamin 
Thorén, med benäget bistånd 
av ett antal hammarbyare, har 
rotat fram. 

Sajten innehåller också en 
fullständig förteckning över de 
SM-guld som hammarbyare 
har tagit genom historien – 
205 för att vara exakt. Under 
arbetets gång hittade Benjamin 
bevis för en roddmedalj som 
inte fanns med i den officiella 
statistiken. Dessutom finns fo-
ton på mängder av gamla och 
nya souvenirer. Böcker, film, 

musik och mycket annat med 
anknytning till Hammarby 
finns listat och är samlat i 
prydliga underavdelningar.

Benjamin hade under 
många år ansvarat för Ham-
marby hockeys hemsida och 
byggde upp en avdelning med 
den föreningens historia. När 
hockeyn gick i konkurs la han 
materialet på en egen domän. 
I sin gästbok på den sajten frå-
gade en av läsarna varför han 
inte gjorde en sajt om hela 
Hammarbys historia.

Ville skriva en bok
– Min första tanke var att det 
skulle vara omöjligt. Men det 
började klia i fingrarna. Och 
jag hade länge haft en dröm 
om att jag skulle ta ledigt ett 
år och skriva en bok som har 
något med Bajen att göra. 
Men nu insåg jag att det här 
var en mycket bättre idé, sä-
ger Benjamin.

Och han skred till verket. 
Efter att han hade registrerat 
namnet hifhistoria.se var det 
bara att börja fylla. Årsböcker, 
alla sektioners hemsidor och 
övrig information från nätet 

var nummer ett. Urban Ry-
brink, tidigare informations-
chef på Hammarby fotboll och 
nu styrelseledamot i Hammar-
bys alliansstyrelse, introduce-
rade projektet för styrelsen. De 
var positiva – här är en kille 
som helt ideellt är beredd att 
skriva föreningens historia. Det 
var självklart att de öppnade 
sitt arkiv på vinden på Gula vil-
lan på Kanalplan för Benjamin.

”En guldgruva”
Här har han funnit ovärder-
lig information och bildma-
terial om Hammarbys tidiga 
historia. 

– Det är en guldgruva för 
mig. Bland annat hittade jag 
ett exemplar av Idrottsbladet 
från 1922 som ägnar fem sidor 
åt SM-finalen i fotboll mellan 
Hammarby och Gais. Matchen 
var ju känd, men inte detal-
jerna kring den – det var ett 
riktigt fynd!

Vilka andra fynd har du 
gjort?

– Senaste gången jag var här 
hittade jag plötsligt ett kuvert 
som det stod Nackas tröja på. 
När jag öppnade det fanns 
mycket riktigt en tigerrandig 
tröja med nummer 11 på ryg-
gen – hans nummer. Den är från 
perioden på 60-talet när han var 
tillbaka i Hammarby. Den var ju 
ruggigt kul att hitta. Jag trodde 
inte att det skulle finnas kvar.

Beskriv hifhistoria.se!
– Det är ju Bajenporr. Det 

handlar bara om att vältra 
sig i Bajen. Men det är ju det 
målgruppen vill. Jag ser den 
också som ett slags museum. 
Min dröm är att Hammarby 
så småningom ska skapa ett 
litet museum här på Kanalplan 
kanske. Det skulle jag gärna 
hjälpa till med.

Vad har slagit dig när du 
har nagelfarit föreningens 
historia?

– Vi kan avliva myten om att 
Hammarby inte kan vinna som 
motståndarsupportrar gärna 
ropar. Klubben har 205 SM-
guld i en mängd olika idrot-
ter. Men något som går som en 
grönvit tråd genom historien är 
problemen med ekonomin. De 
började ett par minuter efter att 
föreningen grundades och med 
jämna mellanrum har det varit 
nära att allt har gått åt helvete.

Och något roligt rykte?
– Det har alltid skvallrats om 

att Thomas Brolin ratades av 
Hammarby för att han var för 
liten. Han har själv förnekat att 
han var klar för Hammarby 
1989, men jag har hittat bevis 
för att han faktiskt var det. I ett 
protokoll har Hammarby fot-
boll informerat alliansstyrelsen 
om att Brolin från Sundsvall 
var klar för Hammarby. Varför 
han aldrig började är dock fort-
farande oklart. Men året efter 
slog han igenom i Norrköping.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

n n Benjamin thorén har byggt ett 
virtuellt Hammarbymuseum under 
ett års tid och funnit en hel del guld-
korn ur söderföreningens historia. 

myten om svängiga Bajen går som 
en grönvit tråd genom historien.

På jakt efter Bajens historia
”Det är ju  

Bajenporr.”

fakta  grönvita milstolpar
n Den 10 april 1889 föddes Hammarby roddförening vid 
Hammarby sjö på södermalm. att märket blev grönvitt 
hade eventuellt att göra med att blåvitt och rödvitt var 
upptaget av andra stockholmsföreningar. Göteborg hade 
redan en grönvit flagga men med bara två gröna ränder. 
därför fick Ham-
marby tre gröna 
ränder på flag-
gan i sitt em-
blem.
n Den 7 mars 
1897 bildades 
Hammarby IF. 
Föreningen tog 
in friidrott i sin 
verksamhet och 
öppnade portarna för andra idrotter.
n 1899 bildades cykelsektionen, Hammarbys mest fram-
gångsrika sektion sett till sm-tecken.
n 1908 tog Hammarby sina första sm-guld. O ragnar 
ekeberg tog guld i stående höjd- och längdhopp.
n 1922 vann Hammarby sin första sm-medalj i fotboll, 
silver efter finalförlusten mot Gais.

n Den 7 maj 1964 gjorde nacka come-
back i Hammarby. Han skruvade in en 
hörna i mål efter tre minuter. Han locka-
de storpublik till Hammarbys matcher.
n 1970 började Hammarbys publik att 
sjunga, efter inspiration från england. 
tipsextra förmedlade stämningen på 
engelska läktare hela vägen till söder-
malm.
n 1982 tog både herr- och damlaget i 

fotboll silver. Herrarna förlorade mot IFK Göteborg i fina-
len. 1982 var också året när läktarkulturen tog ett steg 
till i Hammarby. sambaorkestern lyfte nästan Bajen till 
sm-guld.
n 2001 tog Hammarby fotboll sitt första sm-guld.
n 2010 tog Hammarby bandy sitt första sm-guld.

källa: hifhistoria.se

1893: Hammarby roddförening 
med välbekant logga.

1964: nacka 
gör come-
back.

bajenPorr. Benjamin thorén med nackas tröja i kanslihuset 
vid Kanalplan. Och ur hans samling: 1) Kanaplan invigs 1915. 
2) sm-guldet i fotboll 2001. 3) Idrottsbladet ägnade fem 
helsidor åt sm-finalen i fotboll mot Gais 1922 – Gais vann. 
4) Hammarbys svenska mästarlag i ishockey 1932. 5) Årets 
bild 1953 – Hammarbys lennart eng krockar med derbys 
målvakt rosén. 6) matchprogram Hammarby–öster från 
1970. 7) Hammarby basket upp i elitserien 1982.
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