








"Bajens Järnlady har stämplat ut för Gott"!
Tyvärr så har jag den tråkiga nyheten att förmedla till er att Ulla Jansson har gått ur 
tiden. Ulla gick bort den 19 dec 2013. !
Vi inom Hammarby orientering har mist våran äldste medlem och våran mest 
lysande stjärna under 1960,70,80 och 90-talet, ja så länge var Ulla aktiv i Bajen OL. !
Att här och nu gå in på Ullas alla segrar inom Orientering och Skidor skulle ta mej 
hela Januari månad ut. Så jag avstår ifrån det. Men ni ska få ett litet axblock av vad 
denna "JärnLady" gick och vann under sin karriär.!
8st slut segrar i 5-dagars 
4st segrar i Lidingöloppet 10km (alla på ca 48.30 och här talar vi sista "milen" ingen 
tjej mils tjafs direkt) 
DM segrar inom OL och skid-OL enligt Ulla själv så låg antalet omkring 75-80st 
därav flertalet för Bajen. 
Jag stannar här nu. Jag tror ni förstår att jag kan fortsätta ett tag till.!
Ska avsluta detta lilla minnesord om Ulla, med att nämna det pris som nog Ulla var 
mest stolt över. I alla fall så nämner hon det i en tidnings intervju ifrån tidigt 90-tal. 
1972 fick nämligen Ulla tilldelat sig Hammarby IFs Bragdmedalj. En Medalj som 
utdelas varje År av Hammarbyveteranerna. 1972 var ett bra Idrotts år för Bajens 
sektioner så även fotbollen fick en medalj. Det var en ung kille ifrån Malmö som hade 
kommit till Bajen ungefär samtidigt som Ulla. Han säsong hade varit ganska bra det 
året. Vem det var? Det var Ronnie Hellström. han blev en rätt hyfsad målvakt sen.!
Så jag är tacksam över att ha fått varit med under en del av Familjen Janssons 
framfart i Bajen OL/Skidor. Det har varit lärorikt kan jag säga. 
Även min Gata Handelsvägen har blivit en ikon fattigare. 
Vi hade bra koll på Ullas form, när hon med bestämda steg knatade ner mot 
Enskede IP. 
Fan vi borde resa en staty i Margareta Parken över Ulla. 
Det vore nått det. 
Så Farväl Ulla och Tack för alla dessa decennier i Hammarbys Tjänst!



Sammanställt av Tom Svensson Ordf Hammarby IF OF!!
Omslagsbild ifrån Hammarbyiten Mars 1970!!
Text sida 1&2 Hammarbyskidor  50års Jubileumsbok!!
Tidningsintervju Hammarbybladet 1993!!
Minnesord Hammarby IF OFs hemsida av Tom Svensson!!


