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Motion 1: Befria nästa generations Hammarbyspelare från Stockholms Stad! 

 
I Stockholms Stad råder akut brist på idrottsytor. Otaliga mängder med olika initiativ har tagits mellan 

olika förbund och föreningar i staden för att förmå politikerna i stadshuset och tjänstemännen på 

idrottsförvaltningen att ta tag i situationen. Lika mycket har det skrivits i lokal- såväl som riksmedia 

om hur Stockholm i jämförelse med andra svenska storstäder som Göteborg och Malmö intar en 

hjälplös jumboplacering i ligan över idrottsytor per capita och där ungdomslag i Stockholm på fullaste 

allvar får fysträna i underjordiska garage. 

Jag själv, född -99, gjorde idrottsdebut i Enskede IK runt år 2005 - 2006 och har som både handbolls- 

och fotbollsspelare vuxit upp i det här kaoset. Idag över 15 år senare kan jag som tränare för 

Hammarby IF HF P09 konstatera att det inte har hänt ett pillekvitt på den här fronten. 

Våra politiker, både till höger och till vänster (beroende på vem som råkar ha makten just då), springer 

mer än gärna runt och klipper band på nya anläggningar i staden, men är häpnadsväckande dåliga på 

att nämna att man river nästan lika många anläggningar. Näst på tur av viktiga idrottsanläggningar att 

försvinna från Stockholm är Stadshagens IP och de 3 fullstora idrottshallarna vid Cementa i 

Liljeholmen. 

Stockholms Stads svar på pandemin är att stänga samtliga anläggningar, såväl ute som inne, detta mot 

de råd som Folkhälsomyndigheten gett, dessutom har man saboterat underlaget på vissa av dessa 

anläggningar för att till varje pris se till ingen kan använda de. Detta i en osäker tid då våra barn och 

ungdomar behöver oss som tränare och lagkamrater som en fast punkt i livet mer än någonsin, och där 

vi redan innan pandemin ser hur barn och ungdomar rör sig allt mindre. För att göra den här parodin 

fullständig fortsätter stadens arenabolag dessutom, trots nyss nämnda hårda tag, att hyra ut Globen till 

en Padel-verksamhet inriktad till vuxna. 

Vid det här laget MÅSTE förhoppningarna om att Stockholms Stad ska lösa det här ta slut, och det är 

dags för oss Hammarbyiter, stockholmare, idrottare, tränare, föräldrar och supportrar att ta saken i 

egna händer.  

Styrelsen och årsmötet finner mitt förslag för lösning på problemet nedan: 

Jag yrkar för att Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB, som den största och mest slagkraftiga 

sektionen inom Hammarby IF tar initiativet för att, tillsammans med Alliansföreningen och övriga 

sektioner inom Hammarby IF, utreda möjligheterna att anlägga ett Hammarbyitiskt träningscenter i 

Stockholms södra halva. 

Ett träningscenter med konst- och naturgräsplaner, med och idrotts- och ishallar, löparbanor, ytor för 

styrketräning, plats för teori och träningslära och mer därtill. En plats där ungdom, elit och veteran får 

utvecklas som människor och atleter och våra olika sektioner får byta erfarenheter och färdigheter med 

varandra. Låt oss kalla det ett Bosön 2.0, för södra Stockholms starkaste folkrörelse. 

Stockholm den 13/1 2021 

Valter Jarborg 

 

Styrelsens yttrande: 

Tack för en engagerad motion! Motionären ”yrkar på att Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll 

AB, som den största och mest slagkraftiga sektionen inom Hammarby IF tar initiativet för att, 

tillsammans med Alliansföreningen och övriga sektioner inom Hammarby IF, utreda möjligheterna att 

anlägga ett Hammarbyitiskt träningscenter i Stockholms södra halva.” 
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Styrelsen sympatiserar med tanken på ett stort och gemensamt Hammarbycentrum i södra Stockholm, 

där vi alla kan samlas. Men förutsättningar för detta saknas i nuläget både på kort och lång sikt med 

tanke på anläggningssituationen i Stockholm, bristen på tomtmark, med mera. Att arbeta för ett sådan 

projekt är inget vi vill prioritera i dagsläget, eftersom det kräver att föreningen lägger resurser och tid 

på något som saknar förutsättningar för genomförande.  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 

 

Motion 2: Göra Aftonbladet till ”persona non grata”. 

I många år har det funnits en balans mellan media och fotboll. En balans eller ett förhållande som 

gagnat båda. 

Men på senare år har det här förhållandet förändrats, och det kanske främst för att media-samhället ser 

helt annorlunda ut idag.  

Som det ser ut idag finns det ett dussin olika media som slåss om utrymmet. Konkurrensen om 

rampljuset har gjort att nyheter och åsikter spetsas, man drar på stora växlar, finns ingen gråskala 

längre. Texter och uttalanden vinklas eller förstärks, allt för att vinna ”klick-kampen” 

Förhållandet mellan media och fotbollsklubbarna är inte på en sund nivå längre. 

Aftonbladet har gått i bräschen med att uttrycka sig nedlåtande, förolämpande eller orättvist på ett 

jäkligt oskönt sätt.  

Det gagnar inte Hammarby Fotboll överhuvudtaget att det trycks ut i nationell media att vi har citat 

”Blod på våra händer” eller ”Bagdad Bob står upp och applåderar Bajen” eller ”Ena stunden så solar 

de sig i Zlatans glans för att i nästa dribbla med reseersättningar” eller att vi har oss själva att skylla i 

en krisande Coronatid då vi ”har en skev självbild”. Lägg till mannen bakom ”Slödderstadion” senaste 

fabel ”Det finns en smitta i Hammarby”. 

Det här är bara några citat från våren 2020 knutna till journalister bundna till Aftonbladet. 

När en och samma kvällstidning gång på gång misslyckas med att hålla sig inom respektens ramar, 

och på ett upprepat sätt begår övertramp efter övertramp är det inte mer än rätt att Hammarby Fotboll 

visar att vi inte accepterar detta.  

Därför vill jag öppna för en diskussion huruvida Hammarby Fotboll bör göra Aftonbladet till ”persona 

non grata”. Finns det skäl att ej välkomna dem som media till Tele2arena när Hammarby spelar? Ska 

de ha rätt att intervjua våra spelare på Årsta IP? 

Jag vill förtydliga att detta inte är menat som ett angrepp mot yttrande- eller tryckfriheten, utan enbart 

som en konsekvens av ett över tid raljant och respektlöst sätt att uttrycka sig.  

2021-01-19 

Jocke Edsbrand 

 

Styrelsens yttrande: 

Tack för din engagerade motion.  Motionären ”vill öppna för en diskussion huruvida Hammarby 

Fotboll bör göra Aftonbladet till ”persona non grata”, alltså inte välkommen på Hammarbys matcher 

med mera. 
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Först och främst vill styrelsen för Hammarby IF FF understryka att vår förening står för öppenhet och 

transparens, och att det vore omöjligt enligt oss att försöka stänga ute medier som bevakar vår 

verksamhet. Vi vill vara en förening som snarare går i spetsen för de värderingar som finns i vår 

värdegrund, och i dessa finns en stark respekt för det demokratiska samhället och dess institutioner. Vi 

anser att det går emot själva grundfundamentet i vår demokratiska verksamhet att försöka sätta hinder 

för en annan demokratisk institutions utövning.  

Dessutom har Hammarby genom sitt deltagande i SEF och Allsvenskan förbundit sig att följa vissa 

regelverk, däribland att arbeta för öppenhet gentemot våra sportredaktioner. Det hade försatt både 

klubb och personal i en mycket besvärlig situation om vi skulle bryta mot SEF:s regelverk. Slutligen 

är svensk fotboll beroende av en omfattande mediebevakning, något som är en av förutsättningarna för 

det stora publik- och sponsorintresset som allsvenskan drar till sig. Relationen till medierna är ett 

givande och tagande på gott och ont, och så måste det fortsätta vara. 

Styrelsen anser att motionen härmed är besvarad. 

 

Motion 3: Gör oss tigerrandiga igen!  

I en tid där flera fotbollstraditioner sakta tynar bort så har vi chansen att göra rätt i en klassisk 

stilfråga. Om Hammarby Fotboll väljer att spela vissa matcher i tigerrandigt – så ska också tröjorna 

vara tigerrandiga.  

Den tigerrandiga tröjan har ett specifikt utseende. Det finns vissa konstnärliga tolkningar att göra, 

såsom hur många ränder matchtröjan har. Men inte någon gång mellan 1918 – 1978 (åren vi hade avtal 

på att spela i tigerrandigt) hade vi annat än distinkt tigerrandiga tröjor.  

Det var ränder, på både mage och rygg. Och alltid ränder/randbrytning på ärmarna.  

Vidare hade vi samma stolta tradition under åren: 1981, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

(kanske med en lite väl stor konstnärlig frihet), 2003 och 2004.  

Summa summarum: Exakt alla år vi hade tigerrandiga ställ som del av representationslagens 

matchtröjor så var utförandet på tröjornas design likartad, början år 1918 fram till 2008…  

Snedsteg in i nutid:  

2008 tilläts en väldigt annorlunda variant och sedan dess har vi inte hittat tillbaka. Vi har sedan 2008 

konsekvent lyckats frångå den specifika och bestämda traditionen som är tigerrandigt.  

Under de här åren har matchställen istället varit svartgula tröjor. Måhända är det av både stolthet och 

förnekelse som vi verkar ha lyckats hålla bort liknelserna till de matchtröjor som används av en 

länsrival. För sanningen är att ryggtavlorna på många av de här årens ”tigerrandiga” matchtröjor varit 

både obehagligt och skrämmande lika länsrivalen i norr.  

Den här stilmissen, som fått pågå alldeles för länge, har urvattnat den stolta tigerrandiga traditionen 

inom Hammarby Fotboll. En tradition som nu kan vara på väg att helt förstöras eftersom den yngre 

generationen har svårt att ta till sig det fula svartgula.  

Vi, motionsställarna, vill inte på något sätt tvinga Hammarby Fotboll, samarbetspartners eller 

materialdesigners till någon begränsning i sitt arbete. Givetvis ska det finnas konstnärlig frihet. Till 

exempel finns inget korrekt antal tigerränder, utan det har varierat en del under de ”korrekta” åren. 

Den ”korrekta” tröjan har också funnits i både lång- liksom kortärmat.  

När det kommer till den tigerrandiga tröjan har den alltså sedan 1918 fram till 2008 sett ut på ett 

SPECIFIKT sätt. Den gick alltid att kallas randig. Alltid med randiga ärmar, nästan alltid med ränder 

på ryggtavlan.  



 

2021-05-24  Sid 5 

Motionsställarna är av åsikten att det överhuvudtaget inte är någon mening med att spela i färgerna 

svart och gult om de distinkta tigerränderna nonchaleras och frångås.  

De svarta matchtröjorna med två gula fält på bröstet måste stoppas, de tillhör inte Hammarby Fotbolls 

tradition överhuvudtaget, och har trots det fått användas i flera år, senast år 2020.  

Vi vill också påpeka att vi, liksom andra, vid flertalet tillfällen och i flera år har försökt göra vår röst 

hörd till Hammarby Fotboll AB och ansvariga utan att få gehör i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås:  

Att Hammarby IF Fotboll verkar för att designen på eventuella tigerrandiga tröjor är enligt traditionen. 

Det vill säga matchtröjor med ränder (glöm inte ärmarna!), likt de tigerrandiga tröjor som burits av 

storheter som Nacka Skoglund, Kenta Ohlsson och Kennedy Bakircioglu. Behövs inspiration så finns 

det bifogat i motionen.  

Carl Lindberg och Ola Eriksson  

 

  
Rätt!   Rätt!  

 
Rätt!   Rätt!  

  
Fel!   Fel! 

  
Fel! (sittande motspelare känns mer rätt…) Fel!  
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Rätt! (i både kort- och långärmat…) 
 

Styrelsens yttrande: 

Tack för en spännande och genomarbetad motion. Motionärerna vill att årsmötet beslutar om att 

Hammarby IF Fotbolls representationslag, som organiseras i Hammarby Fotboll AB, ska ha 

permanenta och fastslagna mönsterregler för det så kallade ”tigerrandiga” bortastället. 

Skribenterna yrkar att årsmötet beslutar ”Att Hammarby IF Fotboll verkar för att designen på 

eventuella tigerrandiga tröjor är enligt traditionen. Det vill säga matchtröjor med ränder (glöm inte 

ärmarna!)” och hänvisar till bildexempel i sin motion. 

Matchställens utformning är en hett omdebatterad fråga där åsikterna ofta går isär. Motioner i frågan 

lämnas med jämna mellanrum in till föreningens årsmöten. Frågan om matchställens utformning kom 

upp på årsmöten så sent som 2013 och 2020, då styrelsen återkopplade så här: 

2013: 

 

2020:  

Styrelsen anser att bolaget idag agerar enligt det svar som gavs 2013, med referensgrupper och 

professionella designers, som framgångsrikt tagit fram populära matchställ med hög kvalitet. Styrelsen 

anser att det är viktigt att sätta in frågan i ett nutida sammanhang, där vi idag agerar i en värld som är 

djupt annorlunda än för cirka 30 år sedan, den tid som motionären bland annat refererar till. Idag är 

Hammarby Fotboll beroende av en framgångsrik kommersiell verksamhet för att kunna vara sportsligt 

konkurrenskraftig. För att även fortsättningsvis kunna agera med maximala förutsättningar anser 

styrelsen att den nuvarande flexibiliteten vad gäller färgkombinationer på matchställ ska kvarstå. 

Styrelsen anser inte att förutsättningarna har förändrats sedan förra årsmötet. Bolaget har fortfarande 

stor nytta av den flexibilitet som är nödvändig i förhållande till materialleverantörer, sponsorer med 

flera. Styrelsen anser att arbetet med professionella designer och referensgrupp bär frukt, och den nya 

tröjsponsorn Huski Chocolate har exempelvis en logotyp vars färger harmonierar med årets 

matchställ. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 
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Motion 4 - Ändra fotbollssäsongen! 

 
Fotbollssäsongen i vårt land är utlagd över året vår-höst. 

Denna uppläggning har funnits sedan 1959. Dessförinnan var den upplagd på samma sätt som en 

majoritet av Europas fotbollsnationer höst/vår. Nu är det bara de nordiska länderna Sverige, Norge och 

Finland som har vår/höst eftersom även Ryssland har gått över till höst-vår.  

När vi tidigare d.v.s. före 1959 hade höst vår fungerade detta också bra så att gå tillbaka till höst/vår 

skulle inte vara så svårt och vi får därmed en naturlig anpassning till Europas övriga fotbollsnationer. 

Den som nu blir svensk mästare i november-december skulle bli mästare i juni och därmed bli bättre 

och mer direkt anpassad till de europeiska cuperna. 

Vi skulle också på det sättet få en naturligare anpassning till de s.k. transferfönstren vilket skulle skapa 

en bättre ordning och trygghet. 

Vi borde nu agera för att föra fram kravet om att ändra säsongsupplägget till höst/vår och därmed 

anpassa oss till övriga Europa. Sen kan det nog inte minst kännas bättre att allsvenskan kan avgöras i 

sommarväder. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att Hammarby Fotboll tar upp en diskussion inom ramen för 

svensk fotboll att lägga om fotbollssäsongen till höst/vår. 

Stockholm 2021-01-26. 

Jan Aspefjord. 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen välkomnar varmt denna motion, från föreningens trognaste motionsskrivare, Jan Aspefjord. 

Detta är en fråga som har tagits upp tidigare, senast 2020. Det ska påpekas att en eventuell förändring 

av spelordningen beslutas av SvFF tillsammans med SEF.  

Det finns för- och nackdelar med båda spelordningarna men styrelsen anser att fördelarna överväger 

nackdelarna för nuvarande vår/höst. Höst/vår skulle innebära ett uppehåll i tre till fem månader vilket 

vi tror skulle inverka negativt på intresset för Allsvenskan. Höst/vår skulle förmodligen innebära ett 

längre uppehåll på sommaren än vår/höst när klimatet är som fördelaktigast för svensk fotboll såsom 

kvalité på naturgräsplaner och komfort för publik vädermässigt. 

Argumentet att det skulle vara en fördel att Allsvenskan skulle avgöras i vårväder är totalt sett en 

nackdel publikmässigt eftersom höstmatcherna då skulle ha kombinationen av icke avgörande matcher 

och sämre väder. Sportsligt kan svensk fotboll också ha en fördel av att i kvalet till Europaspel vara i 

matchspel gentemot andra nationer som kommer från ett uppehåll. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 
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Motion 5: Hammarby IF grundades ursprungligen 1889 och fick 

sitt nuvarande namn den 7 mars 1897. 

 

                            
 

På Hammarby IF Fotbollförenings årsmöte den 11 mars 2020 var 165 röstberättigade medlemmar 

närvarande på Södra Teatern. Årsmötet hade i god tid i förväg fått ta del av bifogade redogörelse för 

bakgrund och faktiska omständigheter angående stiftandet av Hammarby IF (se bilaga).  

Årsmötet i Hammarby IF Fotbollförening beslöt den 11 mars 2020 följande:  

1) med 2/3 majoritet fattades ett principiellt beslut om att ändra andra stycket i inledningen till 

Hammarby IF Fotbollförenings stadgar (se förslag i bilaga), dock med vetskap och förbehåll att 

detta för att ta effekt och kunna genomföras först krävs godkännande av alliansföreningen Hammarby 

IF,  

2) med enkel majoritet (ja, det var ju 2/3 av årsmötet som röstade för här också :-) fattades ett 

principbeslut om att Hammarby IF Fotbollförenings representanter i styrelsen för 

alliansföreningen Hammarby Idrottsförening återkommande, och minst en gång varje år framöver, 

aktivt och grundligt ska verka för att ändra första meningen i inledningen till Stadgar för 

Hammarby Idrottsförening (se förslag i bilaga) och att argumentationen då alltid ska utgå från de 

faktiska omständigheterna såsom de framgår i §1-5 i styrelseprotokollet från den 7 mars 1897 

(ansvarsfrihet för avgående styrelse, återval av skattmästare och sekreterarare, godkännande av 

revisionsberättelse, godkännande av föregående styrelsemötesprotokoll mm).  

Den stora majoriteten (för att i stadgarna skriva ut det faktum att Hammarby IF ursprungligen bildades 

1889) på Fotbollförenings årsmöte var självklart glädjande. Fotbollsföreningens styrelse och dess 

representerat Patrik Niklasson gjorde senare på våren allt rätt, och i enligt med vårt årsmötes beslut 

ovan, på Alliansföreningens årsmöte.  

Så här refererade Magnus Hagström från Alliansföreningens årsmöte:  

”HIF FF hade lämnat in en motion om ändring av bildandeår från 1897 till 1889. Yrkandet som är av 

stor betydelse för historiebeskrivningen av Hammarby IF och styrelsen ville varken till- eller avstyrka 

motionen. Styrelsen föreslog i stället att årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att anlita en eller 

flera oberoende personer med lämplig bakgrund att grundligt utreda frågan om vilket år som 

Hammarby IF kan anses vara bildad. Styrelsen föreslog att utredningen ska presenteras i god tid för 

behandling på nästa årsmöte, och om det inte låter sig göras, i god tid före årsmötet 2022. Mötet 

beslutade att godkänna styrelsens förslag, samt att den person som författat motionen, Gabriel 

Gemmel, ska ingå i utredningen.”  

Detta var alltså beslutet på Alliansföreningens årsmöte. Senare under 2020 ändrade dock 

Alliansföreningen styrelse på årsmötets beslut såtillvida att man bestämde att Gabriel Gemmel inte 

skulle ingå i utredningen. Enligt en styrelseledamot har en ”oberoende och opartisk” grupp skapats 

som kommer att arbeta med frågan fram till ungefär mars 2021.  

Det bakgrundsmaterial som jag tog fram inför motionen till årsmötet 2020 var grundat på sådant 

källmaterial som bl.a. Benjamin Thorén och andra uppmärksammat och gjort allmänt känt. Det var 
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helt klart ett oberoende och opartiskt arbete i så måtto att det inte finns någon eller några ”intressenter” 

som företräds eller att det finns något som helst bakomliggande syfte utöver att lägga fram fakta. 

Bakgrundsmaterialet kan faktiskt betraktas som en ”utredning”. Redogörelsen eller utredningen är 

med som bilaga till denna motion.  

Förslag till beslut: 

Motion:  

- Att Hammarby IF Fotbollförening tillställer samtliga medlemmar i alliansföreningen Hammarby IF 

(dvs våra systerföreningar) samt samtliga styrelseledamöter i alliansföreningen den utredning som 

finns som bilaga till denna motion,  

samt  

- Att Hammarby IF Fotbollförening återigen lämnar en motion till alliansföreningens årsmöte om att 

första meningen i inledningen till Stadgar för Hammarby IF som nu lyder så här: För Hammarby 

Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från 

och med den 1 januari 1999.  

 

ändras till följande lydelse:  

För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad 1889, namnändrad till sitt nuvarande 

namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från och med den 1 januari 1999.  

 

alternativt:  

För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 10 april 1889, namnändrad till sitt 

nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från och med den 1 januari 

1999.  

 

Stockholm, 26 januari 2021  

Gabriel Gemmel  

 

 

Bilaga: Hammarby Idrottsförenings stiftande och grundande.  

Utredning av Gabriel Gemmel 2019  

 

Hammarby IF är en fantastisk kulturinstitution. Vår tradition sträcker sig ända bak till våren 1889 och 

Barnängens fabriksområde vid Hammarby sjö. Barnängens äldre historia är enastående skildrat av 

hammarbyaren Per-Anders Fogelström i bl.a. Vävarnas barn, Krigens barn och Vita bergens barn. 

Det är verkligen Mina drömmars lag från Mina drömmars stad.  

 

Att känna sin historia som den faktiskt ser ut i den dokumentation som är bevarad är naturligtvis av 

stor vikt för en klubb som Hammarby.  

 

Tidpunkten för Hammarby Idrottsförenings stiftande och grundande  

Sedan lång tid tillbaka hävdas det att Hammarby Idrottsförening ursprungligen stiftades den 7 mars 

1897. I denna utredning kommer jag att besvara följande frågor:  

 

1) Vad hände på styrelsemötet den 7 mars 1897?  

 

2) När stiftades och grundades Hammarby Idrottsförening?  

 

För att kunna besvara de här två viktiga historiska frågorna börjar jag med att först grundligt gå 

igenom de första åren från 1889 fram till styrelsemötet 1897. Därefter blir det en djupdykning i 

styrelseprotokollet från 7 mars 1897. Efter det följer en förklaring till varför kommunikationen från 
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och efter detta styrelsemöte företogs på det sätt som det gjordes. Avslutningsvis sammanfattar jag 

slutsatserna och kommer med en rekommendation om hur vi bör förhålla oss till utredningens 

belysning av historiska fakta.  

 

Hammarbys första år 1889 - 1896  

Våren 1889 (den 10 april) bildades Hammarby Roddförening, sannolikt vid Barnängens 

Bomullsspinneri och Barnängens gård invid Hammarby sjö, av ett antal personer med koppling till 

Barnängen, inte minst initiativtagaren och verkmästaren vid fabriken Axel Robert Schönthal.  

 

Hammarbys färger var från början grönt och vitt. Skälet var att två konkurrerande roddföreningar i 

staden hade vita flaggor med två blå ränder respektive två röda ränder. Grönt framstod då som en 

naturligt kontrasterande färg. Dock blev det inte två ränder eftersom Göteborgs Roddförening hade en 

sådan flagga. Hammarbys klubbsymbol blev då en vit flagga med tre gröna ränder. I grunden samma 

klubbsymbol som vi i dag älskar så mycket.  

 

Den 25 augusti 1889 arrangerade Hammarby kapprodd på Hammarby sjö (tidningsannons finns 

bevarad). Hammarbys första årsmöte (ett år efter bildandet) ägde, enligt annons i DN, rum den 6 april 

1890. Första bevarade styrelseprotokoll i Hammarby Roddförening är från 21 mars 1891, där det bl.a. 

beslutades att beställa en flagga med föreningens gröna och vita ränder till en kostnad av 40 dåtida 

kronor. Grundaren Axel Robert Schönthal hade varit föreningens ordförande de första två åren och när 

han ersattes 1891 så valdes han i stället in som hedersledamot.  

 

1894 finns det första belägget för en kamp mellan Hammarby och AIK. Då besegrade de grönvita 

hjältarna AIK i en kapprodd över 10 engelska mil. Gnaget sattes alltså på plats från början.  

 

Roddtävlingarna vid Hammarby sjö var riktiga folknöjen med flera tusentals åskådare som hejade 

fram de grönvita arbetargrabbarna från Söder. För att höja stämningen spelade även Barnängens och 

Stearinfabrikens musikkårer under tävlingarna. Här löper alltså en rak linje fram till dagens folkfester 

på Söderstadion med trummor och samba på läktaren.  

Hammarby Roddförening sysslade inte bara med rodd utan medlemmarna utövade även bl.a. 

skidåkning, skridskor, simning och löpning. 1895 deltog Hammarby i en dragkampstävling arrangerad 

av AIK. Detta var första gången som Hammarby skulle möta Djurgården. Östermalmarnas 

sekreterare sa så här om fabriksarbetarna från Barnängen:  

 

”Hammarbys lag var alla muskulösa deltagare som våra i utseende låg mycket efter. Genom denna 

nervositet blef följden att vårt lag förlorade första starten.”  

 

Derbyspöket redan 1895 alltså!  

 

Den 17 juli 1896 blev den energiske 25-årige idrottaren och förmannen vid Barnängen Carl Julius 

Sundholm medlem i Hammarby Roddförening. Utöver rodd höll han på med brottning, tyngdlyftning 

och kast. På styrelsemötet den 25 augusti 1896 rapporterades att föreningen anmälts till tävlingar i vad 

vi i dag kallar friidrott, närmare bestämt kula, spjut, höjdhopp, sprint och medeldistanslöpning.  

 

Som en följd av att medlemmarna i Hammarby i ökad grad sysslade med andra idrotter beslutade 

Hammarby Roddförening i september 1896 att det var dags att utöka verksamheten och att byta namn 

till Hammarby Idrottsförening. En kommitté om fyra energiska unga män (de beskrevs senare så av 

Axel Robert Schönthal som vid den här tiden var 38 år) sattes samman. Carl Julius Sundholm var en 

av dem och dessutom tre 19-åringar: Frans Sandberg (som även var sekreterare i föreningens styrelse), 

Fridolf Bodin samt Edvin Larsson. Kommittén skulle utreda föreningens stadgar och program inför 

nästkommande år. Det utmynnade i att föreningen utöver namnbyte framöver skulle ha såväl rodd som 

allmän idrott (dvs friidrott inklusive brottning) på programmet.  
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Föreningens styrelsemöte 7 mars 1897  

Av protokollet från Hammarbys styrelsemöte den 7 mars 1897 framgår med all önskvärd tydlighet att 

det inte är fråga om något konstituerande möte utan att det handlar om exakt samma förening som 

hållit årsmöte en månad tidigare den 2 februari 1897 under namnet Hammarby Roddförening.  

Föreningen får nu den 7 mars 1897 namnet Hammarby Idrottsförening.  

 

• Enligt styrelseprotokollets §1 så lästes protokollet från föreningens föregående sammanträde upp 

och justerades.  

• Enligt §2 så föredrogs och godkändes revisorsberättelsen från 1 juli 1896 till 1 mars 1897. Full 

ansvarsfrihet beviljades för den avgående styrelsen.  

• §3 berättar att årsberättelsen för det gångna året upplästes och godkändes.  

• I §4 kan man så läsa att den av Hammarby Roddförening tillsatta kommitténs förslag till nya stadgar 

och program för sommaren 1897 blev enhälligt antagna.  

• I nästa paragraf beskrivs utfallet av val till ny styrelse. Carl Sundholm väljs till ny ordförande. Frans 

Sandberg, nu 20 år, återväljs (!) till sekreterare. Likaså blir det återval (ordvalet är från protokollet) 

för skattmästare August Sundqvist. Utöver Sundholm och Sandberg blir även en tredje av de energiska 

unga kommittémännen, Fridolf Bodin, nu 20 år, invald i den nya styrelsen.  

 

Återval av styrelseledamöter. Beviljande av ansvarsfrihet för tidigare styrelse. Godkännande av 

årsberättelse, revisorsberättelse och föregående mötesprotokoll. Sådant gör ingen ny förening. Sådant 

gör man bara i en existerande förening med kontinuitet bakåt i tiden.  

 

Associationsrättsligt är allting glasklart. Hammarby Roddförening har fått ett nytt namn, Hammarby 

Idrottsförening. Juridiskt är det samma gröna-vita-Hammarby såväl före som efter den 7 mars 1897. 

Hammarby RF kallas nu istället Hammarby IF. Detta Hammarby IF med sin vita flagga med 3 gröna 

ränder stiftades, bildades och grundades alltså redan 1889.  

 

Protokoll från styrelsemötet 

den 7 mars 1897 då 

föreningen bytte namn och 

officiellt utökade med 

friidrott utöver rodd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtupparnas ”palatskupp” 1896 - 1897  

Helt smärtfri var inte förändringen 1896 - 1897 och alla var inte lyckliga över Hammarbys utveckling 

utan ett antal avhoppare bildade nya föreningar inriktade på rodd. Det går att ana att en ganska tydlig 

maktstrid utspelade sig. Med distans till skeendet skrev den åldrade grundaren Axel Robert Schönthal 
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(då 64 år) i Hammarbybladet 1922 om händelserna 25 år tidigare. Han berättar uppskattande om de 

”energiska unga män” som innan 1897 skötte allt arbete med arrangering av tävlingar etc åt 

Hammarby Roddförening. ”Emellertid, då en del år gått, ansågo Hammarbypojkarna sig starka nog 

att taga det hela i sina egna händer”. Schönthal väljer att i historiens ljus se allt från den positiva 

sidan och fortsätter: ”Ja, detta var början och resultatet av dessa unga mäns arbete ligger nu i en 

kraftig, hurtig och god sammanslutning”. Det breddade Hammarby IF alltså! ”Heder åt dessa män 

och lycka och framgång för deras strävanden”.  

 

Carl Sundholm, Frans Sandberg, Fridolf Bodin och Edvin Larsson bubblade alltså av energi (enbart 

Carl hade fyllt 20 år hösten 1896, de övriga var då 19 år), de tyckte att de redan gjorde grovjobbet, de 

ville utöka verksamheten, de hade nya idéer, de vill förändra, de ville modernisera. Allt detta lyckades 

de med. Mitt i allt detta verkar det ha smugit sig in fåfänga i gruppen. De ville bli de första 

medlemmarna, de vill se skinnömsandet som en helt ny förening. Så den nya styrelsen upprättade den 

7 mars 1897 en ny medlemsförteckning med Carl Sundholm som medlem nr 1. Man pratade om den 

”nya föreningen” och den ”gamla föreningen”. Man beslöt också att ”uppvakta Ingenjör Schönthal om 

tillåtelse att få plats för föreningens tillhörigheter samt tacka honom för det han uträttadt för 

Hammarby Roddförening samt inbjuda honom såsom hedersledamot i Hammarby Idrottsförening”.  

 

Carl, Frans & Fridolf ville med stor sannolikhet se det som att de startade en ny förening och att de 

själva skulle ses som grundarna av Hammarby IF. Gott så. Men bara för att man vill något annorlunda 

så ändrar det inte på kalla fakta.  

 

Det varken bildades, stiftades eller grundades någon ny förening den 7 mars 1897. 

Associationsrättsligt var det endast ett namnbyte av en befintlig förening som fortsatte sitt liv, 

fortsättningsvis som Hammarby Idrottsförening. Därför godkände mötet den 7 mars 1897 protokollet 

från föregående styrelsemöte, därför godkändes revisorsberättelsen från föregående 8-månaders 

period, därför beviljades föregående styrelse full ansvarsfrihet och så vidare. Inget av detta kan göras 

av någon annan förening än den egna. Hammarby Roddförening och Hammarby Idrottsförening är 

en och samma förening som bildades, stiftades och grundades 1889. Detta är ställt utom allt tvivel.  

 

Synen på Hammarbys bildande under åren fram till 1966  

 

Den 16 mars 1906 hade Hammarby Idrottsförening styrelsemöte. Efter förslag av styrelseledamoten 

Karl Emil Åström beslutade Hammarby Idrottsförening att räkna klubbens stiftandeår från 1889. Det 

var ett bra och klokt beslut eftersom detta är obestridlig fakta. En återgång till 1906 års styrelsebeslut 

skulle definitivt vara på sin plats!  

På 1930-talet använde Hammarby IF dokumentpapper med brevhuvud med texten Hammarby 

Idrottsförening bildad 1889. 

 

Förtryckt 

dokumentpapper 

från 1930-talet 

från Hammarby 

IF där bildandet i 

brevhuvudet 

anges till 1889.  
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Jan Olof ”Jolo” Olsson, journalist och författare, skrev i DN den 5 augusti 1954:  

 

”På tisdagskvällen begicks en liten Stockholmshögtidlighet av omkring 30 000 initierade 

huvudstadsbor. Den ägde rum på Råsunda fotbollsstadium, där det urstockholmska, ursödermalmska, 

65-åriga Hammarby IF inledde sin tredje sejour i allsvenska serien med en match mot det 

urstockholmska, urhagalundska, 63-åriga AIK. Av beklagliga och invecklade skäl, som utförligt 

redovisas på sportsidorna, segrade det yngre laget med 3-1.  

 

//…Deras hem, Johanneshov, ligger längre söderut, ovanför vattendelaren söder om Söder ungefär vid 

Hammarbysjön, där det alltid har legat. Det har sedan födelseåret 1889 flyttat från Barnängen intill 

Danvikstull till Blecktornet och Tanto, i trohet mot traditionen att Hammarby IF från början var en 

roddklubb och skulle ha nära till vattnet. Numera är klubben som bekant bäst på fruset vatten 

(”ishockeybamsingarna”).”  

 

Den 18 februari 1957 fyller ”Jolo” på i DN när han i samband med bandyfinalen skriver om 

”Hammarby IF, fött 1889” och om ”Hammarbys störste mellan 1889 och 1957, Sven Bergquist”. 

  

När tidningen Rekordmagasinet 1966 skriver om Hammarbys fotbollslag så konstaterar man att 1889 

är Hammarby IF:s bildandeår.  

Paralleller hos andra: 

Hammarby IF är i gott sällskap när det gäller att ha modifierat sitt namn något, några eller många år 

efter själva grundandet. Här är ett antal exempel:  

 

- Gefle IF grundades 5 december 1882 (då som Gefle Sportklubb)  

- Arsenal FC grundades 1886 (då som Dial Square)  

- Millwall FC grundades 1885 (då som Millwall Rovers)  

- SEB grundades 1856 (då som Stockholms Enskilda Bank)  

- Spendrups Bryggerier grundades 1897 (då som Grängesbergs Bryggeri AB)  

 

Självfallet räknar ingen av dessa föreningar eller företag sitt grundande från tidpunkten för namnbytet.  

Rätt ska vara rätt – slutsatser:  

Vi har nu svaret på frågorna:  

1) Vad hände på styrelsemötet den 7 mars 1897?  

2) När stiftades och grundades Hammarby Idrottsförening?  

 

Hammarby IF bildades inte 1897. Ändå är givetvis den 7 mars 1897 ett mycket viktigt datum i vår 

förenings historia. Det var då föreningen fick sitt namn och, inte minst, det var då som Hammarby 

officiellt blev en bred idrottsförening med mer än bara rodd på programmet.  

 

Hammarby Idrottsförening och Hammarby Roddförening och är en och samma förening. 

Föreningen bildades (10 april) 1889 på Barnängen nära Hammarby sjö, troligen i någon av 

sidobyggnaderna till Barnängens gård. Den ursprungliga grenen var rodd och namnet var Hammarby 

Roddförening. Klubbfärgerna var grönt och vitt och klubbens symbol en vit flagga med tre gröna 

ränder.  

 

Styrelsen i Hammarby Roddförening beslutade den 11 september 1896 att byta namn till Hammarby 

Idrottsförening, vilket skedde på ett styrelsemöte den 7 mars 1897. Samtidigt  

utökades programmet officiellt till att utöver rodd även omfatta friidrott, inklusive brottning.  

 

Det är uppenbart och självklart att den grönvita klubb vi alla känner som Hammarby IF har en historia 

som går hela vägen tillbaka till 1889. Efterleden till namnet Hammarby var annorlunda initialt men det 

ändrar inte på fakta: Hammarby IF föddes, grundades, stiftades och bildades 1889.  



 

2021-05-24  Sid 14 

 

Allt tyder på att det var just den 10 april 1889 som föreningen stiftades. Styrelseprotokollet från 

grundandet finns tyvärr inte kvar (det första bevarade styrelseprotokollet är från 21 mars 1891) men vi 

vet (genom bevarad annons i Dagens Nyheter) att det första årsmötet i föreningen hölls 6 april 1890 

(ungefär ett år efter stiftandet) och att föreningen var bildad i god tid före 25 augusti 1889 (denna 

söndag arrangerade föreningen nämligen en kapprodd på Hammarby sjö och en tidningsannons om 

evenemanget finns i arkiven). Därför pekar allt på att det traditionella datumet 10 april är korrekt och 

det var just denna onsdag som Axel Robert Schönthal och de andra grundarna bildade föreningen. 

Under alla omständigheter är det ovedersäglig fakta och vi vet med säkerhet att det var 1889 som 

Hammarby Idrottsförening stiftades, bildades och grundades (under namnet Hammarby 

Roddförening).  

 

Annons inför Hammarbys regatta den 25 augusti 1889.   

 

1915 inrättades fotbollssektionen i Hammarby IF och det var på hösten samma år som Hammarby 

spelade sin första fotbollsmatch på Kanalplan. 1975 registrerades Hammarbys nuvarande klubbmärke 

och logotyp hos Kgl. Patent- och Registreringsverket. Börje Dorch ritade märket som byggde vidare 

på traditionen ända tillbaka till flaggan från 1889 med tre gröna ränder på vit bakgrund.  

 

1 oktober 1998 beslutades att Hammarby IF skulle ombildas till en alliansförening vilket trädde i kraft 

1 januari 1999.  

Vägen framåt i historiefrågan. 

Hammarby IF bildades inte 1897. Ändå är givetvis den 7 mars 1897 ett mycket viktigt datum i vår 

förenings historia. Det var då föreningen fick sitt namn och, inte minst, det var då som Hammarby 

officiellt blev en bred idrottsförening med mer än bara rodd på programmet.  

 

Varför är då detta så kontroversiellt?  

 

Det beror naturligtvis på att vi i Hammarby IF historiskt i många sammanhang felaktigt har betraktat 

styrelsemötet den 7 mars 1897 som ett konstituerande möte för en ny förening. Så ville gärna de 

”energiska unga männen” Carl Sundholm, Frans Sandberg och Fridolf Bodin från den nyvalda 

styrelsen 1897 att det skulle framstå. De ville se sig själva som grundarna, de ville vara de första 

medlemmarna. Men fakta säger något annat. Det var ett namnbyte och ett breddande av inriktning men 

ingen ny förening.  

 

Att fel bildandeår har använts under lång period är inget som helst skäl att inte ställa allt till rätta. Vi 

behöver inte skämmas för att vi blivit lätt duperade av de ”energiska unga männen” från 1897 (inga 

skugga över dem, samtidigt gjorde de ju föreningen en ovärderlig tjänst genom att bredda 

verksamheten). Det är bara att konstatera fakta rakryggat och göra om och göra rätt.  

 

När jag var på Nya Ullevi i oktober 1982 och såg Bajen besegra Blåvitt med 2-1 i första finalmatchen 

så var jag själv förvissad om att Hammarby IF grundades 1897. I oktober 2001 när jag var på 

Medborgarplatsen och firade våra guldhjältar var jag också övertygad om att föreningen hade stiftats 

1897. Det var inte förrän jag tog del av Hammarby-historikern Benjamin Thoréns forskning som jag 

insåg att det hela inte stämde.  
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Varje klok person som får tydliga fakta och bevis presenterade för sig ändrar givetvis sin åsikt. Vi i 

Hammarbyfamiljen har självtroende nog att anpassa oss efter fakta som läggs fram (styrelseprotokollet 

från den 7 mars 1897) och som en följd av det börja redogöra för vår historia på ett korrekt vis.  

 

Att som skäl för att fortsätta förvränga fakta, trots kunskap om motsatsen, anföra att ”vi skulle göra 

oss själva till åtlöje” och att klubbar från Solna och Östermalm ”skulle skratta åt oss” är oerhört tunn 

argumentation (citaten är från diskussionen i samband med motioner i ämnet till årsmötet för 

Hammarby IF FF 2012). Det handlar inte om vilken klubb som är äldst, det handlar om att redovisa 

fakta korrekt. Vi är stolta och ska lyfta fram vår historia som den faktiskt ser ut.  

 

Att vi historiskt firat årsdagen av den 7 mars 1897 är inget problem. Jubileumsböcker med 1897 som 

utgångspunkt, klubbmärken, tatueringar eller öl med årtalet 1897, inget av det är fel eller förgäves. 

Den 7 mars 1897 är en dag att fira, det är vår namngivningsdag! Det är dock inte dagen för vårt 

bildande eller stiftande. Hammarby IF grundades 1889.  

 

Dra av plåstret. Ta smärtan. Sedan är det klart.  

 

Saken är att denna diskussion inte kommer att upphöra förrän vi officiellt och hela Hammarbyfamiljen 

tillsammans tar till oss historien som den faktiskt är enligt tillgängliga dokument. Vi kan även 

fortsättningsvis ta beslut och säga att vi har ”rötter” till 1889 men att vi ”stiftades” 1897. Men ett 

sådant beslut kommer aldrig att ligga fast permanent. Fakta ligger ju kvar. Frågan kommer att 

komma upp på nytt och återigen över åren som kommer. Tack vare Benjamin Thorén och andra finns 

styrelseprotokollet från den 7 mars 1897 nuförtiden, med hjälp av internet och smartphones, 

lättillgängligt för alla och envar att läsa (se www.hifhistoria.se och även www.hif1889.se). Där i 

styrelseprotokollet framgår ovedersägliga fakta med all önskvärd tydlighet i svart på vitt och för tid 

och evighet: Hammarby Idrottsförening och Hammarby Roddförening är en och samma 

förening.  

 

Carl Sundholm och de andra ungtupparnas berättelse om den ”nya föreningen” från 1897 fick fäste 

och under hela 1900-talet var det ytterst få av oss som bemödade sig leta upp styrelseprotokollet från 

den 7 mars i arkiven och läsa fakta. För varje år som går, efter att Benjamin Thoréns forskning 

tydliggjorts på nätet för omkring 10 år sedan, så ökar nu hela tiden andelen bajare som känner till vad 

som är sant och inte sant om vår tidiga historia. Det finns bara en enda möjlighet att för gott komma 

till ett bestående konsensus om detta. Det är att redogöra för historien som den faktiskt ser ut:  

 

Hammarby IF stiftades, bildades och grundades 1889 vid Hammarby sjö med rodd på programmet. 

Föreningen fick sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 då även friidrott togs upp som officiell gren. 

Hammarby IF har nu över 130 års grönvit historia och det är dags att anta parollen: Hammarby 

Idrottsförening - Anno 1889.  

Beslutsprocessen kräver tålamod. 

Att korrigera hur vi i Hammarbyfamiljen beskriver vår historia så att det överensstämmer med fakta 

och faktiska omständigheter kräver i allra högsta grad tålamod. Det beror på den komplexa struktur 

som Hammarbyfamiljen utgör med alliansföreningen Hammarby IF och dess i dagsläget c:a 20 

medlemsföreningar.  

Överlägset störst i Hammarbyfamiljen är Hammarby IF Fotbollförening. Det är vi som med bred 

marginal har det största antalet medlemmar. Det gör också att vi i Hammarby IF Fotbollförening har 

ett särskilt ansvar i den här beslutsprocessen.  

Formellt är det styrelsen i alliansföreningen Hammarby Idrottsförening som har mandat att besluta hur 

vi beskriver Bajens historia och vad som hände den 7 mars 1897. Eftersom Hammarby IF sedan 1 

januari 1999 är en alliansförening så innebär det att vi enskilda Hammarbyare tyvärr inte har något 

årsmöte där vi kan göra vår stämma hörd direkt i denna fråga. Vi i Hammarby IF Fotbollförening är 

dock representerade i alliansföreningens styrelse. Givet Hammarby IF Fotbollförenings storlek (inte 
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enbart i antal medlemmar utan också i parametrar som publik på våra matcher, antal aktiva, 

omsättning, eget kapital, uppmärksamhet i media etc) så är självfallet vårt inflytande i alliansförenings 

styrelse betydande, särskilt sett över tiden.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Protokoll från styrelsemötet den 16 mars 1906 då föreningens stiftande år fastslogs 

till 1889.  

 

 

 

Rekommendation till beslut i Hammarby Idrottsförening: 

Hammarby IF Fotbollförening och andra medlemsföreningar i alliansföreningen Hammarby IF bör, 

mot bakgrund av innehållet i föreningens styrelseprotokoll från den 7 mars 1897 samt i linje med 

styrelsebeslutet den 16 mars 1906, verka för att första meningen i inledningen till Stadgar för 

Hammarby IF som nu lyder så här:  

 

För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 7 mars 1897 och ombildad till en 

alliansförening från och med den 1 januari 1999.  

 

ändras till följande lydelse: För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad 1889, 

namnändrad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från och 

med den 1 januari 1999.  

 

alternativt: För Hammarby Idrottsförening (HIF), ursprungligen stiftad den 10 april 1889, 

namnändrad till sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och ombildad till en alliansförening från och 

med den 1 januari 1999.  

Rekommendation till beslut i Hammarby IF Fotbollförening:  

När stadgeförändringen i Hammarby IF enligt ovan väl är genomförd bör andra stycket i inledningen 

till stadgarna för Hammarby IF Fotbollförening, som nu lyder så här:  

Föreningen bildades den 2 november 1998 och utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som 

ursprungligen bildades den 7 mars 1897 och inträdde i Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den 

tidigare fotbollssektionen i Hammarby IF inrättades ursprungligen 1915.  

ändras till följande lydelse:  

Föreningen bildades den 2 november 1998 och utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som 

ursprungligen bildades 1889 och fick sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och inträdde i Sveriges 

Riksidrottsförbund 1905. Den tidigare fotbollsektionen i Hammarby IF inrättades ursprungligen 1915.  

alternativt:  

Föreningen bildades den 2 november 1998 och utgjorde tidigare en sektion i Hammarby IF, som 

ursprungligen bildades den 10 april 1889 och fick sitt nuvarande namn den 7 mars 1897 och inträdde 

i Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den tidigare fotbollsektionen i Hammarby IF inrättades 

ursprungligen 1915.  

 

Stockholm, 13 december 2019  

(redigerad 26 januari 2021)  

Gabriel Gemmel  
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Styrelsens yttrande: 

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna, utsedd av årsmötet. På årsmötet 2020 beslutades - som 

motionären korrekt påpekar - att ”Hammarby IF Fotbollförening ska verka för att ändra första 

meningen i inledningen till Stadgar för Hammarby Idrottsförening”. 

Styrelsen i Hammarby IF FF anser att det var olyckligt att Hammarby Alliansen utelämnade 

motionären i utredningsarbetet. Styrelsen har största respekt för årsmötesbeslutet och dess medlemmar 

och kommer verka för att Hammarby alliansförening bifaller Hammarby fotbolls medlemmars 

årsmötesbeslut. 

Styrelsen förslår årsmötet besluta att bifalla motionen. 

 

Motion 6: Helvit tröja. 

Bakgrund: 

Hammarby IF är en klubb med en 132 år lång historia. Fotbollen startade 1915, det är 106 år av 

fotbollstradition. Hela fotbollssverige vet vilka vi är och vad vi står för. Ja, Hammarby IF är nog det 

mest mytomspunna laget i Sverige och med tanke på det är det konstigt att vi inte har ett permanent 

hemmaställ.  

Hammarby IF Fotboll bör ha ett hemmaställ som alla Bajare – såväl äldre som knattar - kan känna 

igen och känna igen sig i. Ett ställ som alla fotbollsintresserade i Sverige, och snart i Europa, ska 

känna igen direkt när de ser det. 

Förslag: 

Motionärerna föreslår att Hammarby IF FF:s hemmaställ ska vara vit tröja, gröna shorts och vita 

strumpor. Ett ställ som länkar oss tillbaka till Hammarby IF:s första år som fotbollssektion. Självklart 

kan tröjan ha mindre inslag av grönt så länge tröjan inte blir randig. Även strumpan kan ha mindre 

inslag av grönt. 

Motionärerna föreslår att all reklam på hemmastället ska vara i harmoni med de färger som återfinns i 

Hammarby IF:s klubbmärke. 

Motionärerna förstår att det måste finnas utrymme för andra matchställ, då det kan finnas folk eller 

sponsorer med annan åsikt. Motionärerna förstår vidare att det bör finnas viss flexibilitet för merch. Vi 

föreslår att dessa ställ kan ta sig i uttryck som bortaställ, tredjeställ eller ett alternativt matchställ för 

specifika matcher t. ex. Svenska cupen eller liknande. 

Yrkande: 

Vi yrkar därmed bifall från årsmötet:  
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Att Hammarby IF FF ska spela samtliga hemmamatcher i Allsvenskan i helvit tröja med möjlighet av 

gröna inslag dock ej randig tröja, gröna shorts och vita strumpor med möjlighet av gröna inslag.  

Att alla inslag av reklam ska vara i harmoni med stället och Hammarby IF:s klubbfärger. 

Att Hammarby IF FF gör detta till ett permanent hemmaställ. 

Johnny Holmqvist 

Anders Jutterström 

Adam Carlquist 

 

Styrelsens yttrande: 

Tack för ännu en välskriven motion om våra matchställ. Motionärerna vill att årsmötet beslutar om att 

Hammarby IF Fotbolls representationslag, som organiseras i Hammarby Fotboll AB, ska ha 

permanenta och fastslagna mönsterregler för matchdräkten vid hemmamatcher. 

Skribenterna vill att Hammarbys hemmaställ alltid ska bestå av vit tröja, gröna shorts och vita 

strumpor. De yrkar på att årsmötet beslutar ”Att Hammarby IF FF ska spela samtliga hemmamatcher i 

Allsvenskan i helvit tröja med möjlighet av gröna inslag dock ej randig tröja, gröna shorts och vita 

strumpor med möjlighet av gröna inslag. Att alla inslag av reklam ska vara i harmoni med stället och 

Hammarby IF:s klubbfärger. Att Hammarby IF FF gör detta till ett permanent hemmaställ.” 

Precis som i fallet med motion 4 är detta en fråga som delar våra medlemmar, men svaret från 

styrelsen blir likvärdigt. 

Styrelsen anser att det är viktigt att sätta in frågan i ett nutida sammanhang, där vi idag agerar i en 

värld som är djupt annorlunda än för cirka 30 år sedan, den tid som motionären bland annat refererar 

till. Idag är Hammarby Fotboll beroende av en framgångsrik kommersiell verksamhet för att kunna 

vara sportsligt konkurrenskraftig i den moderna fotbollen. För att även fortsättningsvis kunna agera 

med maximala förutsättningar anser styrelsen att den nuvarande flexibiliteten vad gäller 

färgkombinationer på matchställ ska kvarstå. 

Styrelsen anser inte att förutsättningarna har förändrats sedan förra årsmötet då frågan också var uppe. 

Bolaget har fortfarande stor nytta av flexibiliteten som är nödvändig i förhållande till 

materialleverantörer, sponsorer med flera. Dock anser styrelsen att arbetet med professionella designer 

och referensgrupp bär frukt, och den nya tröjsponsorn Huski Chocolate har exempelvis en logotyp 

vars gröna färger harmonierar med årets hemmaställ, som utgörs av vit tröja med gröna shorts. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 
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Motion 7: Inrättandet av en fotbollslobbyist i syfte att reformera 

Villkorstrappan. 

Villkorstrappan och dess konsekvenser för Hammarby  

Sedan 2019 har polismyndighetens arbete för att motverka ordningsstörningar i samband med 

fotbollsmatcher radikalt förändrats. Strategin, känd som ”Villkorstrappan”, beskrivs av en av 

Hammarbys sakkunniga i frågan som ”ytterligare ett bevis på myndighetens dysfunktionella 

organisation och struktur”.  

I en nyligen läckt handlingsplan från polisens Nationella operativa avdelning förtydligas de åtgärder 

som polisen ser som rimliga för att motverka ordningsstörningar under den allsvenska säsongen 2021. 

Bland dessa listas arrangörsansvar även utanför det avgränsade arenautrymmet (3.2), strikta 

visitationskrav för all publik (3.3) och publikneddragningar i omfånget (men ej begränsat till) 10 - 25 

% av arenans maxkapacitet (3.4).  

Ovanstående skärpta restriktioner är resultatet av en säsong utan vare sig publik eller 

ordningsstörningar. Polismyndighetens analys av ordningsläget den senaste säsongen med 

supporternärvaro på läktarna (2019) togs emot av Svensk Elitfotbolls generalsekreterare med orden: 

”Vi står inte bakom rapporten, vi vill inte ens vara en del av den eftersom vi är helt oeniga i många av 

beskrivningarna och slutsatserna.”.  

Att de nya restriktionerna inte har tillkommit som ett resultat av faktiska läktarproblem understryks av 

den rekordhöga upplevda tryggheten på allsvenska fotbollsmatcher (4,3 på en femgradig skala enligt 

SEF). Polismyndighetens intresse av att lyssna på de berörda föreningarnas åsikter och 

förändringsförslag framstår som obefintligt, vilket bekräftas av de interna myndighetsdokument som 

under vintern har lyfts fram i medierapporteringen kring Villkorstrappan.  

Hammarby riskerar av allt att döma att lida kraftig ekonomisk skada till följd av ett dysfunktionellt 

regelverk, upprätthållet av en myndighet utan intresse för samverkan eller dialog.  

Behovet av en välfungerande påverkansfunktion  

Det är motionärens bestämda uppfattning att arbetet för att reformera Villkorstrappan behöver 

struktureras och effektiviseras. Begrepp som lobbying och strategisk opinionsbildning används sedan 

lång tid av organisationer i många samhällssektorer med behov av att påverka befattningshavare och 

myndigheter. Dessa instrument bör i högre utsträckning nyttjas av fotbollsklubbar vars verksamhet i 

grunden är hotade av polismyndighetens agerande.  

Det är med andra ord hög tid för en fotbollslobbyist. En sakkunnig person/funktion med uppdraget att 

driva opinion för att visa på de negativa effekterna av Villkorstrappan och verka för att polisens 

villkorsstrategi reformeras.  

Syftet är dels att avlasta de personer i föreningen vars arbetsuppgifter innefattar myndighetskontakt, 

dels att öka effektiviteten i påverkansarbetet mot polismyndigheten. Arbetet kan med fördel bedrivas 

med flera föreningar som uppdragsgivare.  

Ett flertal organisationer kan redan i dag anses som legitima representanter för elitklubbarnas intressen 

gentemot polismyndigheten. SEF, SFSU och SvFF/RF är exempel på detta. Trots goda intentioner 

(från vissa av nämnda organisationer) har situationen under de två senaste säsongerna snarast 

förvärrats. Nya strategier för att uppnå förändring är av allt att döma nödvändiga. 2  
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Möjlig struktur, finansiering och organisering av påverkansarbetet 

Rapporteringen kring Villkorstrappan gör gällande att det främst är Polismyndigheten i Stockholms 

agerande som ligger till grund för dagens problematik. I remissvaren till polisens inriktningsbeslut 

2020 framkommer att flera andra regioner kritiserar det av Stockholmspolisen framforcerade 

villkorsarbetet.  

Det är därför naturligt att ett opinionsbildande arbete i syfte att reformera tillämpningen av 

Villkorstrappan kan ske under de tre Stockholmsklubbarnas gemensamma översyn. Liknande 

samverkan bedrivs/har bedrivits i frågor där de tre klubbarna delar gemensamma intressen gentemot 

myndigheter och beslutsfattare.  

Rent praktiskt kan en fotbollslobbyist ges ett tidsbegränsat uppdrag (exempelvis tolv månader med 

möjlighet till förlängning efter utvärdering) med evenemangs/säkerhetsansvarige i respektive klubb 

som gemensam beställare. Uppdraget kan ges till en enskild person som gemensamt väljs ut av 

klubbarna, alternativt upphandlas tjänsten från någon av de lobbyfirmor i Stockholm som specialiserar 

sig på denna typ av påverkansarbete*.  

Det bör poängteras att funktionens enda uppgift blir att verka för att reformera polisens skadliga 

tillämpning av Villkorstrappan med tillhörande restriktioner.  

En gemensam beställarfunktion ger ett naturligt delat finansieringsansvar. Den totala kostnaden för en 

fotbollslobbyist kan enligt en grov uppskattning antas kosta runt en miljon kronor för 

uppdragsperioden. Kostnaden för respektive klubb blir 330 000 SEK. Detta ska sättas i relation till att 

25 % reducerad publikkapacitet på Nya Söderstadion innebär ett bortfall av biljettintäkter på dryga 1,7 

miljoner kronor per match (publikkapacitet 30 000 och biljettsnittpris 225 SEK).  

---  

Syftet med denna motion är att understryka behovet av ett mer välfungerade, välfinansierat och 

välstrukturerat påverkansarbete i syfte att snarast möjligt nedmontera Villkorstrappan. Formerna för 

detta bör utarbetas av Hammarby. Risken är annars uppenbar att arbetet för att rädda föreningens 

ekonomi och verksamhet under Coronapandemin har varit förgäves.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås:  

Att Hammarby Fotboll ges i uppdrag att undersöka den möjliga organiseringen och finansieringen av 

en särskild påverkansfunktion (”fotbollslobbyist”) i syfte att reformera Villkorstrappan.  

Stockholm 31/1 2021  

Daniel Olsson 

*Motionären vill understryka att undertecknad själv inte anser sig lämpad för detta uppdrag.  

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tackar Daniel Olsson för inlämnad motion. Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB 

arbetar sedan flera år mycket aktivt med denna fråga. Ett arbete som förhoppningsvis ska leda till en 

fungerande dialog mellan Hammarby, Polisen och berörda politiker. En förutsättning för att komma 

framåt och nå konkreta lösningar.  

Vi arbetar också nära SEF:s tjänstemannaorganisation samt berörda klubbar, då detta är en viktig fråga 

för hela fotbollsrörelsen. Vi har inom den strukturen även samarbeten med externa konsulter och 

experter.  

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.  
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Motion 8: AEG:s andelar i Hammarby Fotboll AB. 
Året 2020 har minst sagt varit ett speciellt år på många sätt och vis. Som supporter har man fått lära 

sig att leva i en värld där man inte längre kan gå och se fotboll på plats, utan man tvingas följa 

Hammarby från tv-soffan. Detta leder till en verklighet där supportrarna blir mer och mer alienerade 

från laget. Vikten av stödet från supportrarna blev smärtsamt uppenbar under den gångna säsongen, 

när samtliga ligor i Europa visade på en nästintill totalt utraderad hemmaplansfördel, i samband med 

att publiken försvann från läktarna. Detta sågs även i Sverige, och allra störst blev påverkan för 

Hammarby. Att supportrarna är en extremt väsentlig del för att nå sportsliga framgångar blev 

övertydligt, inte bara via minskad poängskörd på hemmaplan, utan även via de supportrar som valde 

att stå kvar, samt de som köpte stödplåtar.  

Hammarby är en förening som i väldigt hög grad har byggt på en stark lokalförankring och en tydlig 

kultur kring klubben. Medan klubben tagit steg mot sportslig framgång senaste åren har man fått se en 

hel del av dessa ideal tummas på i viss mån. Flytten till nya arenan har naturligtvis lett till helt nya 

möjligheter för intäkter, och har varit viktig för att få laget att gå från Superettan till att etablera sig på 

övre halvan i Allsvenskan. Samtidigt bör det hållas i åtanke att det inte är optimalt att Hammarby 

spelar på en multiarena med företagsnamn och konstgräs, som dessutom delas med en av de värsta 

antagonisterna. Bristen på stockholmare i herrarnas A-lag är också något som inte heller är önskvärt. 

Även om det är lätt att romantisera en tid när halva A-laget bodde på Södermannagatan och hade ett 

par minuters gångavstånd till träningarna på Kanalplan går det naturligtvis inte att vara en sån 

utpräglad kvartersklubb och samtidigt vara ledande i Norden. Båda dessa exempel visar dock på hur 

viktiga kulturella värden riskerar att gå förlorade allteftersom klubben tar steg mot en position högre 

upp i den globala fotbollspyramiden.  

Med allt detta i åtanke är det en svår balansgång att gå mellan att vara nostalgisk och att vara 

framåtsträvande, men den behöver inte vara omöjlig. Dock finns det redan nu oroväckande tecken på 

att lokalförankring och kultur gradvis överges i jakt på sportslig framgång, exempelvis de som nämnts 

ovan. Vi är alla medvetna om att AEG har en betydande roll i Hammarby Fotboll AB, och att detta en 

gång i tiden räddat Hammarby från ruinens brant. Dock är situationen en annan nu, och trots pandemi 

finns inte hotet om konkurs närvarande precis runt hörnet på samma sätt numera. Det är i min mening 

en principsak att Hammarby borde vara ägt av medlemmarna till 100%. I en tid då gapet mellan 

supportrar och klubb blir större bör alternativ utforskas för att säkerställa att supportrarna fortfarande 

har något att säga till om i klubben.  

Tidigare år har det skrivits motioner om minoritetsägares närvaro i Hammarby, som avfärdats med 

motiveringen att det ej är relevant att åtgärda ägarsituationen då 51%- regeln agerar som en 

bromskloss mot försök av minoritetsägare att agera enligt Hammarbyfientliga intressen, och att andra 

åtgärder bortom 51%-regeln är överflödiga. Dock har AEG och andra minoritetsägare fortfarande 

starkt inflytande, då de har flera ledamöter i HFAB:s styrelse. Även om det går att argumentera för att 

det finns sportsliga fördelar med att ha Zlatan Ibrahimovic som en delägare finns det principiella skäl 

att argumentera för att beslut om ägandestrukturen inom klubben inte är något som bör fattas i 

Kalifornien, långt borta från Södermalm, och helt utan möjlighet till inflytande bland medlemmarna.  

När AEG klev in i klubben var det då en akut tillförsel av kapital behövdes för att rädda klubben från 

konkurs. Då denna ekonomiska situation ej längre är aktuell bör samarbetet omvärderas. Supportrarna 

har under det gångna året visat på en stor förmåga att samla in pengar åt diverse ändamål, såsom 

stödplåtar och insamlingskampanjer till spelare. Tidigare år har insamlingar dessutom genomförts för 

att bygga det nya klubbhuset. Med detta i åtanke bör det finnas en möjlighet att samla ihop en del av 

dessa pengar med hjälp av supportrarna. 
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I linje med Hammarbys ideal att vara en förening där supportrarna spelar en väsentlig roll, samt den 

förbättrade ekonomiska situationen i klubben, uppmanar jag därmed föreningen att: 

1) ta ställning för principen att Hammarby ska vara en till 100 % medlemsägd förening.  

2) utforska de ekonomiska möjligheterna att köpa tillbaka AEG:s (och andra eventuella 

minoritetsägares) andelar i Hammarby Fotboll AB.  

2021-01-31 

Mikael Bjuremalm  

 

Styrelsens yttrande: 
Tack för motionen. Styrelsen är vänligt inställd till ansatsen i din motion och det är lätt att hålla med 

om många saker som du skriver. Här följer ett kort svar i en stor fråga som går ut på att föreningen 

redan arbetar i den riktning som du efterfrågar. 

Den här frågan är något av en klassiker som har förekommit i olika varianter på våra årsmöten från 

gång till annan, ända sedan vi för ganska länge sedan vid det här laget sålde aktier i Hammarby 

Fotboll AB. Frågan är ständigt aktuell och handlar om vår innersta identitet som Bajare.  

Styrelsens uppfattning är vidare att knappt någon Bajare motsätter sig principen eller önskemålet om 

att vi vill äga oss själva. Att vi vill just den saken har vi dessutom konstaterat på föregående årsmöte.  

Föreningsstyrelsen ser det som en av sina kärnuppgifter att löpande utvärdera sitt och andras ägande i 

Hammarby Fotboll AB, och ägnar löpande frågan en hel del uppmärksamhet. Allt i syfte att hela tiden 

agera på det sätt som är bäst för Bajen på både kortare och längre sikt, inte minst när det gäller att 

finansiera verksamheten. 

Som utförligt diskuterades på föregående årsmöte så är det annars ingen annan än föreningens 

medlemmar som ytterst bestämmer över någon del av Hammarby Fotboll redan som det är, särskilt 

avses då Hammarby Fotboll AB i vilket AEG har haft ett ägarintresse i många år nu. 51 %-regeln 

garanterar den saken. Ur ett rent maktperspektiv så har alltså föreningen makten över verksamheten 

precis som det alltid har varit. 

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad, och ser fram emot att utveckla yttrandet vid årsmötet 

om det efterfrågas. 
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Motion 9: Förlängd säsong i Allsvenskan. 
Förra säsongen spelades Allsvenskan ända in till december. Detta tycker jag är något som Hammarby 

Fotboll ska verka för. En förlängd säsong gynnar Hammarby då det inte komprimeras lika många 

matcher per vecka. Om vi kan spela hela november ut så slipper vi med största sannolikhet tre matcher 

per vecka. Vårat mål är Europaspel varje säsong och även ur den aspekten är en förlängd säsong något 

att verka för. Eftersom det nästan varje sommar är någon form av mästerskap så måste alltid 

allsvenskan få stå tillbaka och komprimera omgångar vilket gör att spelarna inte hinner återhämta sig 

samt att publiken får svårare att hinna med, i värsta fall fem matcher på en 2-veckorsperiod. Höstarna 

är ljumna och november är en fullt kapabel fotbollsmånad. Dessutom brukar inte spelarna gå på 

semester förrän i slutet av november ändå. I Norge spelar man säsongen november ut och klarar Norge 

det så går det även i Sverige. 

Jag yrkar för att Hammarby fotboll verkar för en förlängd allsvensk säsong. 

Stockholm 21-01-21 

Marcus Ekholm 

 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tackar Marcus Ekholm för hans inlämnade motion om förlängd säsong i Allsvenskan. 

Styrelsen kommer att verka för detta genom de strukturer och regelverk som finns inom SvFF och 

SEF.  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalls. 

 

Motion 10: Lagen går in olika inför hemmamatch. 
Då vi såg i förra årets allsvenska att lagen inte behöver gå in på planen sida vid sida inför match, 

tänker på matchen Varberg mor MFF, så bör Hammarby fotboll besluta att vi likt tidigt 90-tal först 

släpper in motståndarna och sedan kommer Hammarby in. Detta för att öka hemmaplansfördelen. Då 

hyllningarna tydligt riktas till vårat lag. 

Jag yrkar för att Hammarby fotboll först ska släppa in motståndarna och därefter ska Hammarby 

komma in på planen 

Stockholm 21-01-21 

Marcus Ekholm 

 
 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen tackar motionären för motion att Hammarby Fotboll först ska släppa in bortalaget och 

därefter ska Hammarby komma in på planen. Styrelsen sympatiserar med motionen. Förslaget är 

tyvärr inte förenligt med Särskilda tävlingsbestämmelserna och därmed inte möjligt att genomföra. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås. 
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Motion 11: Vaccinerade ska få besöka läktarna. 
Då vi ser stora intäktsbortfall då ingen publik släpps in på läktarna så bör man kunna ordna 

arrangemang för de som uppvisar vaccinationsintyg vid entréerna. Att släppa in vaccinerade kan på 

intet sätt bidra till ökad smittspridning. Denna motion gäller ju enbart så klart under rådande 

omständigheter då det råder undantag i samhället. Att få in publik är fundamentalt för vår förening. 

Jag yrkar för att Hammarby fotboll ska verka för att vaccinerade ska få tillstånd att besöka läktarna så 

snart det går. 

Stockholm 21-01-21 

Marcus Ekholm 

 
 

Styrelsens yttrande: 

Vi tackar återigen Marcus Ekholm för ytterligare en motion, denna gång rörande införande av 

vaccinpass. Vi har under det gångna året arbetet intensivt med att förbereda öppnandet av säkra 

publika evenemang igen. I det arbetet har bland annat vaccinpass varit en av flera lösningar som 

diskuterats.  

Politiker, myndigheter, SEF och vi som arrangerar publika evenemang är i grunden positiva till denna 

och andra lösningar som kan öppna läktarna på ett säkert sätt. Detta är dock ett komplext förfarande 

och det finns i dagsläget varken en central eller lokal genomförandeplan. När detta motionssvar skrivs 

så ligger myndigheternas fokus fortfarande på tillgången till vaccin och inte på passen.  

Målet för Hammarby IF FF och Hammarby Fotboll AB är att när, myndigheterna bedömer att det går 

att genomföra säkra publika evenemang, skall vi i samma stund vara klara att agera. Oavsett lösning.   

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad. 
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Motion 12: Transparens! 
Jag, Bo Alvarsson, skickar härmed in följande motion till årets årsmöte för Hammarby IF FF: 

I kölvattnet av IK Frejs ekonomiska problem har det uppstått en rad frågetecken kring hur Hammarbys 

styrelse har agerat i övertagandet av nämnda IK Frejs styrelse. Även om det har legat i Frejs intresse 

med avskrivna skulder och ett omtag i lägre divisioner som matchar deras egentliga sportsliga 

ambitioner samtidigt som ungdomssidan i Täbyföreningen säkrats, framstår det som att Hammarby har 

tagit en genväg genom divisionerna för att gynna egna intressen på talangsidan.  

En bra tävlingsmiljö för talanger och spelare på återväxt är givetvis eftersträvansvärd, men får inte ske 

på bekostnad av beslut (i styrelserum) som bryter mot fundamentala principer kring upp- och 

nedflyttning oavsett vilken division det rör sig om. Omständigheterna är inte okomplicerade och en 

samarbetsklubb ska möjligtvis inte lämnas i sticket, men jag efterlyser en större transparens gentemot 

Hammarbys medlemmar kring liknande situationer som kan uppstå i framtiden. Hammarby Fotboll 

måste alltid verka för fotboll ska avgöras på planen och detta bör också gälla samarbetsföreningar som 

kan tänkas ha betydligt mer blygsamma ambitioner att klättra i divisionerna.  

2021-01-31 

Bo Alvarsson 

 

Styrelsens yttrande: 

Tack för motionen. Motionen innehåller inget tydligt förslag men väl ett tydligt tema som styrelsen 

gärna adresserar. 

Föreningsstyrelsen och resten av klubben har inga andra avsikter än att vara transparent, i Frej-frågan 

liksom i andra frågor. Dock gäller detta med sedvanlig reservation för att föreningen måste följa lagar, 

regler och avtal som ibland kan begränsa önskad transparens i någon mån. Föreningsstyrelsen förstår 

uppfattningar som har förts fram om att arbetet med transparensen inte alltid har varit så bra som 

föreningsstyrelsen och medlemmarna i föreningen vill ha den och tar till sig kritiken. 

Föreningsstyrelsen uttalar därför här att föreningsstyrelsen ska anstränga sig än mer framöver för att 

låta medlemmarna får veta så mycket som möjligt om de saker som angår medlemmarna och också 

låta medlemmar få göra sin röst hörd mellan årsmötena.  

Föreningsstyrelsen anser att medlemsmöten, oavsett form, är det bästa forumet för just dessa saker och 

arbetar med att få till dessa på bästa sätt. Styrelsens ambition är alltså att välfungerande 

medlemsmöten även framöver skall vara utmärkta fora för medlemmar, förtroendevalda och 

medarbetare i det gemensamma arbetet för Bajens och Bajarnas bästa. 

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad. 


