
– JAG HAR alltid supportat Bajen, säger 
Mathias då vi sätter oss ner i soffan 
och börjar intervjun. Hans lägenhet 
kryllar av saker som har med Ham-
marby att göra. På en klädhängare i 
garderoben finns det två Hammar-
bytröjor, en från guldåret 2001,och den 
andra från ett par år senare. När jag 
sveper med blicken över Mathias lä-
genhet så fastnar den helt plötsligt vid 
tre gummor i grönt vilka ligger på hans 
TV byrå. Vad är nu detta? tänker, jag.

– Jaha de där säger, Mathias 
leende. Det är tre ryska babusj-
kor i trä, fina grejor alltså.

– Det var farsan som började med att 
supporta Hammarby. Han är född 
och uppvuxen i Stockholm och sedan 
fortsatte det med att både jag, min 
bror och min syster började hålla 
på Hammarby. Mamma däremot 
kommer från Alingsås och håller 
på IFK Göteborg. Annars i famil-

jen så håller vi på det Schweiziska 
landslaget för att min farfar kommer 
därifrån, säger Mathias glatt.

Mathias visar mer i garderoden och 
mycket riktigt där inne hänger den 
klassiska röda schweiziska tröjan 
med det vita korset i mitten.

– Första matchen jag gick på var i 
Göteborg men jag kommer dock 
inte ihåg så mycket av den för 
det var så pass länge sedan. 

NÄR JAG DÄREMOT frågar om han 
kommer ihåg den första hemmamat-
chen han gick på så spricker det upp 
ett stort leende i Mathias ansikte 
och han börjar upphetsat berätta:

– Det var en match mot Halmstad 
2001 hemma på Söderstadion, 
då Trym Bergman, norrmannen 
med världens smalaste och minsta 
ben (skratt) stänkte in ett mål. 

Det är inspirerande att höra 
Mathias berättelse, han lyser av 
engagemang och jag ber honom 
berätta om ett särskilt minne.

– Ett fint minne var när vi golvade 
Helsingborgs IF hemma 2005 med 
6-2. Jag följer allt som har med Ham-
marby att göra. Stöttar damerna och 
även de yngre lagen, både tjejer och 
killar. Det är mycket roligare att titta 
när damerna och de yngre spelar för 
de visar större glädje i spelet och jag 
tror att de också är glatt överaskade 
över att det faktiskt kommer mycket 
folk på deras matcher. De är inte vana 
vid det. Jag brukade åka med ett par 
kamrater till Göteborg och kolla på 
ungdomsturneringen Gothia Cup. 
Ett år hamnade vi till och med på 
första sidan i Göteborgsposten. 

NYFIKEN PÅ HUR långt Mathias har 
gått i sin fanmania frågar jag om 
vad som är den mest extrema 

BAJEN TIL I DIE
ETT MÖTE MED ETT HAMMARBYFAN

Jag vet inte vad jag tänkte att jag skulle få ut av den här 
intervjun mer än en glad konversation med ett passionerat 
fan. Jag fick dock så mycket mer. Det blev en intervju med en 
person som med stor passion följer allt som har med Ham-
marby att göra och som aldrig någonsin skulle byta lag.
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Ålder: 25 år
Bor: Alingsås
Familj: Mor, Far, en bror, och en syster.

MATCHEN HAN HAR gått på oavsett 
lagsport och svaret chockar mig. 

– Det var nog när jag och mina tre 
kamrater var i Tranås (Småland) och 
kollade på dambandy. Det kändes 
typ som om det var 19 minusgrader 
ute. Det måste säkert ha varit nära 
det, skitkallt var det i alla fall.

Mathias höjer rösten lite, 
ler stort och tillägger:

– Men det var det värt.

JAG SER MIG omkring i hans lägenhet 
och ställer den i särklass svåraste 
frågan jag har: Vem är den störste 
Hammarbyspelaren genom alla 
tider?  Är det Hammarbylegenda-
ren Lennart ”Nacka” Skoglund? 
Mathias funderar lite och säger: 

– Jag var inte med då Lennart ”Nacka” 
Skoglund spelade så jag kan inte säga 
så mycket om honom, men enligt mig 

så är den självklare kungen Kennedy 
Bakircioglü, hjärtat i Hammarby. Han 
kom till klubben från Assyriska, 1999 
och var med till guldåret 2001 och 
spelade sedan ett par år utomlands och 
återvände sedan till Hammarby 2012.

  Tiden går fort när man pratar med 
Mathias men nu började vi bli hungri-
ga så vi drog ner till pizzerian och tog 
en pizza och fortsatte samtalet. Men 
det blev en helt annan berättelse. 

MATHIAS DRÖMELVA
Tränare: Sören Crantz

Uppställning 4-4-2

Målvakt: Lasse Eriksson 

Vä.back: Max von Schlebrügge

Mittback: Johan Andersson

Mittback: Petur Marteinsson

Högerback: Süleyman Sleyman

Vä.mitt: Christer Fursth

Innermitt: Petter Andersson

Innermitt: Karl Oskar Fjörtoft 

Hö.mitt: Kennedy Bakircioglü 

Forward: Andreas Hermansson

Forward: Peter Markstedt

MATHIAS EGGIMANN


