
Vita Bergens Barn

Utsikt från Vita berget ned mot Lilla Mejtens Gränd



“Vita bergens barn” inleds år 1821. Handlingen 
utspelar sig främst, som titeln antyder, i trakterna 
kring Vita bergen på Södermalm och familjerna kring 
Barnängens manufaktur. Områden som blev gro-
grunden till Hammarby Rodd och senare Hammarby IF.

“Vita bergens barn” är den sista delen i en trilogi  
som utspelar sig i Stockholm 1749-1860. De första  
delarna är “Vävarnas barn” och “Krigens barn”. 
Flera av karaktärerna i “Vita bergens barn” åter-
finns även i den så kallade “Stadserien” som  
börjar med “Mina drömmars stad”.



När Hammarby Rodd satte sina åror i vattnet 
på Hammarby sjö under 1880-talet la de även 
grunden för tillkomsten av Hammarby Ishockey.
Då kölden var som hårdast och isarna frös kunde 
Vita bergens barn ge sig ut över sjön för lek, spel 
och nya äventyr. 

Vår anrika förening grundades i syfte att skapa 
en sundare livsstil för människorna på Södermalm.  
Utifrån denna bakgrund kan vi därför med 
stolthet säga att Hammarby IF alltid har varit 
sann samhällsbyggare och en drivkraft inom  
hälsa och idrott. 



Som medlem i Vita Bergens Barn är du delaktig i  
att skapa framtidens visioner för Hammarby Ishockey  
och våra större planer för att vara drivande för  
samhällsfrågor kring hälsa i Bajenland.

Nätverket kommer bestå av människor med  
“hjärtat på rätt ställe”. Vi söker drivna och  
engagerade supportrar som vill vara med  
att utveckla framtiden i Bajenland.



Det vi erbjuder medlemmarna i Vita Bergens Barn:

•  Insyn i allt arbete som sker inom Hammarby 
Ishockey och projektet “Hälsoresan”.

•  Regelbundna medlemsträffar med diskussioner 
kring visionerna för Hammarby Ishockey.

•  Inbjudan för 2 personer till kommande  
exklusiva events.

•  Namn på sponsortavlan Vita Bergens Barn 2022 
i våra ishallar.

• Exklusiv medlemspin.

Sponsorgåva för medlemskap är 2000 kr per år.



Inspirationen för vår symbol, hämtad från Sofia kyrka i Vita bergen. 



Exklusiv pin, endast för medlemmar.



Aktivera medlemskap 2022:

•  Scanna denna QR-kod i din Swish-app. 
2000 kr till 123 011 0312, Hammarby Hockey Framtid AB.

•  I raden för meddelande fyller du i din 
e-postadress.

• Kallelse till nästa möte sker via epost.

•  Vid ditt första möte erhålls din 
medlemspin.


