BÄSTA FANS-BLOGGARNA

På nätet tar
BaraBen på
Glenn Hysén

Största
supporterbloggen:
BaraBen

Den kanske mest kända supporterbloggen. Har stenkoll på IFK Göteborg
(såklart) men även de övriga allsvenska
lagen. Har en skön blandning av nyheter
och provokativ humor. Och en initierad
blogg av Tobias Hysén som berättar
hemligheter inifrån laget – och sitt liv.
baraben.com

Supporterbloggarna har blivit en allt större maktfaktor. Och i täten går IFK Göteborgsfansens nya husorgan
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– BaraBen.com

På 2000-talet är bloggarna en maktfaktor – inte enbart när det gäller
klorblekta jeans och FRA-lagar.
När officiella hemsidor och traditionella medier misslyckas tar fansen
över. Blåvita BaraBen leder supporterjournalistiken in i framtiden.
Här var
de först
hMinnesvärda Baraben-avslöjanden
enligt ”Frankie”.
Omklädningsrumsbråket
under VM 2006.
BaraBen avslöjade
bråket mellan Mellberg och Ljungberg ord för ord,
och Aftonbladet
hängde på direkt.
BaraBen hade
14 000 unika läsare före lunch
samma dag.
När Tobias
Hysén blev
klar för Blåvitt.
IFK Göteborg försökte mörka affären eftersom alla
papper inte var
klara, men BaraBen
avslöjade övergången flera
veckor innan den
presenterades.
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N

är Jesper

Blomqvist valde
Djurgården i stället
för Göteborg, trots
namninsamlingen
som den lilla supportergruppen
”Älva Änglar” hade skickat till
Blomqvist föräldrahem i Tavelsjö,
gick luften ur initiativtagaren Markus Hankins.
Han lade ner engagemanget, med
undantag för inlägg på diverse blåvita forum.
Men 2005 tipsade en vän honom
om att börja blogga.
– Jag visste knappt vad en blogg
var för något, säger Markus Hankins, som kallar sig ”Frankie” på
bloggen.

Året efter registrerade han
domänen BaraBen.com (”Bara ben
på Glenn Hysén” är snott från en
Nile City-sketch med Weiron i Ottan).

I dag är BaraBen Sveriges största
supporterblogg, med 90 000 unika
läsare i månaden, en siffra som förväntas stiga med 30–40 procent när
allsvenskan startar. Sajten har
cirka 75 registrerade skribenter,
med en kärntrupp på 20 personer.
– När jag startade bloggen var nyhetsflödet kring Göteborgsfotbollen
väldigt dåligt. Förutom GT och GP
fanns ingenting, säger Hankins,
som utbildat sig till journalist och
nu är medarbetare hos GT/Expressen.

I takt med läsarna växer kritiken. Skribenter har hoppat av när
bloggen blivit för kontroversiell.
– Det finns blåvita supportrar
som inte alls gillar oss. Vi trampar
folk på tårna och är inte rädda för
att göra det igen.
Under skatteskandalen i IFK Göteborg rasade debatten i kommentarerna.

– Ingen har kritiserat IFK Göteborg så hårt som vi gjorde då. Bengt
Halse kallade mig galen, och vissa
läsare tyckte att det vi skrev var på
gränsen till förtal.
– Men då började vi bli en ledarsida för den blåvita supporterrörelsen. När supporterklubben Änglarna vacklar, försöker vi alltid ha
en tydlig åsikt.

BaraBens uppgift är dels att
skapa ett intresse runt Blåvitt, och
dels att få klubben att utvecklas genom att kritisera det som är fel, säger fotografen och skribenten Olof
Björkman.
– Vi skapar opinion, på så sätt är
vi en maktfaktor.
Markus Hankins:
– Vi försöker visa att det finns förslag från supporterleden, att det
finns alternativ. Det kanske är vår
största makt.
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FOTBOLL

fansen över
Här är
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Vilka
fotbollsbloggar
läser du?

andra
grymma
bloggar
Tre hörnor straff

Den osynliga handen

Junivallen

hDen i särklass mest litterära fotbollsbloggen i Sverige. Vill berätta om annat än offsidefällor, transferrykten och frisparksvarianter.
Här skriver bland andra Expressens kulturskribent Jesper Högström.
trehornorstraff.blogspot

hAllsvenskans Financial Times. Håller
stenkoll på allt som rör ekonomi och
svensk och internationell fotboll. Exempelvis går bloggen genom de allsvenska klubbarnas årsredovisningar i detalj och förklarar för läsarna på ett underhållande sätt.
osynligahanden.blogspot.com/

hHär är italienska AS Roma i fokus. Och
den i Roma som är mest i fokus är självklart superstjärnan Francesco Totti. Sidans
utseende är svalt men Malena Johansson
som driver sidan har en passion för fotboll
som är desto hetare.
junivallen.blogspot.com/
David Fjäll
– Mats Lernebys
blogg på Svenska
fans, han skriver
bra om italienska
ligan. Sedan läser
jag olika fotbollsbloggar på The Guardian, ingen specifik. Och så brukar
jag läsa Birro – det
är klart man läser
en polares blogg.

Himmelriket

Gnagarforum

hSupportersajten Svenska Fans mest
klickade lagsida. Följer allt som händer i
och kring Malmö FF på ett närmast slaviskt
sätt. Under träningslägeret i Marbella
fanns sex reportrar från Himmelriket på
plats för att bevaka varenda steg.
svenskafans.com/fotboll/mff

hAIK-fansens hemmaplan på nätet är Sveriges kanske äldsta fansajt. Håller fortfarande klassen med många intressanta
intervjuer och riktigt bra webb-tv. Men
framförallt är det diskussionsforumet som
gör att sidan är bra.
svenskafans.com/fotboll/aik

Camp Sweden
hInnehållsmässigt kanske inte sajten platsar på den här listan, men engagemanget
för svenska landslaget är berömvärt. Det
roligaste på sidan är samlingarna av bilder
och filmer från EM i somrars, där finns
många guldkorn.
www.campsweden.se/

Grönvita sidan upp

En rödgul röra

Dulees sida

hHär hittar man det mest initierade och
välskrivna om Hammarby på nätet. Men
ärligt talats så har uppdateringen har varit
sådär den sista tiden. Bättring, tack!
gronvitasidanupp.blogspot.com/

hBlandar ihop Elfsborg och politik till – ja
just det, en rödgul röra. Intressanta intervjuer med folk från både fotbollsvärlden
och vanliga världen. I den senaste intervjun
betygsätter schlagergeneralen Christer
Björkman Elfsborg-spelarnas sex-appeal.
rodguling.blogspot.com/

h Alla fotbollsupportrar med en faibless
för spelare med ohämmad självgodhet och
lite halvskev verklighetsbild klickar då och
då in sig på den förre AIK:arens färglada
sida. Den uppdateras förbluffande ofta och
är allt som ofta vansinnigt rolig.
www.duleejohnson.com
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osvenskafans.com
/italien
oguardian.co.uk
/sport/blog
oblogg.expressen.se/birro

Jens Fjellström
– Jag läser inte fotbollsbloggar speciellt mycket. Men
läser jag någon
gång så läser jag
en spelares blogg,
nämligen Rydström. Jag tycker
det är kul att han
tycker om fotboll
på sitt sätt, det kan
kännas uppfriskande.
oblogg.expressen.se/rydstrom
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