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Sveriges mest respekterade och prisbelönta sportkrönikör är tillbaka med en ny bok! Vårens stora
fotbollssnackis »Sveriges bästa sportjournalist.« ; Magnus Utvik, Gomorron Sverige, SVT En av 2017 års
bästa sportböcker. Ingen vill veta var du köpt din tröja. Må så vara, men rätt många visade sig vara
intresserade av historierna och berättelserna bakom en alldeles särskild typ av tröjor. Journalisten Erik Niva
har en av Sveriges allra bredaste samlingar av fotbollströjor, och sommaren 2015 började han publicera bilder
av dem på Instagram. Varje söndag kom en ny bild kompletterat med en berättande text och mer än 50.
000 följare lät sig fängslas och informeras. Fotbollströjorna förflyttade dem till Afghanistan, Eritrea och
Venezuela, till Kurdistan, Nordossetien och Östra Turkestan. Det här är ingen traditionell fotobok. Det är
däremot en väldigt samtida typ av utrikeskorrespondens och omvärldsbevakning. Då var det
skyttegravsdepescher via telegram, nu är det matchtröjor på Instagram. Tiderna förändras och metoderna
skiljer sig åt, men viljan att göra omvärlden lite mindre skrämmande och lite mer begriplig är densamma. I dag
är det en matchtröja som väcker nyfikenheten inför Sydsudan eller Nagorno-Karabach. I dag är ingen del av
jorden så avlägsen att inte fotbollen når fram. Boken är rikt illustrerad i 4-färg med fotografier av Hugo Niva
och Anna Tiberg. ERIK NIVA [f.
1978] är en svensk sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll.
Niva har tilldelats Svenska Fans stora läsarpris Guldskölden 25 gånger (Årets sportjournalist, Årets
fotbollsjournalist, Årets krönikör, Årets expert, Årets sportblogg & Årets sportbok), vunnit Publicistklubbens
pris Guldpennan och blivit utsedd till Årets sportjournalist av Sportjournalisternas Klubb i Stockholm. Hans

senaste bok Känner ni vibbarna? vann Guldskölden 2017 för Årets bästa sportbok.
Konst och film.
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Av: Niva, Erik. 488bhp. Find and follow posts tagged go jags on Tumblr. See what people are saying and
join the conversation. Zlatan: Hårda fakta (Uppdaterad 2017 Edition) #jagärfotboll. Köp boken #jagärfotboll
av Erik Niva (ISBN 9789177810780) hos Adlibris. #jagärhemma #jagärfotboll #erikniva. Sysslomansgatan 7
Box 2071, 750 02 Uppsala Tel: 018-653330 Fax: 018-653334 #jagärfotboll. Ingen vill. Estrids & Eugenias
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