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En halv miljon kronor!

Malmeborgs kommunhus är en trist historia i brunt 
tegel. Tvåvåningsbyggnaden ligger vid en fontän som 
är avstängd för reparation. Men även om byggnaden är 
osedvanligt tråkig, så pågår något spännande innanför 
dess dörrar. Där hålls nämligen ett möte i ett rum på 
andra våningen. 

Ett möte som helt kommer att avgöra den ena par-
tens framtida karriär. Det blir början på slutet för en 
av dem i rummet. Vi kikar in!

Rektor Gunilla Niding skruvar sig på sin stol. 
Mitt emot henne sitter det mäktiga kommunalrådet 
Kurt Rydén. Kurt petar sig mellan tänderna med 
lillfinger nageln. Ett snuskigt beteende som bara en 
i rummet kan tillåta sig. Rektor Gunilla tittar med 
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avsmak på mannen som i praktiken är hennes chef. 
En rektor vet du säkert vad det är, men ett kom-

munalråd? 
Vi gör det enkelt: Det finns 290 kommuner i vårt 

land. Vart fjärde år röstas det. Då väljs vilka som ska 
bli kommunalråd och styra kommunen. De bestäm-
mer över skola och åldringsvård med mera.

I hörnet bakom kommunalrådets rygg står en golfbag, 
full med klubbor. Rektor Gunilla och kommunalrådet 
Rydén befinner sig alltså i kommunalrådets 
arbetsrum i kommunhuset. Härifrån styrs staden 
Malmeborg. 

Det är en varm dag i mitten av augusti och ett av 
fönstren i rummet står öppet. Kurt Rydén saknar 
det plaskande vattnet från fontänen. En bil med 
trasig ljuddämpare kör förbi på gatan utanför. Sko-
lor runt om i landet har åter slagit upp sina dörrar 
för en ny termin, och rektor Gunilla har just fått 
reda på varför hon har kallats upp till kommun-
huset.

– En halv miljon kronor, stönar hon.
Kommunalrådet nickar frånvarande och granskar 

något på sin lillfingernagel. Utan att bry sig om 
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rektorns upprördhet. 
– Men var ska jag ta de pengarna ifrån? stammar 

Gunilla.
– Vi måste spara, kära du.
Kommunalrådet med ansvar för skolfrågor torkar 

bort kletet från nageln på sina trekvartslånga shorts 
som han alltid bär fram till älgjakten i början av 
oktober.

– Alla måste spara. Även en rektor för Sturebergs-
skolan.

Kommunalrådet tar upp en nyvässad blyertspenna 
och pekar på Gunilla med spetsen, vilket förstås gör 
att rektorn känner sig ännu mer obekväm.

– Jag har redan dragit ner på papper, pennor, sudd 
och friluftsdagar, suckar Gunilla. Jag förstår inte …

– Vatten är bättre för barnen, säger kommunalrå-
det. Och billigare.

– Vi tog bort mjölken redan förra året, svarar rek-
torn dystert.

Kommunalrådet håller nu pennan mellan pek- och 
långfinger och vickar den snabbt fram och tillbaka. 
Utan att titta på Gunilla säger han:

– Biblioteket då?
– Va?
– Vad jag kan minnas från min senaste rund-

vandring på din skola, så har du ett stort och fint 
bibliotek.

Kommunalrådet Kurt Rydén lägger plötsligt 
ner pennan på skrivbordet. Så lutar han sig fram 
under tystnad och spänner ögonen i rektor Gunilla 
Niding.

– Biblioteket! Skolans stolthet, svarar hon och låter 
lite mer trotsig på rösten än hon menat.

– Dyrt, säger Kurt Rydén kort.
– Men …
– Ja, säger kommunalrådet och samlar ihop pap-

peren som ligger framför honom på skrivbordet. Du 
ansvarar för skolan, men jag för kommunen. Och det 
är vi som både utser och avsätter rektorer …

Rektor Gunilla Niding känner sig maktlös. Bib-
lioteket …

– Så om du ursäktar. Jag har en viktig konferens 
att planera.

Rektor Gunilla förstår att mötet snart är slut. 
Rydén fortsätter:

– Men det är ju inte min sak att bestämma saker 
på detaljnivå, till exempel hur du ska styra din skola. 

Gunilla slappnar av en aning. Hon kanske kan 
lösa det här på något sätt.

Men så fortsätter kommunal rådet:
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– Om du nu vill ha en skola att vara chef över? 
Det verkar ju lite si och så med den saken. Det finns 
förresten en duktig manlig slöjdlärare på Rosen-
bergsskolan som har anmält sitt intresse för att gå 
rektorsutbildningen.

Rektorn från Sturebergsskolan hör det dolda hotet 
från kommunalrådet: Lyd eller försvinn.

– Detaljnivå …, suckar hon samtidigt som kom-
munalrådet reser sig ur sin stol. Det står ju för Guds 
skull i lagen att varje skola ska ha ett bibliotek, för-
söker hon.

Här är Kurt Rydén på väg att banna rektor Gunilla 
för att hon missbrukar Herrens namn. Men trots 
sina många år som ordförande i Svenska kyrkans 
insamlingskommitté, avstår han från att tillrätta-
visa rektorn för Sturebergsskolan. 

Kommunalrådet pekar istället på sin egen, ganska 
tomma, bokhylla som står utmed ena väggen. Gunilla 
ser några golfpriser, ett par färgglada resebroschyrer 
till Sydafrika, ett familjefoto, tre isbjörnar i porslin 
och så några ensamma böcker.

– Ett bibliotek kan vara så mycket, kära Gunilla.
– Nämen, nu går väl ändå skam på torra land! Du 

kan väl inte mena att det där är ett bibliotek?
Kommunalrådet svarar inte utan går bara genom 

rummet och håller upp dörren för Sturebergsskolans 
rektor.
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En gnagande oro

Skolbibliotekarien Billy är en rödhårig, lagom tjock 
man i sina bästa år. Idag har Billy på sig en hawaii-
skjorta som han är mycket nöjd med. Stora röda och 
gula blommor mot en blå bakgrund. Skjortan köpte 
han av en amerikansk samlare som hävdade att Elvis 
Presley en gång hade ägt en likadan. 

Billy visslar för sig själv och ställer tillbaka några 
böcker som har varit utlånade. Varje morgon när han 
vänder på öppet/stängt-skylten på dörren in till bib b-
lan, tänker han i smyg: Välkommen hem till mig. 

Billy har tillbringat hela semestern med sin man 
i sommarstugan. De har fiskat, grillat och träffat en 
massa kompisar. Så nu är Sturebergsskolans bibliote-
karie utvilad och glad. De sista dagarna på ledigheten 

kände han faktiskt att han längtade tillbaka till böck-
erna och ungarna på biblioteket. 

– Kan jag skriva så här? hör han en flicka fråga.
Maryam och Hugo sitter vid datorerna. De går i 5C. 

Maryam stryker sitt långa, svarta hår bakom öronen. 
Hugo fingrar förstrött på sin telefon. De kom för en 
stund sedan och berättade för Billy att de skulle skriva 
en uppsats. Billy känner igen den här sortens ungar. 
Han var likadan själv när han gick i skolan. De trivs 
bättre här inne i bibblans lugn än ute i de skräniga 
korridorerna.

Hugo och Maryam har varit kompisar ända sedan 
sexårs och tycker om att hänga med varandra. De har 
kanske inte så många andra att välja på, men som sagt, 
de gillar varandras sällskap. 

– Det funkar inte, säger Hugo när han lägger undan 
telefonen och tittar på vad Maryam skrivit.

– Billy! ropar Maryam igen. Kan du komma ett tag?
Billy lämnar sin plats vid bokhyllan. 
– Billy!
– Kommer, ropar Billy tillbaka. Han går fram till 

ungarna, drar ut en stol och slår sig ner. 
– Snygg skjorta, säger Hugo.
– Tack. Elvis Presley hade en likadan.
– Coolt.
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Billy tittar på eleverna. Maryam sitter framåtlutad 
vid datorn, men händerna ligger stilla på tangentbor-
det. 

– Vem är det egentligen som bestämmer? frågar 
Hugo.

– Var då? undrar Billy. Hemma, i Sverige, eller här i 
skolan?

– Nä, i Sverige, fortsätter Hugo. Det är ju det vi ska 
skriva om.

– Det kan väl inte Billy veta heller, protesterar 
Maryam när hon hör hur sur Hugo låter.

Hugo ger Billy ett snett leende, som han tar för en 
ursäkt.

– Vad var det nu ni ville ha hjälp med, ler Billy.
Maryam pekar på rubriken som hon har skrivit på 

skärmen: Så styrs Sverige. Sverige är en demokrati. 
Det betyder att …

Markören på skärmen blinkar uppfordrande efter 
sista ordet.

– Vi har kört fast, suckar Maryam.
– Skriv på, uppmuntrar Billy. Man kan alltid ändra 

om det blir fel.
– Men vad ska vi skriva?
– Det betyder att …, säger Billy, … att människor 

väljer personer som ska representera dem. 

Maryam skriver det som Billy har sagt.
– Hemma är det jag som bestämmer, säger Hugo 

och spänner sina ganska klena armmuskler.
– Det tror jag inte på, skrattar Maryam. Jag har nog 

träffat din storasyrra!
Billy skrattar också. Hugos syster gick ut sexan i 

våras, och hon var minsann ingen som man jävlades 
med i onödan. Hugo är lite avundsjuk. Hans stora-
syster har alltid gått sin egen väg. Själv försöker Hugo 
alltid att göra så lite väsen av sig som möjligt. 

– Men i skolan då, säger Maryam. Här är det väl 
rektorn?

– Det undrar jag, muttrar Billy. Det borde kanske 
vara så, men hon har en massa folk över sig. Först i 
kommunen och sedan ända upp i riksdagen.

– Så rektorn bestämmer kanske mindre än vi tror, 
säger Maryam. Kan det vara därför hon alltid låter så 
bestämd? 

Billy lutar sig bakåt i stolen och knäpper händerna 
bakom huvudet.

– Bra, säger han.
Hugo och Maryam tittar frågande på honom.
– Nu har visst kontoret öppnat, säger Billy och 

knackar sig med fingret i pannan.
– Jag fattar inte, säger Hugo.



21

– Ni har redan börjat ifrågasätta, säger Billy och 
borstar bort ett osynligt dammkorn från sin hawaii-
skjorta samtidigt som han reser sig från stolen.

– Vad då ifrågasätta? undrar Hugo.
– Ja, vem som egentligen bestämmer, svarar Billy. 

Det kanske inte är den som vrålar högst. 
Som av en händelse går ett stökigt gäng sexor förbi i 

korridoren. De bankar på rutan in till biblioteket och 
skrattar högt när de ser hur Hugo och Maryam hoppar 
till vid det plötsliga ljudet.

– Vissa saker verkar aldrig förändras, säger Billy. 
Maryam och Hugo tittar på honom. Men Billy 

säger inget mer utan återvänder istället till utlå-
ningsdisken. Han hör snart att Maryam och Hugo 
kommer igång.

Men förutom ungarnas viskande och knapprande 
vid tangentbordet är det tyst i det lilla biblioteket. Billy 
känner en gnagande oro i bröstet. Han önskar så att fler 
elever kunde hitta hit. Bibblan är ju till för alla. 

Han stryker sig över pannan och suckar tungt.
– Vad tänker du på? undrar plötsligt Maryam som 

har kommit fram till hans disk.
– Äsch, det var inget, svarar Billy. Hur går det för er?
Maryam ser allvaret i Billys ansikte, men återgår till 

sin fråga:
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– Vår rektor är alltså chef för den här skolan, börjar 
hon. Och utbildningsministern bestämmer över hela 
landet. Men vem bestämmer över vår rektor?

– Den här skolan ägs av Malmeborgs stad, svarar 
Billy och här är det kommunalråden som styr. 

– Vänta, säger Maryam. För hela landet bestämmer 
alltså ministrarna i regeringen och här …

– … här i vår kommun bestämmer kommunalråden, 
fyller Billy i. Högt över rektorn.

– Och vad heter han eller hon som bestämmer över 
skolan i vår kommun?

– Kurt Rydén.
– Och om han är missnöjd med vår rektor, så kan 

han alltså sparka henne? 
Billy nickar och Maryam återvänder till Hugo. 
Då hör Billy att dörren till biblioteket öppnas. Fler 

besökare! tänker han glatt.

Maryam förklarar för Hugo vad Billy har berättat.
– Kurt Rydén, säger Hugo. Hur får vi reda på mer 

om honom?
– Wikipedia? föreslår Maryam.
– Wikipedia, säger Hugo. Nej, vi frågar Siri istället. 
– Latmask, skrattar Maryam.
Hugo tar fram sin mobil och talar in i telefonen:

– Vem är Kurt Rydén?
Siri svarar blixtsnabbt. Förslag på artiklar och för-

klarande texter dyker upp. Rubriken på en artikel är: 
”Kurt Rydén – kommunalråd. Ställer upp i nästa års 
val”. 

– Han har varit kommunalråd i tre år och hoppas bli 
återvald nästa år, konstaterar Hugo.

– Det blir fyra år, säger Maryam. De väljs alltså på 
fyra år.

– Sedan ska det röstas igen.
– Då kanske han blir återvald.
– Om han har skött sig ja, säger Maryam.
Nu börjar Maryam skriva på datorn igen, Hugo 

söker vidare och berättar vad han hittar. De skriver 
om ministrar, riksdagsmän och kommunalråd. Hugo 
tänker att det här måste de kolla av med Billy innan 
de lämnar in, så att det blir rätt. Han tittar över axeln 
bort mot utlåningsdisken.

Men Billy verkar upptagen, och det var ingen ny elev 
som kom in i biblioteket. Det var rektorn, och hon 
tittar mycket allvarligt på Billy …
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Se det från den ljusa sidan

– Sch, viskar Hugo och sätter fingret över läpparna. 
Han reser sig från sin stol och slinker in mellan två 

bokhyllor. Maryam tittar undrande på honom. Hugo 
smyger försiktigt närmare utlåningsdisken. Till slut 
har han kommit så nära att han kan höra vad rektorn 
och Billy pratar om.

– Om två veckor, suckar Billy.
– Jag beklagar, säger rektor Gunilla. Vi måste spara. 

En halv miljon.
– Det är inte rätt! Du kan inte lägga ner biblioteket. 

Det är ju hit ungarna kommer när de behöver hjälp.
Rektorn nickar med huvudet mot datorerna där 

Maryam sitter.
– Menar du henne?

Billy suckar igen. Han har haft det här på känn. Om 
han inte lyckas locka fler ungar till sitt bibliotek kom-
mer det sluta just så här.

– Men att lägga ner ett bibliotek? Hur kan du?
– Du missuppfattar mig. Biblioteket ska inte läggas 

ner.
– Inte?
– Åh nej. Du vet skyddsrummet i källaren?
Billy nickar. Han börjar ana hur rektorn tänker, och 

han bävar för fortsättningen.
– Du vill att jag ska flytta ner böckerna i källaren? 

Jag kommer inte att få plats med en bråkdel.
Nu skakar rektorn långsamt på huvudet. Hon tittar 

på Billy som en läkare tittar på en patient som just ska 
få ett ovälkommet besked.

– Inte du. Mats.
– Va? Vaktmästaren?
Rektorn nickar.
– Ska Mats hjälpa mig att bära ner böckerna i käl-

laren? Och sedan ska jag sitta där nere. Det finns ju 
inte ens ett fönster!

– Ingen trevlig miljö, det erkänner jag, säger 
Gunilla. Därför ska det nya biblioteket bara ha öppet 
mellan 9 och 10 på morgnarna. Vi måste tänka på 
barnens hälsa.
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– Men då har ju eleverna undervisning. Jag kommer 
ju inte att få en enda besökare.

– Alldeles rätt. För det är Mats som ska sköta biblio-
teket i fortsättningen. Inte du, säger rektorn. 

Hugo kikar fram mellan hyllorna. Billys ögon har 
fyllts med tårar. 

– Det står ju i lagen att varje skola måste ha ett bib-
liotek.

Hugo hör ilskan i Billys röst.
– Men det står inte hur många böcker som måste 

finnas, upplyser rektorn. 
Nu börjar Billy få nog:
– Vad är det då för jävla lag?
– Vårda ditt språk, Billy, säger rektorn. Det finns 

trots allt ett barn här inne.
– Så jag får alltså sparken?
– Se det från den ljusa sidan, svarar rektorn upp-

muntrande. Du får inte sparken. Du får chansen att 
säga upp dig själv och du slipper sitta i ett mörkt 
skyddsrum. Snygg skjorta, förresten.

Rektorn lämnar biblioteket. 
När rektorn gått sjunker Billy ner på stolen bakom 

utlåningsdisken. Han lägger huvudet i armarna. Hugo 
ser hur axlarna skakar. Billy gråter.

– Vad var det där om? frågar Maryam nyfiket när 
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Hugo kommer tillbaka.
– De ska lägga ner vårt bibliotek, berättar Hugo.
– Va?
– Om två veckor. Böckerna ska ner i skyddsrummet 

och vaktis ska hålla öppet en timme per dag.
– Men Billy då?
– Skolan ska spara en halv miljon och Billy ska bort.
Hugo berättar vidare om vad rektorn sa. 
– Det spelar alltså ingen roll hur många eller få 

böcker det finns? Kan det ändå kallas ett bibliotek? 
Så kan det väl inte vara? säger Maryam. Så om jag 
samlar ihop några böcker, så kan jag också kalla det 
ett bibliotek!

– Tydligen. Och då behövs ingen bibliotekarie, suckar 
Hugo.

Maryam skakar på huvudet, men säger inget på en 
stund. Hon har fått något bestämt i blicken. Hon reser 
sig, lägger händerna på bordet och lutar sig framåt.

– Nu får det vara nog! De kan ju inte bara strunta i 
lagen! säger hon.

– Men vi kan väl inte göra något? säger Hugo. Två 
femteklassare. Vem skulle lyssna på oss?

– Kan vi inte? säger Maryam. Kom!
De går förbi utlåningsdisken och säger hej då till 

Billy. Han svarar inte.

4

Nu ska han få!

– Hur många elever är vi här på skolan? frågar Maryam. 
De sitter på en bänk ute på skolgården, under den 

stora eken där rektorn brukar hålla tal på skolavslut-
ningarna. Hugo räknar tyst för sig själv.

– Vi måste vara mellan 500 och 600.
– Gillar de bibblan, tror du? frågar Maryam.
– Inte alla, muttrar Hugo. Vi är väl där mest, men …
Hugo tystnar. Han kliar sig i håret. Maryam väntar. 
– … det är inte frågan om vi gillar bibblan eller inte. 

Det finns ju en lag!
– Jag tänkte på en grej, säger Maryam. Det skulle 

kunna funka.
– Vad då?
– En namnlista. 
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– En namnlista? undrar Hugo.
– Ja, om vi får in massor med underskrifter, så kan-

ske de ändrar sig.
– Tror du verkligen att det går? undrar Hugo. 
– Vet inte. Men en sak vet jag, att om vi inte gör 

något så lägger de ner bibblan och Billy blir utan jobb.
Hugo nickar.
– Vi måste gå runt till alla, säger Maryam bestämt. 

Lärare, föräldrar, alla måste skriva på!

Rädda biblioteket! 
Det finns planer på att lägga ner Sturebergs-

skolans bibliotek – trots att det står i lagen att 
alla skolor ska ha det! Vår bibliotekarie Billy 

kommer att få sparken och böckerna ska ner i 
källaren! Så vill vi inte ha det. Vi kräver att få 

ha vårt bibliotek kvar! Skriv på här:

På rasterna går Maryam och Hugo runt i skolan och 
berättar om sin namninsamling. Snart har över 500 
elever skrivit på. Några lärare är med, men de flesta av 
de vuxna är mer försiktiga och förstår att de riskerar 
att stöta sig med rektor Gunilla om de skriver på. Och 
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entrén och reagerar inte på att några skolbarn går 
förbi. Hugo och Maryam tar trapporna upp till andra 
våningen och lyckas leta sig fram till kommunalrådets 
dörr. Kommunalråd Kurt Rydén, står det på skylten.

Dörren står på glänt och de hör att en man där inne 
talar med någon i telefon.

– Jag hoppas verkligen att du kan leverera, Gunilla, 
hör de honom säga. För din egen skull. En rektor måste 
klara sin egen skolas ekonomi. 

– Han pratar säkert med vår rektor, viskar Hugo, 
och mannen i rummet fortsätter:

– Och med en bibliotekarielön mindre borde väl till 
och med du kunna spara en halv miljon. 

De kan inte höra vad rektorn svarar, men mannen 
låter riktigt hotfull. 

Försiktigt knackar barnen på. 
– Ja, vad är det? snäser mannen i rummet.
Maryam skjuter upp dörren. Bredvid skrivbordet 

står en man i trekvartslånga shorts och foträta sanda-
ler på fötterna. Han håller telefonen mot ena örat och 
petar sig i det andra med en tändsticka.

– Fixa det här nu, säger han och trycker av samtalet.
– Vi vill prata med kommunalrådet Rydén, säger 

Hugo, trots att han känner igen mannen i rummet 
från när de sökte på Kurt Rydén för några dagar sedan.

alla kompisar är inte lika positiva.
– Äsch, säger en kille i sexan. Det där är bara för 

pluggisar. Vad ska vi med en bibbla till? Allt finns ju 
på nätet!

– Billy då, biter Maryam ifrån. 
– Billy? Vem är det?
Christina, SO-läraren och mentor i klass 5C, är en 

av lärarna som skriver på:
– Det är bra, säger hon till Hugo. Men vem ska ni ge 

listorna till?
– Den som bestämmer, svarar Hugo.
– Och vem är det då? frågar Christina. Skrev ni inte 

om det här bara för några dagar sedan? 
– Kommunalrådet? Eller hur? frågar Maryam och 

Christina nickar. 

Återigen sitter Maryam och Hugo under eken på skol-
gården. Maryam håller den tjocka bunten med namn-
listor i knät. De har ägnat all ledig tid åt insamlingen.

– 525 namn, konstaterar Maryam. Vilket jobb!
– Svårt att vifta bort, säger Hugo.
– Vi lämnar in dem efter skolan idag, säger Maryam.
På tisdag eftermiddag, travar Maryam och Hugo 

iväg till kommunhuset mitt i Malmeborg. Kvinnan i 
receptionen sitter för tillfället vänd med ryggen mot 
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– Det är jag. Vad vill ni? svarar kommunalrådet 
otrevligt. 

Kurt Rydén stoppar ner tändstickan i den kortär-
made skjortans bröstficka.

Maryam och Hugo tappar självförtroendet. När de 
gick hit kände de att ingenting kunde stoppa dem när 
de hade så många namnunderskrifter. Men nu, när de 
står inför den här arga, arroganta mannen, känner de 
sig osäkra.

– Vi vill ha kvar vårt bibliotek, börjar Maryam gans-
ka tyst. Och Billy, vår bibliotekarie.

– Jaså, det vill ni? säger kommunalrådet och ler nu.
Hugo känner hur han börjar bli förbannad. Vad står 

den här gubben och flinar för? Som Billy påpekade för 
ett par dagar sedan, har ju Hugo en storasyrra som 
ingen kan sätta sig på. Hugos ögon smalnar.

– Och vi är inte ensamma, säger han. 
– Jaså, det är ni inte, flinar mannen.
Hugo ställer sin väska på en stol och tar upp bunten 

med namnlistor. Kommunalrådet tittar roat på de två 
barnen som har kommit på besök.

– Se här, säger Hugo. Över 500 elever. Flera lärare på 
Sturebergsskolan har också skrivit på. 

Maryam tittar imponerat på den annars så försik-
tiga Hugo. Nu ser han nästan farlig ut.

– Jaha, och vad ska det vara bra för då, frågar kom-
munalrådet lojt.

– För att det står i lagen! fräser Hugo. Och lagen 
måste väl alla följa, eller hur?

Hugo spänner ögonen i det mäktiga kommunal-
rådet. Maryam måste kväva en fnissning. 

– Ja, ja, ge mig listorna bara, avbryter kommunal-
rådet och sliter åt sig högen med namnunderskrifter.

Utan att säga något mer föser han ut Hugo och 
Maryam och stänger dörren.

– Vilken typ! stönar Hugo. 
– Han bryr sig väl inte om oss, säger Maryam.
– Det borde han, invänder Hugo. Det är ju val nästa 

år.
Maryam stönar. 
– Hur gammal är du, Hugo? 
– Lika gammal som du. Elva. Hur så?
– Vi får rösta när vi är arton! svarar Maryam. Fram 

till dess struntar väl han i oss. 
Maryam nickar föraktfullt mot dörren in till Kurt 

Rydén. De börjar gå nerför trappan mot utgången.
– Men du var bra där inne, säger Maryam och boxar 

till Hugo på axeln.
Hugo svarar inte. Ilskan har börjat rinna av honom. 

Han funderar högt:
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– Han vill spara en halv miljon? Vad ska han ha så 
mycket pengar till?

Plötsligt stannar Maryam.
– Vad är det? frågar Hugo.
– Din väska, säger hon. 
Hugo stönar till:
– Jag glömde den inne hos Rydén. 
Hugo springer tillbaka uppför trapporna, med 

Maryam hack i häl. Han knackar på igen på kom-
munalrådets dörr, men får inget svar. Men han hör 
att någon är kvar där inne, så han öppnar försiktigt 
dörren. Kurt Rydén står med ryggen mot honom och 
arbetar vid en maskin. Säkert var det därför han inte 
hörde när jag knackade, tänker Hugo.

– Jag glömde min väska, säger han.
Kommunalrådet rycker till och vänder sig sedan 

om. Han står vid en dokumentförstörare och stoppar 
ner sida efter sida med namnunderskrifterna, som nu 
mals sönder. Hugo ser hur det kommer ut små, smala 
remsor på sidan av maskinen. Remsor som rullar ner 
i papperskorgen. Bakom sin rygg hör Hugo ett klick-
ande ljud.

– Men vad gör du? ropar han upprört till Rydén. Är 
du inte klok!

– Försvinn! svarar kommunalrådet.

– Den där apparaten förstör ju listorna! 
Hugo blir alldeles ursinnig och rusar fram till kom-

munalrådet och sliter papperen ur hans händer. Men 
det är bara två sidor kvar. Allt annat har förstörts. 
Nästan alla namnunderskrifter är borta!

Med tårar i ögonen rusar han ut och stöter till 
Maryam som står i dörren. 

– Han … han …, stammar han.
Maryam lyfter på ögonbrynen och ler.
– Jag vet, säger hon.
– Det är väl inget att skratta åt, snyftar Hugo. Det 

var ju över 500 underskrifter och ingen kommer att 
lyssna på oss nu när vi inte har listorna.

– Jag vet, upprepar Maryam.
– Vem ska tro oss när vi säger att han förstörde våra 

namnlistor?
Hugo är så arg att han kokar! För ett ögonblick 

tänker han på sin storasyrra. Det är alltså så här hon 
känner när hon blir förbannad.

– Det är ju för jävligt! skriker han.
Maryam avbryter honom och håller upp sin telefon.
– Jag tog en bild när han förstörde våra listor! Nu 

ska han få!
Först tittar Hugo förvånat på Maryam och sedan 

på hennes telefon. Sedan sprider sig ett leende i hans 
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ansikte och han säger:
– Bra! Då har han inte en chans!

5

Kom tillbaka när ni har en riktig nyhet

– Vi måste gå till tidningen, säger Hugo. 
– Precis, svarar Maryam och ler. För även om han 

struntar i oss, så läser väl hans väljare tidningen.
– Folk måste få veta, säger Hugo.
– Kom! Vi sticker dit!

Tidningen som finns i staden där Hugo och Maryam 
bor heter Lokal-Bladet. Men de flesta säger bara LB. 
Förr i tiden låg den här tidningen på vartenda köksbord 
i staden. Men nu är konkurrensen stenhård från alla 
gratis nyhetssajter på nätet. Flera journalister har fått 
sluta på LB för att spara pengar åt AB Storpress som 
köpt upp många små tidningar runt om i landet.

Chefredaktören på LB, Clara Svante Palmgren, 
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brukar säga att alla i staden, någon gång under sitt 
liv, kommer att se sig själva i tidningen. Alla är värda 
en stunds berömmelse och folk vill inte bara läsa 
om vad som händer i den stora världen. Ibland är 
reportage om föreningsmöten och fisketävlingar lika 
intressanta. 

Kanske är det därför tidningen fortfarande överle-
ver. Människor vill läsa om sin egen vardag. Men utan 
pengar från reklam skulle det inte gå. Ica och Coop 
har tre dagar i veckan stora annonser som upplyser 
invånarna om att det är extrapris på läsk, falukorv eller 
storpack med panpizza … 

Dörren in till redaktionen kastas upp. En förvånad 
receptionist tittar upp från sin bok och ser två ungar 
som kommer inrusande med andan i halsen.

– Han gjorde det, flåsar Hugo och lutar sig med hän-
derna mot knäna.

– Vem gjorde vad? frågar receptionisten med beto-
ning på varje stavelse.

– Han förstörde våra listor, säger Maryam.
– Vem förstörde vilka listor? 
– Vi vill prata med den som bestämmer här, säger 

Hugo och ser bestämt på kvinnan på andra sidan 
disken.

Receptionisten behöver några sekunder för att samla 
sig.

– Svante? säger hon sedan och tittar över glasögo-
nens kant. 

– Var är han? frågar Hugo som nu har hämtat andan. 
Den där Svante.

– Hon. Clara Svante Palmgren.
– Heter hon Svante? frågar Hugo.
– Gift med den legendariska nyhetspresentatören i 

TV, Klas Svante, förklarar receptionisten.
– Klas vante? 
Maryam skrattar till:
– Klas vante, Klas byxor, Klas jacka.
Hugo kliar sig i skallen. Han förstår inte.
Receptionisten himlar med ögonen. Hon ska just 

förklara igen att tidningens chefredaktör är gift med 
en man som heter Svante i efternamn och därför heter 
hon … 

Men längre kommer hon inte. För dörren in till tid-
ningsredaktionen öppnas igen. In kommer en kvinna 
klädd i jeans och skinnjacka. Hon har en kaffe mugg i 
handen och nickar till receptionisten.

– Du har besök.
Kvinnan med kaffemuggen tittar frågande och 

receptionisten nickar mot Hugo och Maryam.



42 43

– Vi tar inte emot några PRAO-elever, svarar kvin-
nan kort.

– De har visst något de vill berätta.
Kvinnan lägger huvudet på sned.
– Någon har visst förstört några listor, informerar 

receptionisten. Och de här barnen vill prata med tid-
ningens chefredaktör.

Kvinnan med kaffekoppen tittar stressat på de två 
barnen som hon har framför sig. Så suckar hon och 
nickar med huvudet mot sitt kontor som ligger en bit 
in i lokalen.

I chefredaktörens rum sitter redan en ung kvinna 
och en medelålders man. 

– Vänta ett par minuter, säger Clara Svante Palm-
gren till Hugo och Maryam som stannar i dörren. 

Den unga kvinnan på chefredaktörens rum har ett 
block i knät och mannen håller en stor svart kamera i 
handen. Clara Svante Palmgren slår sig ner bakom sitt 
stora skrivbord och lyfter på ögonbrynen.

– Jo, börjar den unga kvinnan. Jag har en idé. Jag har 
fått ett tips.

Chefredaktören nickar och dricker en slurk av sitt 
kaffe.

– Det ringde en gammal kvinna från Morgondagen, 
fortsätter den unga kvinnan. Hon sa att hon var 93 år.

Hugo viskar bakom handen till Maryam.
– Det är ålderdomshemmet – Morgondagen. Farfar 

bodde där.
Maryam fnissar till och viskar tillbaka:
– Borde kanske heta Gårdagen?
Maryam och Hugo fortsätter lyssna.
– Vad är det för tips? frågar chefredaktören.
– Som sagt, det ringde en kvinna och berättade att 

gardinerna i matsalen och i hennes rum inte har tvät-
tats på fem år.

– Vad hette hon?
Den unga kvinnliga journalisten bläddrar i sitt block 

som hon har i knät.
– Saga, någonting. Jag missade hennes efternamn.
Chefredaktören nickar allvarligt.
– Kan bli en toppnyhet. Första sidan i morgon. 

Vanvård på hemmet! Nödrop från de gamla! Saga 93 
avslöjar grava missförhållanden. Folk kommer att bli 
förbannade. Nästan alla känner någon som bor på 
hemmet.

Så reser hon sig upp och tittar på ett par papper.
– Ett litet reportage ska vi väl klara, även om vi inte 

är så många kvar på redaktionen.
Journalisten och fotografen tittar på sin chef.
– Ja, iväg med er nu. Och du, Johan …, säger Clara 
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Svante Palmgren och vänder sig mot mannen med den 
stora kameran.

– Försök att få lite starka känslor i bilden!
Johan gör tummen upp till sin chef. Sedan tittar 

han nyfiket på de två barnen vid dörren. Journalisten 
lämnar rummet, men fotografen dröjer sig kvar när 
chefredaktören vänder sig mot de unga besökarna. 

– Ja …? Vad var det nu ni ville?
– Vår rektor ska lägga ner vårt bibliotek, börjar 

Maryam.
– Så …?
– Och vi har samlat in mer än 500 namn som protest-

erar mot det, säger Hugo.
– Få se, säger chefredaktören och sträcker ut handen.
Maryam och Hugo slår ner blicken.
– Listorna!
– Han förstörde dem, viskar Maryam.
– Vem?
– Kommunalrådet.
Hugo skiner upp.
– Men vi har bildbevis.
Maryam tar fram bilden på mobilen där Malme-

borgs kommunalråd matar ner papper i en doku-
mentförstörare. Chefredaktören förstorar bilden på 
Maryams telefon. Hugo tittar på Maryam och ler. Nu 
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mer att skriva om att deras bibliotek ska läggas ner.
Nedslagna lämnar de Clara Svante Palmgrens kontor. 
I dörren ut från chefredaktörens rum hör de hur hon 
ropar efter dem.

– Hon kanske ångrar sig? viskar Maryam förhopp-
ningsfullt.

Men chefredaktören för LB har inte ångrat sig.
– Kom tillbaka när ni har en riktig nyhet! ropar hon. 

Som ni har belägg för!
Maryam och Hugo lämnar tidningshuset. Utanför 

på gatan står fotografen Johan och kollar sin utrust-
ning. När han får syn på de nedstämda ungarna 
sträcker han fram sitt visitkort. 

– Hör av er om det dyker upp något mer. Det låter 
intressant. Skicka bilden så ska jag titta närmare på 
den i mitt redigeringsprogram!

– Tack, mumlar Hugo.
– Och var inte arga på Clara. Hon är bra, men har 

sina chefer att svara inför.
Johan ler vänligt och ger sig sedan av nerför gatan 

med kameran hängande över axeln.

ska han få, den där Rydén, tänker han.
– Skulle kunna vara vilka papper som helst, säger 

chefredaktören till slut. Vad säger du, Johan, frågar 
hon och visar bilden för fotografen. Du är ju expert. 

– Tyvärr. På lite för långt håll. Syns inte riktigt vad 
det är för papper han håller i. Men svårt att se på en 
telefon.

– Jag är ledsen, säger chefredaktören, vänder sig mot 
Maryam och räcker tillbaka telefonen. Det här skulle 
kunna vara gamla protokoll eller annat som inte ska 
ligga framme och skräpa.

– Men det var våra namnlistor, protesterar Hugo. 
Fotografen lämnar kontoret och chefredaktören 

suckar och skakar på huvudet.
– Det läggs ner många bibliotek. Ingen stor nyhet. 

Och bilden här bevisar ingenting. Det skulle varit 
bättre om ni filmat och man kunde se listorna. Vi hin-
ner inte gräva i det här just nu. 

– Men det är ju skitdåligt! säger Hugo argt.
– Ja, ja, kanske det. Men jag kan inte ta in något i 

min tidning som vi inte har kollat ordentligt. Vi hin-
ner inte just nu. Ni hörde ju själva? Våra reportrar ska 
just iväg på ett reportage. Vi kan inte vara på flera stäl-
len samtidigt. Sorry.
Hugo och Maryam förstår att Lokal-Bladet inte kom-
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Låter lite blekt

Hugo och Maryam släntrar genom staden. De köper 
varsin glass i kiosken på torget där tidningen ligger. De 
tränger sig ner på en bänk där det redan sitter en flicka 
och håller upp en glass som hon fotar. 

– Det trodde jag aldrig, säger Hugo till Maryam. Att 
de missar en sådan nyhet!

– Intressant ändå, svarar Maryam.
– Vad då?
– Att de är så få på LB. Jag trodde att det jobbade 

massor av människor på en tidning.
– Så kanske det var förr, funderar Hugo. 
– Som på mammas jobb, säger Maryam. Hon brukar 

säga att de bara blir färre och färre som jobbar där, 
men får dubbelt så mycket att göra.
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– Jag hörde vad ni pratade om. Ni ska använda nätet, 
förstås!

– Det är lätt att säga, suckar Hugo. Vem skulle lyssna 
på oss?

– Lokal-Bladet skriver ju hellre om gamla gardiner, 
muttrar Maryam. Och radion har tydligen inte tid. 
Ingen lyssnar på oss!

– Vem är det som ska lyssna? frågar flickan. Hej för-
resten, jag heter Johanna. Jag går i 5A. 

Då känner Hugo igen henne. Johanna brukar hänga 
med de där stökiga killarna och tjejerna som gör att 
man kan få ont i magen när man måste gå genom 
skolans korridorer. Nu sträcker hon fram handen och 
hälsar. Det känns lite vuxet på något sätt, tänker Hugo. 
På ett bra sätt, och hon verkar inte alls så tuff som han 
hade kunnat tro. 

Johanna har ljust hår klippt i rak lugg i pannan. 
Det ger henne ett bestämt utseende. Som om hon vet 
vad hon vill. Kanske hon kan hjälpa oss, tänker Hugo 
vidare. Plötsligt känns inte allt lika hopplöst längre.

– Jag kände igen er, fortsätter Johanna. Det är ju ni 
som hänger i biblioteket. Vad är det som har hänt?

Hugo och Maryam berättar om Billy, biblioteket, 
vad de hört, vad kommunalrådet gjort och om besöket 
på tidningen.

– Vad jobbar hon med?
– På resebyrå.
En stund sitter Hugo och Maryam och äter sina 

glassar under tystnad.
– Men hur ska folk få reda på det här nu då? und-

rar Maryam och tummar på fotografens visitkort. Vi 
måste ju berätta om att biblioteket ska läggas ner. Och 
om våra listor som Rydén förstörde. 

Maryam tar fram bilden på Rydén vid dokument-
förstöraren och skickar den till LB:s fotograf.

– Listorna är borta, tidningen vill inte skriva, kon-
staterar Hugo. Det är kört.

– Men radion då? Maryam skiner upp. 
– Vi kan ju alltid prova, säger Hugo.
Maryam letar upp numret och ringer. Det går säkert 

fram tio signaler innan en stressig röst svarar. Men 
innan Maryam hinner förklara sitt ärende avbryts 
hon:

– Ledsen, vi ligger i direktsändning. Hinner inte ta 
det här nu. Ring någon annan gång!

Maryam kollar besviket på Hugo och skakar på 
huvudet.

Tjejen med glassen tittar upp och ler mot dem. 
– Hej, säger hon. Ni går väl på Sturebergsskolan? 
– Stämmer, säger Hugo dystert. 
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– Ni får väl ta saken i egna händer, säger Johanna. 
Om varken tidningen eller radion vill berätta, får ni 
väl rapportera själva! Starta en egen Youtubekanal. Jag 
har en. Kolla!

Johanna håller fram sin mobil och visar sina videor 
på Youtube. Kan du vissla, Johanna? heter hennes 
kanal. Johanna lägger upp flera videor med sig själv 
varje dag, om hur hon vaknar på morgonen, vad hon 
tänker på, vad hon sätter på sig och vad hon ska göra 
med kompisarna.

– Det är lätt, förklarar hon. Vem som helst kan 
starta en egen Youtubekanal. Vill ni berätta om vad 
som händer på skolan kan ni göra det på nätet. Se det 
som en egen nyhetstidning. 

– Som en tidning, fast på nätet, konstaterar Hugo.
– Ja, som en nyhetstidning utan papper – en digital 

tidning, säger Johanna. Ni fattar, va?
Hugo och Maryam nickar. Några killar och tjejer i 

sexan går förbi och hälsar. Hugo ler ett snett leende för 
sig själv och tänker att det där aldrig skulle ha skett 
om de inte satt bredvid Johanna. Johanna fortsätter:

–  Det gäller bara att få folk att hitta dit. Ni kanske 
skulle ha något på skolans hemsida. Den har väl redan 
en del trafik, skulle jag tro.

Både Maryam och Hugo kan förstås en del om nätet, 

men Johanna verkar tänka annorlunda. Det känns 
som att hon vill synas, vara med, inte bara läsa och 
titta på det andra har lagt upp. 

De kollar en stund på Johanna som dansar med 
fingrarna över skärmen när hon visar sina inlägg på 
Youtube. 

– Det här borde vi fråga Christina om, säger Hugo. 
– Vem är det?
– Det är vår SO-lärare, berättar Maryam. Hon vet 

hur det funkar med tidningar. Sedan kanske vi kan 
länka oss till skolans hemsida. Kan inte du hänga med 
till bibblan imorgon?

Efter SO-lektionen nästa dag dröjer sig Hugo och 
Maryam kvar i klassrummet. Deras lärare tittar und-
rande på dem. Hon ser att det är något de vill snacka 
om. Så kommer hon att tänka på biblioteket som ska 
läggas ner och anar vad Hugo och Maryam vill.

– Hur många underskrifter fick ni ihop?
Maryam ler. Christina är deras bästa lärare. Nu vet 

hon tydligen också vad de vill prata om innan de ens 
har öppnat munnen. Christina sätter sig på katedern 
och väntar.

– Han förstörde dem, börjar Hugo. 
Christina höjer undrande på ögonbrynen.
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– Vi hade 525 underskrifter, säger Maryam, och den 
där vaxpetande gubben tog emot dem och förstörde 
nästan allt i en dokumentförstörare.

Maryams röst vibrerar av ilska. Christina håller upp 
sina händer och ber dem ta en sak i taget. Snart har 
Maryam och Hugo berättat om allt som har hänt.

– Och nu tänkte vi starta en digital tidning, avslutar 
Hugo. Så att folk får reda på vad som hänt.

Christina säger ingenting på en lång stund. Hon 
gnuggar sig med handen i pannan, som om hon inte 
riktigt vet var hon ska börja.

– Jag fattar att ni är förbannade, börjar hon.
– Han kan inte göra så där! fräser Maryam som fort-

farande blir arg när hon tänker på kommunalrådet.
– Vänta, säger Christina och håller åter upp sina 

händer. Om ni ska göra det här, måste det bli rätt.
Deras lärare tänker efter en stund igen. Så frågar 

hon:
– Varför gör ni egentligen det här?
– För att rädda biblioteket förstås, säger Maryam. 
– Och för att Billy ska få behålla jobbet, fyller Hugo 

i.
Deras lärare nickar nu.
– Mmm, säger hon. Det var därför ni startade namn-

insamlingen.

Maryam himlar med ögonen. Ibland är vuxna för 
tröga, tänker hon.

– Men varför vill ni starta en digital tidning? fort-
sätter Christina.

– Vi sa ju det! stönar Hugo. För att bibblan ska vara 
kvar och för att rädda Billys jobb.

Nu skakar Christina åter på huvudet. Hugo och 
Maryam tittar undrande på henne.

– Inte …, säger Hugo.
– Nej, svarar deras lärare kort.
– Åh! stönar Maryam. Jag fattar ingenting. Ska vi 

inte starta en tidning nu?
– Jo, svarar Christina lugnt. Men du sa att ni ville 

tala om för folk vad som hänt. Då talar vi om fakta, 
inte åsikter. 

– Och …, säger Hugo som inte heller fattar vad 
Christina är ute efter.

– … och, fortsätter deras lärare, … det är skillnad på 
fakta och åsikter. Vad folk tycker och gillar finns det 
fullt av på Youtube och liknande ställen. Inget fel i det, 
men nu pratar vi om nyheter.

– Det är väl ingen skillnad? säger Maryam och drar 
fundersamt tillbaka hakan mot bröstet.

Deras lärare ställer sig upp och ritar upp en fyrkant 
i luften. 
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– Det här är tidningen, förklarar hon. Här är första 
sidan. Ser ni?

Christina pekar högst upp på den osynliga tidningen 
och fortsätter:

– Här står dagens största rubrik: Två barn vill behål-
la ett skolbibliotek. Är det en nyhet eller en åsikt?

– Men vi vill ju ha kvar biblioteket, säger Hugo. Då 
är det väl en nyhet?

– Men det är ju ingen som kommer vilja läsa om vad 
vi vill, suckar Maryam.

– Men tänk efter nu då, säger Christina en aning 
otåligt. 

Maryams ögon smalnar, men denna gång inte av 
ilska utan för att hon funderar. Det är det här som 
hon tycker så mycket om med Christina. Hon har 
höga förväntningar på sina elever och plötsligt fattar 
Maryam.

– Man kan inte skriva nyheter för att man ska få som 
man vill! 

– Va? säger Hugo. Vi måste ju rädda biblioteket!
– Då är det ingen nyhet! säger Maryam. Om man 

skriver om något för att få som man vill.
– Nä. Just det! säger Christina. Att ni vill att biblio-

teket ska räddas är er åsikt, inte fakta. Skriver ni om 
vad ni tycker kallas det debattinlägg eller propaganda. 

Det kan också finnas i tidningen. Men det är något 
helt annat än nyheter och finns på en särskild plats i 
tidningen. 

– Var då? undrar Maryam.
– På det som kallas ledarsidan, säger Christina och 

sätter sig åter på katedern.
– Men vad är då nyheten? fortsätter Maryam.
Nu fattar Hugo också!
– Kommunalråd förstör namninsamling! Eller hur?
– Bra! berömmer Christina. Ingen dålig rubrik.
– Eller, fortsätter Maryam: Rektor struntar i lagen – 

lägger ner skolbibliotek.
Christina ler och nickar mot dörren. 
– Iväg med er nu och skriv er tidning! Med nyheter!
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Namnet är viktigt

Efter sista lektionen ansluter Johanna till Hugo och 
Maryam i biblioteket. Hugo presenterar henne för Billy.

– Det här är Johanna, säger han. Och det här är Billy, 
vår bibliotekarie.

– Inte så länge till, mumlar Billy dystert.
Johanna tar Billy i hand.
– Hon har en egen Youtubekanal, berättar Hugo. 
– Och nu tänkte vi starta vår egen nyhetssajt på sko-

lans hemsida, säger Maryam. 
Billy lyfter lite på ögonbrynen.
– En nyhetssajt?
– Ja, en digital tidning, säger Maryam.
– Vad ska den heta?
Maryam och de andra blir tysta. 

Det har de inte tänkt på.
– Namnet är viktigt, fortsätter Billy. Det ska fastna 

i minnet direkt.
– Sturebergsskolans nyheter? föreslår Hugo.
De andra suckar. 
– Sorry, Hugo, säger Johanna. Men det låter såååå 

trist. 
– Som något som rektorn hade kunnat hitta på, 

skjuter Maryam in, och Billy skrattar till. 
– Kom igen, ungar, säger han. Det måste vara snärt-

igare!
– Sanningen! säger Maryam plötsligt. Vår tidning 

kan heta Sanningen.
– Så himla 1900-tal, skrattar Billy. 
– Det ska vara något klatschigt! säger Johanna. Något 

som får en att fatta att vi har gjort ett avslöjande!
– Aha, säger Hugo. Fingrarna i syltburken!
– Kul, men lite för långt, konstaterar Billy.
– Hugo har rätt, funderar Maryam. Vad säger jour-

nalisterna nu igen när de ska avslöja något?
– Perfekt, strålar Johanna. Sajten ska heta Scoopet!
Billy visar dem sedan hur de kan öppna upp en ny 

flik på skolans hemsida.
Johanna tittar en smula imponerat på bibliotekarien. 
– Behörighet som administratör, förklarar Billy.
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Det skräniga gänget drar förbi i korridoren. Men 
när de ser att Johanna sitter inne på bibblan, dunkar 
de inte i fönstret. Hugo lägger en hand på Johannas 
axel, för att visa för omvärlden hur bra kompisar han 
och Johanna är. 

Johanna sveper över tangenterna och döper den nya 
sajten till Scoopet – senaste nytt från Sturebergsskolan. 

– Wow! säger Hugo imponerat. Mäktigt!
– Vad är grejen? undrar Johanna.
– Bibblan ska läggas ner! säger Maryam. Så måste vi 

börja. Nä, vänta förresten …
Maryam kommer att tänka på vad de pratade om 

med Christina. 
– Kommunalråd förstör namninsamling.
– Det är bra, säger Billy. Pang på bara! Det är nyheter 

det!
Maryam tittar på honom. Billy har varit låg sedan 

han fick beskedet om att bibblan ska läggas ner. Men 
nu tycker hon faktiskt att det glimtar till lite i hans 
ögon.

Maryam, Hugo och Johanna diskuterar hur de ska 
skriva. 

Johanna kliar sig under luggen i pannan.
– Det här är svårare, säger hon.
– Än vad då? frågar Maryam.
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tören sa ju att den kunde föreställa vad som helst.
– Det får väl de som ser bilden själva bedöma, säger 

Billy. Ni själva såg ju vad som hände. Ni är första-
handsvittnen.

Snart fylls nyhetssidan av bilden på kommunal-
rådet som tittar upp från dokumentförstöraren. Hugo 
skrattar till:

– Han ser lika dum ut som han är i verkligheten!
– Är vi klara? undrar Johanna. 
– Yes, säger de andra i mun på varandra. Publicera!
Johanna trycker på enterknappen – och så gör de 

high five!

– Än att lägga ut videor på Youtube. Det här måste 
ju stämma. Vi kan inte skriva vad som helst. 

Maryam tänker på vad Christina sa om skillnaden 
på en nyhet och en åsikt. Det var alltså det här hon 
menade. Nyheter måste stämma.

Sedan snackar de om vilken rubrik som kan få flest 
klick och hur de ska uttrycka sig kort och rakt på sak. 
Snart har de fått ihop sitt första nyhetsinlägg. De lutar 
sig fram över Johannas skärm och läser:

Kommunalråd förstör namninsamling!
Snart finns inte Sturebergsskolans bibliotek längre. 
Bibliotekarien Billy kommer att få sparken. Det har vi 
på Scoopet tagit reda på. Kommunalrådet Kurt Rydén 
kräver att skolan ska spara en halv miljon kronor. 
Kommunen bryr sig inte om de som protesterar. Över 
500 elever och lärare på skolan har skrivit under 
en protestlista. När kommunalrådet fick namninsam
lingen förstörde han den i en dokumentförstörare. 

Redaktionen för Scoopet

Hugo Fransson, Maryam Tarakemeh (5C) och Johanna Berg (5A)

– Borde vi inte ha med bilden när han förstör lis-
torna? undrar Maryam.

– Men bevisar den något? undrar Hugo. Chefredak-



64

8

Nyheten börjar spridas

Nästa morgon kommer Maryam försent till skolan. Hon 
hittade inte sina hemnycklar och missade därför bussen. 
Så nu när hon skyndar genom korridoren i skolan har 
lektionen redan börjat. Hon hatar att vara sen, men 
den här morgonen kunde hon faktiskt inte rå för det. 

Dessutom har Maryam något annat som upptar 
hennes tankar denna morgon. Igår publicerade de 
faktiskt historien om bibblan och kommunalrådet 
på sin nyhetssida. Med en liten kittling i mag gropen 
tänker hon på hur många som kan ha läst det de 
skrev. Så det här kan nog bli en annorlunda dag på 
Sturebergsskolan, tänker Maryam och ler. Men så får 
hon plötsligt syn på den person som hon minst av allt 
vill möta!
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rektorn utan att bli anklagad för någonting. Men nu 
känner hon istället en besvikelse. Under lektionen kan 
hon inte prata med Hugo, men så fort det ringer ut 
skyndar hon fram till honom.

– Rektorn verkar inte ha läst det vi skrev, säger hon.
Hugo suckar:
– Ingen verkar ha varit inne på vår sajt! Det blev ju 

alldeles tyst!? Inte en enda kommentar.
Ingen har alltså läst om deras bibliotek som ska 

läggas ner och hur kommunalrådet förstörde deras 
insamlade namnlistor.

På skolgården stöter de ihop med Johanna.
– Det hjälper ju inte att skriva, klagar Hugo. Ingen 

har sett vad vi gjort!
– Då måste vi tala om att vi finns, säger Johanna. 
– Att vi finns? säger Hugo förvånat. Vi står ju här.
– På nätet förstås, korkskalle! säger Maryam och 

suckar.
– Sorry, säger Hugo. 
– Det behövs lite push, fortsätter Johanna. Vi måste 

använda det vi har. Alla ställen på nätet där vi brukar 
vara. Där länkar vi till Scoopet!

Gänget använder rasten effektivt. De går in till Billy 
på bibblan. Han har börjat plocka ner böcker i stora 
lådor och mumlar bara något till svar när de hälsar. 

Från andra änden av korridoren kommer rektorn 
gående med klackarna smällande mot stengolvet. 
Maryam önskar att hon kunde göra sig osynlig. Rek-
torn närmar sig med raska kliv. När de möts mitt i 
korridoren försöker Maryam titta åt andra hållet.

– Hallå där, fräser rektorn.
Maryams hjärta nästan stannar.
– Ja …, viskar hon. 
– Vad ska det här betyda?
– Jo, vi tänkte …, börjar Maryam trevande. Vi tänkte 

att om vi skriver …
– Vad gör du i korridoren så här dags? avbryter rek-

torn. Har inte din lektion börjat?
– Åh, svarar Maryam, när hon förstår att rektorn 

nog inte kopplar ihop henne med Scoopet på skolans 
hemsida.

– Nå? Skolkar du?
– Nä, svarar Maryam snabbt och lättat. Jag missade 

bussen. Jag hittade inte nycklarna och jag kan väl inte 
lämna …

Rektorn fnyser och nickar att Maryam ska skynda 
vidare.

Inte förrän Maryam har satt sig vid sin plats i klass-
rummet känner hon att något är fel. Först var hon 
lättad över att hon hade sluppit undan mötet med 



68 69

9

I direktsändning

– Det här var något nytt!
Katinka Larsson ropar till där hon sitter lutad över 

sin terminal på lokalradion i Malmeborg. Hon har job-
bat på Sveriges Radio Mitt i mer än tio år. Numera ska 
hon klara nästan allt själv. Spela in, sköta sändningen, 
intervjua, presentera nyheterna, redigera, skriva och 
läsa inslagen. Fort ska det gå och hon ska dessutom 
ha full koll på sociala medier. Det är klart att hon inte 
hinner ta emot alla tips på telefon.

Hon har lagt in automatiska sökningar på allt som 
har med Malmeborg att göra. I hennes Facebookflöde 
är det nu någon som hänvisar till en artikel om Sture-
bergsskolan på en alldeles ny nyhetssajt.

– Kolla, säger hon till teknikern, Göran, mitt emot. 

Först tar Johanna upp sin mobil och visar ett ställe 
där de kan se hur många som har besökt deras sida.

– Två besökare, ler hon.
– Det var nog jag, erkänner Maryam. Jag ville bara 

kolla att den var kvar.
– Samma här, säger Hugo.
Han var också inne och kollade Scoopets nya sida 

sent igår kväll.
Snart har de gjort en lång lista på sökord som Goog-

le och de andra motorerna ska hitta, sedan länkar de 
Scoopet till de flesta sociala medier. När de är klara 
frågar de Billy om han behöver någon hjälp med böck-
erna. Billy skakar bara tyst på huvudet.

Johanna tar upp sidan med statistik igen.
– Titta, säger hon. Redan fem nya besök! Nu har det 

börjat ticka på.
Då ringer det i skolklockan. De säger hej till Johanna 

och skyndar sedan tillbaka till sitt klassrum.
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Vi har fått konkurrenter. Det är några ungar på Stu-
rebergsskolan som har startat en nyhetssajt. Det här 
verkar intressant.

Göran läser över axeln på Katinka.
– Perfekt till tio-sändningen, säger han. Vi kör!

Det tar inte många minuter för en erfaren nyhetsrepor-
ter att skriva ett telegram. Det är alltid ont om nyheter 
på förmiddan, så telegrammet om biblioteket toppar 
nästa sändning:

– Vi börjar med en nyhet om Sturebergsskolan. Bib-
lioteket är på väg att läggas ner, uppger Scoopet, en 
alldeles färsk nyhetssajt. Skolan ska spara en halv mil-
jon, och bibliotekarien kommer att avskedas. Eleverna 
har protesterat, men enligt Scoopet har kommun-
ledningen förstört protestlistorna.

– Borde vi inte höra vad Rydén säger? undrar Katinka 
direkt efter sändningen. Gick vi ut lite för fort? 

– Kanske, men det fixar vi nu, säger Göran. Och vi 
kan väl tala med gänget bakom Scoopet. Här är det 
direktsändning! 

Katinka känner sig lite olustig. Ibland går det för 
fort när något ska ut i direktsändning. Hon borde 
egentligen ha kollat mer. Det känns för tunt att bara 

hänvisa till en annan nyhetssajt. Men tiden är alltid så 
knapp, och nu är bollen i alla fall satt i rullning.

Maryam och Hugo kollar av Scoopets sida stup i 
kvarten. Antalet besökare bara stiger. Maryam kollar 
kommentarsfältet och ser ett nytt meddelande: Hej! 
Katinka på Sveriges Radio Mitt här. Ring mig! 

Maryam visar kommentaren för Hugo.
– Ring! säger Hugo utan att tveka.
Maryam slår numret som finns i meddelandet och 

någon svarar på en gång i andra änden. Maryam kän-
ner genast igen Katinkas röst. Radion har stått på i 
köket hemma hos henne så länge hon kan minnas. 

– Kan ni komma till studion i eftermiddag? undrar 
Katinka. Vi vill ha med er i programmet Mitt i verklig-
heten! Kolla med era föräldrar först bara att det är okej.

Maryam ringer sin mamma på resebyrån. När hon 
svarar låter hon stressad. Det är visst någon stor resa 
till Sydafrika som ska bokas. Maryam förklarar att 
hon har blivit inbjuden till radion och hennes mamma 
säger att det går bra.

Sveriges Radio Mitt ligger ett kvarter från Stora 
torget. Efter fyra-nyheterna sänder P4 sitt stora 
eftermiddagsprogram. Johanna lyssnar i kontrollrummet. 
Maryam och Hugo har lotsats in i stora studion, och 
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sitter med tjocka hörlurar på skallen och framför en 
mikrofon, mitt emot Katinka. Den gröna lampan tänds. 
Nu är de i sändning. Hugo känner sig torr i munnen. 
Katinka kopplar på sin radioröst:

– Så ska vi få lära känna några nya reportrar här i 
Malmeborg, börjar hon. Välkomna Maryam och Hugo, 
från Scoopet på Sturebergsskolan. Berätta, Maryam, 
varför har ni startat Scoopet?

– Det började med att vi ville rädda vårt bibliotek, 
svarar hon försiktigt. Vi gjorde en namninsamling och 
fick ihop över 500 namn. Men det ledde ingenstans.

– Först gick vi till Lokal-Bladet, men de verkade inte 
ha tid, fyller Hugo i. 

– Men nu har vi tid, säger Katinka, och ber Hugo 
förklara. Han blir så ivrig att han glömmer bort att 
vara nervös.

Hugo berättar om Rydén, om dokumentförstöraren, 
om Billy som ska få sparken och om biblioteket som 
ska flytta ner i skolans källare. Orden forsar ur honom.

– Ja, ni har verkligen hittat en riktigt bra story. Hur 
känns det att ha gett sig in i journalistiken? Vad säger 
du, Maryam?

– Spännande.
– Och lite läskigt, skjuter Hugo in.
– Hur då? Kan ni utveckla?
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– Det är spännande att leta efter sanningen, säger 
Maryam. Speciellt om någon försöker dölja den.

– Och du tycker att det är lite läskigt, Hugo.
– Mmm.
– Varför då?
Hugo tänker efter en stund.
– Alltså, Maryam och jag brukar ju mest hänga i 

biblioteket. Så sitter vi plötsligt här i radio och snackar. 
– Det är läskigt?
Hugo drar lite på svaret:
– Ja, fast mer … vad händer liksom när sanningen 

kommer fram.
Katinka ler bakom sin mikrofon. Det här känner 

hon så väl igen. Och det är precis just det här som ung-
arna beskriver som får henne att älska sitt jobb. Att 
rota efter sanningen och ställa de ansvariga till svars. 
Spännande och faktiskt lite läskigt ibland. Katinka 
fortsätter:

– Ni säger alltså att kommunalrådet förstörde era 
protestlistor. 

Maryam och Hugo nickar.
– Vi ska nu höra honom själv, fortsätter Katinka och 

trycker på en av knapparna framför sig. 
Hugo och Maryam tittar med stora ögon ut mot 

Johanna i kontrollrummet. Ska Katinka ställa Rydén 

till svars i direktsändning? Johanna ler och gör tum-
men upp. 

– Kommunalrådet Kurt Rydén är med oss på telefon. 
Välkommen! Har du förstört elevernas protestlistor?

Kurt Rydén skriker nästan i falsett när han kommer 
in i programmet. Sällan har ett så argt kommunalråd 
hörts i lokalradion.

– Absolut inte! fräser han. Vad är det för dumheter?
Katinka blinkar till barnen i studion.
– Jag har några gäster här i studion som hävdar just 

detta, att du har förstört deras insamlade protestlistor.
– Vad är det för gäster? frågar Rydén argt.
– Ja, det råkar faktiskt vara några elever här i Mal-

meborg.
– Ungar! skriker kommunalrådet. Låter du barn-

ungar sitta och ljuga i din radio?
– Sveriges Radio Mitt låter alla komma till tals, sva-

rar Katinka.
Katinka skriver ner det hon just har sagt i ett block 

som ligger på bordet. Det där lät ju faktiskt riktigt bra, 
tänker hon: Sveriges Radio Mitt låter alla komma till 
tals. 

– Vi har en bild, skjuter Maryam in. 
– Vi var ju uppe hos dig i fredags, fortsätter Hugo.
Hela Malmeborg med omnejd kan höra hur tungt 
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kommunalrådet nu andas. Han flåsar som en folk-
ilsken tjur. Men det hörs hur han tvekar. Det här är 
bra radio, tänker Katinka nöjt.

– Ja, ja, ryter han. Det var ni som kom och bråkade. 
Ni har missförstått alltihop. 

– Missförstått?
– Ja, jag har inte förstört något. Förstår inte vad ni 

talar om.
– Men vi såg ju själva vad du gjorde, säger Maryam.
– Är listorna alltså förstörda? avbryter Katinka.
– Absolut inte! svarar kommunalrådet igen. Ni 

måste ha sett något annat.
– Men var är listorna nu då? frågar Katinka.
Det blir alldeles tyst i luren. Kommunalrådet suck-

ar … Han letar uppenbarligen efter ett passande svar.
– Det vet du tydligen inte, konstaterar Katinka till 

slut. 
Alla som lyssnar hör att Rydén har något att dölja. 

Men Katinkas erfarenhet säger henne att hon bör byta 
spår för att komma framåt i intervjun.

– Så listorna är uppenbarligen borta. Men låt mig då 
fråga istället: varför ska biblioteket läggas ner? 

– Vi måste spara, säger kommunalrådet. Pengarna 
behövs på annat håll.

– En halv miljon, säger Katinka. Det är mycket 

pengar. Så du lägger ner biblioteket. Men får jag fråga: 
vart ska pengarna ta vägen?

– Det kan jag inte säga än. Jag har inga fler kom-
mentarer!

Det hörs ett klick i radion när Rydén avbryter sam-
talet. Intervjun med kommunalrådet är slut.
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Skandalen växer

Maryam vaknar tidigt. Hon går direkt till brevinkastet i 
hallen och där ligger tidningen. Men det känns inte som 
vanligt. Det brukar vara Maryams mamma som vaknar 
först och när Maryam kommer upp brukar hon sitta 
vid köksbordet med glasögonen på näsan och bläddra 
igenom Lokal-Bladet. 

Maryam häller upp ett glas juice och lägger tid-
ningen på bordet i köket. 

Mycket riktigt, en stor annons från Coop – läsk och 
lättöl till extrapris på förstasidan. Maryam bläddrar 
snabbt vidare i tidningen. 

– Är du redan uppe? frågar Maryams mamma gäs-
pande.

Maryams mamma jobbade över på resebyrån igår.
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krävt en halv miljon till bättre städning, säger hon till 
tidningen.

Maryam tittar ut genom fönstret. Hon funderar. 
Det pirrar i magen. Det känns i hela kroppen att det 
är något på gång. En halv miljon till gamlingarna, en 
halv miljon bort från bibblan. Men hur hänger det 
ihop? 

Hon sitter alldeles tyst och tänker och till slut börjar 
pusselbitarna att falla på plats.

Maryam skyndar sig att plocka ihop sina saker och 
göra sig i ordning. När hon öppnar ytterdörren ropar 
hennes mamma efter henne:

– Men ska du inte äta något?
– Hinner inte! Puss!

På Sturebergsskolan pratas det överallt om Scoopet. 
Inslaget i radion har gjort att de flesta känner till vad 
som hänt. Många har också varit inne och läst på deras 
nyhetssajt. Men rektorn har inte visat sig. 

– Hon håller sig antagligen på sitt kontor, säger 
Hugo till Maryam när de träffas i korridoren.

På första rasten sticker de till bibblan. När de kommer 
in ser de att flera av bokhyllorna nu gapar helt tomma.

– Tjenare ungar! hälsar Billy glatt.
Hugo ler mot bibliotekarien som plockar med pär-

– Bra att du är så stor att du klarar dig själv, säger 
hon. Det är mycket på jobbet nu.

Maryams mamma stryker Maryam över håret. 
Sedan går hon och sätter på kaffe.

– Politikerna i kommunstyrelsen ska resa på kon-
ferens till Sydafrika, berättar hon när hon hällt upp 
det rykande kaffet i en mugg. Bo bra, ska de göra. I 
närheten av någon golfbana. Och innan de åker på 
själva studieresan ska de åka dit och kolla att hotellet 
är tillräckligt flott och att maten är god. Det kommer  
kosta en halv miljon kronor.

– Mm, svarar Maryam utan att titta upp från tid-
ningen. 

Hon bläddrar tillbaka i tidningen. Vad hade det 
stått mer? 

Där på andrasidan!

ALLEHANDA AVSLÖJAR:
ÅLDRINGARNA PÅ HEMMET LIDER

SMUTSIGA GARDINER, OTVÄTTADE GOLV

Under rubriken finns en stor bild på en gammal kvinna 
som hötter med ena handen, och håller stadigt i en 
rollator i den andra.

Saga 93, har fått nog, står det i bildtexten. Vi har 
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En stund sitter de tysta.
– Vad heter den gamla tanten på Morgondagen? frå-

gar Johanna.
– Saga någonting, mumlar Hugo.
– Saga 93, stod det i LB, säger Maryam.
– Jag tror att vi borde träffa henne, säger Johanna 

bestämt.

marna bakom utlåningsdisken.
– Vad är det med dig? frågar Hugo. Har du fått till-

baka jobbet?
– Nej, men det känns skönt att folk här i staden 

får reda på vad som händer på vår skola, svarar Billy, 
ordentligt upplivad. Jag hörde ju på radion. Och många 
har läst vad ni skrivit, verkar det som.

Borta vid datorerna sitter redan Johanna. De andra 
slår sig ner runt henne.

– När jag läste tidningen i morse, börjar Maryam, så 
kom jag på en grej.

Johanna och Hugo tittar nyfiket på henne. 
– Det var något som Katinka sa på radion igår, fort-

sätter Maryam. Vart ska pengarna ta vägen?
– Vad då ta vägen? frågar Johanna.
– Alla som jobbar betalar ju skatt, säger Maryam. 

Skattepengarna går till kommunen som sedan fördelar 
dem. Till skolan, sophämtning, brandkår och …

– Jag fattar! avbryter Hugo och ställer sig upp så 
stolen faller omkull. Till de gamla! Eller hur? Jag läste 
också om det i tidningen i morse! Men jag fattade inte 
att det kunde hänga ihop med bibblan!

Maryam nickar. 
– Äldreboendet Morgondagen behöver en halv mil-

jon. Det är precis lika mycket som de ska spara in på oss. 



8584

11

Det känns inget bra

På eftermiddagen efter skolan tar Johanna, Hugo och 
Maryam bussen ut till äldreboendet, Morgondagen, i 
utkanten av Malmeborg. De sitter på bussen och snackar 
om hur de ska lägga upp intervjun. Maryam tittar ut 
genom fönstret när de åker förbi hennes mammas 
arbetsplats. 

Jorden Runt resebyrå, står det på skylten. Maryam 
tänker på sin mamma. Nu har de bott ensamma utan 
Maryams pappa i tre år. Ibland saknar hon honom, 
men mest tycker hon att det är skönt att allt bråk 
och skrikande har upphört. Men vad var det hennes 
mamma hade pratat om i morse? Maryam hade varit 
så inne i tidningsläsningen. Det var något om att det 
var så mycket på jobbet. Hela kommunstyrelsen skulle 

åka till Sydafrika för en halv miljon. Hugo avbryter 
hennes tankar.

– Eller hur, Maryam? säger han. 
– Ehh …, jovisst, svarar hon utan att ha en aning om 

vad Hugo pratat om.

I Morgondagens trädgård sitter en hel grupp gamlingar 
och dricker kaffe i en syrenberså. 

– Stör vi? frågar Hugo när de kommer in i trädgår-
den.

– Nej då, skrattar en gammal farbror i rullstol. Vill 
ni inte vara med och fira?

– Jovisst, säger Johanna. Men vad firar ni?
– Att vi äntligen ska få det lite rent och fint, säger 

Saga, som Scoopetgänget genast känner igen från 
tidningen. Min son är allt en riktig praktpojke. Han 
har lovat att vi ska få mer pengar till städning och 
gardintvätt. 

Hugo och de andra nickar och ler. Då fick de boende 
på Morgondagen alltså igenom sitt krav.

– En halv miljon! jublar Saga.
– Fantastiskt, säger Hugo, men utan riktig entusi-

asm i rösten. 
Hugo tittar på de andra i Scoopetgänget. Alla ser lika 

nedslagna ut. Deras bibliotek läggs ner och pengarna 
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verkar gå till de gamla istället. Men de som bor på Mor-
gondagen har ju också behov av pengar till tvätt och 
städning.

– Seså, säger en äldre kvinna. Ta lite tårta nu.
Hugo och de andra smakar av tårtan men har svårt 

att njuta. Hugo viskar till de andra:
– Det är inte så enkelt det här. Det känns inget bra.
Maryam och Johanna skakar instämmande på 

huvudet. 
– Jag vet, säger Maryam. Vi blir av med bibblan, men 

de får städning på hemmet. 
– Det är inte rätt, säger Hugo. 
– Att skolbiblioteket ställs mot de gamla? undrar 

Johanna.
Hugo nickar. Återigen känner han hur ilskan vaknar 

inom honom. Barn ställs mot gamla. Förvånat inser 
han att det inte känns helt fel att vara arg. Det ger kraft 
på något sätt. Som att sätta på sig ett par glasögon och 
se på saker på ett nytt sätt. 

– Vi måste ju berätta det vi vet, säger han sedan 
bestämt.

De andra nickar i samförstånd. 
Johanna vänder sig mot Saga: 
– Vi har en nyhetstidning på nätet, förklarar hon. 

Kan inte tant berätta för Scoopets alla besökare?



88 89

Hugo tar upp sin telefon och riktar kameran mot 
kaffebordet. Den gamle farbrorn i rullstol ropar:

– Ett fyrfaldigt leve för Saga!
Alla hurrar och Hugo håller fram telefonen mot 

Saga. Glatt leende berättar hon in i kameran vad en 
halv miljon kronor kan göra för nytta. 

– Men varför hurrar ni för Saga? frågar Hugo en 
äldre man som just ska skeda in mer tårta i munnen.

– Det är ju hennes förtjänst, svarar han.
– Är det Saga som ordnat så att ni ska få mer pengar 

till städning? fortsätter Hugo.
Mannen sväljer och torkar bort lite grädde ur mun-

gipan.
– Nja, inte Saga själv, säger han. Men hennes pojk. 

Han är ju kommunalråd. Kurt Rydén heter han. Saga 
är hans mamma.

Maryam, Johanna och Hugo tittar på varandra och 
drar efter andan. 

– Kurt Rydén, väser Johanna.
– Så det är alltså därför som bibblan ska stänga, vis-

kar Maryam. För att hans mamma …
– … det här låter som en nyhet, konstaterar Hugo.
Alla förstår att de måste låta gamlingarna berätta 

mer. Maryam lutar sig bakåt i sin stol och tittar på 
när hennes kompisar fortsätter intervjun. Det är något 

som gnager inom henne. 
Vad i hela världen var det hennes mamma hade 

pratat om i köket i morse? Så kommer hon på det! 
Maryam drar efter andan. Om hon har tänkt rätt, så 
kan både bibblan räddas och de gamla få sin städning. 
Och! Kanske är det här en nyhet som är mycket större 
än de har kunnat ana!

När intervjun är klar drar sig Scoopetgänget till-
baka. De sätter sig på bänken vid busshållplatsen.

Maryam ställer sig upp och går åt sidan. Hjärtat 
dunkar hårt i hennes bröst. Hon tar fram telefonen 
och ringer sin mamma på resebyrån. Maryam får 
vänta många signaler innan hennes mamma svarar. 
Men sedan kan hon snabbt bekräfta att det är precis 
som hon misstänker. Maryam trycker av samtalet och 
vänder sig till sina kompisar.

– Nu ska ni få höra! säger hon upphetsat.

Gänget från Scoopet är tillbaka på biblioteket. Johanna 
skriver och fingrarna flyger över tangenterna. 

– Nu har vi verkligen något att berätta! säger Hugo, 
när Johanna har satt punkt och väntar med fingret 
över enterknappen.

– Kör, säger Maryam bestämt.
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Barn och gamla ställs mot varandra.
Idag firade de gamla på äldreboendet Morgon
dagen. De har fått löften av kommunen om en halv 
miljon kronor till bättre städning och gardintvätt. 
Samtidigt ska Sturebergsskolans bibliotek läggas ner 
för att spara just en halv miljon kronor.

De gamlas kamp har drivits av Saga 93, och hon är 
glad idag.

– Jag kan göra en kommentar, säger Johanna till de 
andra. Vi vet ju att skolan ska spara en halv miljon, lika 
mycket som äldreboendet får. Men vi måste berätta om 
sambandet mellan Rydén och Saga också.

Direkt efter videon med en glad Saga kommer 
Johanna in i bild i ett nytt klipp. Först sveper kameran 
över de tomma bokhyllorna i biblioteket och sedan 
syns Johanna som sitter vid ett bord och talar rakt in 
i kameran.

– Visst är det märkligt, säger hon. Det här bibliote-
ket ska läggas ner, och de gamla på Morgondagen får 
samtidigt mer pengar till städning. Men jag har tänkt 
på en sak: Kan det ha något att göra med att Saga, som 
vi just såg så glad, är mamma till kommunalrådet Kurt 
Rydén, han som tvingat fram besparingarna på Sture-
bergsskolan. Kan det vara så att det finns ett samband? 

Johanna tittar allvarligt in i kameran:
– Ärligt talat, vi vet inte. Men jag tror det kan finnas 

anledning för oss på Scoopet att komma tillbaka!
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Avslöjad

Dagen därpå är Maryam, Johanna och Hugo tillbaka 
på äldreboendet Morgondagen. De vill veta mer om 
hur pengarna från Sturebergsskolan har kunnat föras 
över till hemmet för de gamla. I bersån sitter samma 
glada gäng gamlingar som tidigare. Då ringer det på 
Maryams mobil.

– Hej, det är Johan, säger en mansröst.
Först kopplar inte Maryam.
– Fotografen från Lokal-Bladet.
– Jaha. Hej!
– Jag förstorade upp er bild, och det syns faktiskt …
Hugo petar Maryam i sidan.
– Sluta snacka i telefon!
Hugo pekar bort mot de gamla och då ser också 

Maryam vad som håller på att hända.
– Vi får prata senare, viskar hon till fotografen. 

Måste lägga på.
– Men …
Maryam trycker av samtalet.
En man kommer gående över gräsmattan. Han 

har en kortärmad tröja, sandaler och ett par ljusa, 
trekvartslånga chinos på sig. Det är kommunalrådet 
Kurt Rydén.

– Mamma! ropar han och vinkar mot de gamla vid 
trädgårdsmöblerna. 

Han går fram till de kaffedrickande pensionärerna 
i bersån.

– Jag kommer för att säga adjö till lilla mamma, fort-
sätter han och kramar om Saga.

Johanna och de andra drar sig undan. De ställer sig 
bakom ett par höga syrener.

– Ska du ut och resa, Kurt? Du är allt en riktig glo-
betrotter! Far över hela världen.

– Sydafrika. Konferens i Kapstaden i två veckor. 
Men först åker vi dit för att kolla att allt blir som vi 
tänkt, med hotell och så. Sedan kommer hela kom-
munstyrelsen efter.

Johanna nickar nöjt för sig själv. Hugo tittar und-
rande på henne. Vad står de här och gömmer sig för? 
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tänker han. Johanna lägger fingret över läpparna. Hon 
har tagit fram sin mobil och börjat filma.

– Så trevligt, säger Saga till sin son. 
– Vi sitter här och njuter av det vackra vädret, säger 

en äldre man, och tanken på att vi ska få det bättre 
städat här på Morgondagen.

– När man är gammal har man rätt till det bästa, 
svarar kommunalrådet. Glöm inte det nästa gång ni 
går till valurnorna för att rösta.

Hugo lutar sig fram och ser Kurt Rydén skaka hand 
med den äldre mannen. Han tittar förvånat på Johan-
na när hon kliver fram från sin plats bakom syrenen.

– Kurt Rydén? säger hon och går fram till kommu-
nalrådet.

Rydén tittar förvånat på tjejen och de andra barnen 
som kommer emot honom, men han verkar inte känna 
igen dem från deras möte i kommunhuset.

– Ja, svarar han. Och vem har vi här då?
– Jag heter Johanna och vi kommer från Scoopet på 

Sturebergsskolan.
– Så … det är ni som skriver en skoltidning, säger 

han surt. Ni kanske ska skriva något trevligt istället 
om hur bra pensionärerna trivs här på Morgondagen? 

Johanna låter sig inte störas av Kurt Rydéns över-
lägsna stil. 
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– Vi har hört att du ska åka till Sydafrika.
– Det stämmer. Men det har väl inte du med att göra. 
Kurt Rydén slår ut med handen mot de boende på 

Morgondagen och ler falskt när han fortsätter:
– Jag hade hellre stannat hemma i ärlighetens namn. 

Tänk att få sitta så här i skuggan och dricka kaffe.
– Lång flygning, fortsätter Johanna. I första klass!
– Tja, det är ju i arbetet, som sagt. Man måste ju 

kunna sträcka på benen.
Kommunalrådet tittar nu misstänksamt på Johanna 

som håller upp telefonen och filmar.
– Tio personer från kommunstyrelsen flyger första 

klass. Och ni reser före alla andra. Varför det? 
Kurt Rydén nickar långsamt och avvaktande.
– Det är en viktig studieresa, säger han. Då måste vi 

ju hinna kolla att maten är okej och att allt är arran-
gerat som det ska. Vi vill ju få ut det mesta av vår resa.

– Ni åker tillsammans med era fruar och män. Var-
för det? Ska de också arbeta? 

– Stäng av den där! säger kommunalrådet plötsligt 
och tar ett steg mot Johanna.

Men Johanna backar snabbt utan att sänka telefonen. 
– Safaritur, vingårdar och hajfiske är bokade.
– Lite fritid har man väl rätt till! fräser Rydén.
Johanna nickar och fortsätter:

– Vi har kollat, säger hon med fast röst. Fakturan på 
580 000 kr har skickats till kommunhuset. Malme-
borgs invånare ska alltså betala er resa! Varför det?

Kommunalrådet Kurt Rydén svettas och tittar 
rasande på både Johanna och de andra barnen. Det 
räckte med ett snabbt telefonsamtal från Maryam till 
hennes mamma för att kontrollera misstankarna mot 
Rydén. Hela konferensen hade fakturerats till kom-
munen. En blodåder sväller nu i Kurt Rydéns tinning. 
Han ser ut att vilja slå till den frågvisa ungen som har 
ställt honom mot väggen.

– Inga kommentarer, morrar han och skyndar med 
långa steg där ifrån.

– Trevlig resa, Kurt! ropar Saga efter sin son.
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Nyhetsflashar på!

Gänget kring Scoopet känner sig lite febriga där de 
sitter vid datorn i biblioteket och redigerar Johannas 
film där Kurt Rydén brusar upp. 

– Att någon kan vara så fräck, muttrar hon när hon 
hör hur kommunalrådet försöker med sina bortförkla-
ringar.

Redaktionen för Scoopet publicerar sitt avslöjande 
en liten stund senare. 

Hajfiske och vinprovning för skattepengar, står det 
i rubriken.

På filmen kan alla sedan se hur Kurt Rydén reagerar 
när han ställs inför sanningen. Han blir argare och 
argare, han svettas och käkarna tuggar. Ingen som ser 
intervjun kan tvivla på att han försöker dölja något. 

Kommentarsfältet på sajten fylls genast med mas-
sor av kommentarer. Scoopetgängets mobiltelefoner 
börjar ringa. Lokal-Bladet vill göra ett stort reportage. 

– Ahh, säger Maryam. Det var det som Johan ville 
prata om när han ringde.

De andra tittar frågande på henne. Maryam förkla-
rar att fotografen från Lokal-Bladet ringde tidigare 
och ville snacka om något.

– Men ring upp då! säger Hugo.
Maryam ringer upp fotografen. Johan svarar direkt 

och berättar att han har förstorat upp bilden på Rydén 
vid dokumentförstöraren. 

– Det syns tydligt att det är namnlistor som han 
förstör, berättar Johan. Vi ska göra en stor grej av det 
här på tidningen.

– Yes! säger Maryam och gör tummen upp till 
Johanna och Hugo.

Katinka Larsson från Sveriges Radio Mitt ber dem 
komma till studion igen samma eftermiddag. Nyheten 
om kommunalrådet som sparar på skolan för att sedan 
föra över pengarna till sin egen mammas ålderdoms-
hem, samtidigt som han själv planerade att åka på en 
exklusiv konferensresa, kommer att bli en riksnyhet, 
säger hon.

Billy kommer fram till dem.
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– Ni är ju fantastiska, ungar, säger han och rufsar 
om Hugo i håret.

Flera elever från skolan droppar in på bibblan. De 
verkar mest vara nyfikna på att träffa Hugo, Maryam 
och Johanna som plötsligt har blivit lite av kändisar 
på Sturebergsskolan. Billy strålar emot varje besökare.

– Inget nytt om ditt jobb? frågar Hugo.
Bibliotekarien skakar dystert på huvudet och berät-

tar att rektor Gunilla Niding fortfarande inte har 
synts till.

– Om några dagar har jag en inbokad tid på Arbets-
förmedlingen, berättar Billy. 

Då öppnas dörren till biblioteket. In kommer Sture-
bergsskolans rektor! Hon går mot Billy med utsträckta 
armar.

– Billy! säger hon.
Bibliotekarien tittar förvånat på sin chef. 
– Gunilla …, säger han. Jag är snart klar med ner-

packningen av böckerna. 
Sturebergsskolans rektor ler och skakar på huvudet.
– Nya order, säger hon. Besparingskravet har dragits 

tillbaka. Biblioteket ska vara kvar.
Hugo, Johanna och Maryam flyger upp från sina 

stolar! De jublar rakt ut! Alla turas om att krama om 
Billy. Till och med rektor Gunilla ger honom en puss 
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fon.

Så tittar hon på sin telefons skärm och ler och visar 
de andra. En allvarsam, lugn stämning sprider sig 
ibland dem. 

– Mäktigt, viskar Hugo. Sydafrikaresan är inställd. 
– På grund av oss, ler Johanna.
– Yes! säger Maryam och knyter näven.

Den eftermiddagen när Hugo, Maryam och Johanna 
går hem från skolan är hela Malmeborg tapetserad med 
Lokal-Bladets löpsedlar:

RYDÉN AVGÅR!



Erik, du har ju varit journalist hela 
ditt vuxna liv. Vilket är ditt mest 
spännande avslöjande?
När min katt Bits slickade av sig allt hår på 
svansen, och veterinären sa att det var något 
skumt med kattmaten på burk. Då under
sökte vi innehållet i hund och kattmaten. 
Maten innehöll köttmjöl och foderfett som 
bland annat var gjort på självdöda sjuka 
kor och grisar, men också nermalda hundar 
och katter. Det blev skandal, kadavermjölet 
förbjöds och det gjorde att Sverige några 
år senare slapp galnakosjukan.
 
Vad är roligast med att vara jour-
nalist?
När man är före alla andra med en stor och 
viktig nyhet, då pirrar det i hela kroppen.

Om du inte var journalist, vilket 
jobb skulle du haft då, tror du?
Advokat. Som också tar reda på saker och 
talar för sig.

Martin Widmark och Erik Fichtelius 
lärde känna varandra när de gjorde ett sam
arbete om barns läsning och läsförståelse. 
De upptäckte då att de båda har ett stort 
engagemang i att hjälpa barn och unga att 
hitta rätt i en värld av nyheter, där det inte 
alltid är självklart att det som skrivs är sant. 
Tillsammans bestämde de sig för att skapa 
berättelsen om Scoopet och gänget som 
driver sajten. 



 
Om du inte var författare, vad 
skulle du vara då?
Arkeolog. Det måste vara ett av världens 
mest spännande jobb. Tänk att gräva i 
marken och förstå hur människor levde för 
flera tusen år sedan. 

 
Martin, varför slutade du som lärare 
för att bli författare?
För att få mer tid till skrivandet. Det är så 
mycket man vill här i livet men man hinner 
inte allt. Jag fick välja mellan två underbara 
jobb.
 
Vilken av alla böcker har varit roli-
gast att skriva – varför det?
Det är böckerna som jag har skrivit tillsam
mans med någon annan. Då kan man skriva 
vartannat kapitel och ibland blir man väldigt 
överraskad över vad kompisen har hittat på. 
 
Varför skrev ni Scoopet?
För att det är så himla spännande med 
nyheter och tidningar. Alla nyheter behöver 
inte handla om krig och politik. Det kan 
vara en bortsprungen katt som äntligen har 
kommit tillbaka, eller en intervju med en 
fotbollsspelare. Det viktiga är att det är sant 
och att man kan lita på vad som står.



förstörda bevis
© Text Erik Fichtelius och Martin Widmark 2018

© Bild Kim W Andersson 2018
Formgivning Lena Thunell

Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm
Tryckt av ScandBook, EU, 2018

ISBN 978-91-638-9910-2
 

www.bonniercarlsen.se

På www.mediekompass.se finns det 
en skrivarskola för dig som vill prova på 

att skriva egna nyhetstexter.

 Här finns också nutidskryss  
och tips för lärare.

Hos www.statensmedierad.se  
hittar du mer information om källkritik,  

medie och informationskunnighet. 
Här finns också lektionsmaterial och  

tips för pedagoger, bibliotekarier  
och andra vuxna i din närhet.

Vill du veta mer om journalistik 
källkritik och skrivande?




	O_Scoopet_Förstörda bevis_klar
	I_Scoopet_klar



