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Källarmörkret

”Kan inte du vara en snäll pojke och gå ned i källaren och hämta dynorna till stolarna på 
balkongen?”

Sebastian som snart skulle fylla sju år vred lite på sig och tittade ned i golvet.

”Men, sa han, jag hinner inte det nu.”

”Vad ska du göra då”, frågade hans mamma.

”Jag ska leka och så.”

”Så Sebastian kommer att vara upptagen hela dagen?”

”Ja”

”Då får jag väl boka tid hos din sekreterare.”

Sebastians mamma skrattade och började kittla honom på magen.

”Jag skulle vilja boka en tid hos din sekreterare”, sa hon och fortsatte att kittla honom.

”Går det bra?”

Sebastian skrattade så att han grät.

”Han är väldigt upptagen”, svarade han mellan skrattattackerna.
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”Jaså det är han, men du kanske kan hälsa honom att hans mamma behöver dynorna till 
balkongen innan pappa och Mia kommer hem till middagen.”

”Ja, sluta nu”, ropade Sebastian, ”sluta.”

Hans mamma kramade om honom och sa:

”Du är en liten buse du Zebbe.” Han brukade kallas så.

Hans mamma gick ut på balkongen och började duka inför middagen. Zebbe låg fortfaran-
de i en liten hög på golvet och skrattade. Han gick ut i hallen och plockade ned källarnyck-
eln där även den lilla hänglåsnyckeln var fastsatt. Det var otäckt nere i källaren. Om ljuset 
slocknade och om man inte hittade ljusknappen tillräckligt fort kunde de komma fram. Det 
hände aldrig när han gick ned tillsammans med sin mamma eller pappa utan bara när han 
gick ned ensam. Zebbe gick ut i trappuppgången och stängde dörren efter sig. Väggarna i 
trappuppgången var gula med en massa svarta prickar på och så ekade det jättemycket. 
Hans mamma brukade alltid säga åt honom att vara tyst när han var där så att han inte 
skulle störa grannarna. Zebbe brukade alltid vara tyst när han gick i trappuppgången men 
ibland retade Mia honom och då var det ju inte hans fel att det lät lite. Hissdörren var jätte-
tung och Zebbe fick ta i för att orka öppna den. Zebbe bodde högst upp i hyreshuset så 
därför brukade de alltid åka hiss. Han brukade låta Mia trycka på knapparna hissen och 
hans mamma tyckte att det var snällt av honom. Men egentligen var det inte för att vara 
snäll som han lät Mia trycka på knapparna utan för att han inte tyckte att det var lika roligt 
längre som han hade tyckt när han var liten. När hissen åkte ned kittlade det i magen på 
Zebbe.

Zebbe hade aldrig sett dem någon gång men han hade hört dem. Förra gången han hade 
varit nere i källaren själv hade de viskat på honom.

”Sebastian”

”Sebastian”
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Rösterna hade varit hesa och skrovliga. De hade låtit som om de inte hade använts på 
länge och de hade skrämt Sebastian. Hans mamma och pappa hade inte trott på honom 
utan sagt att han hade livlig fantasi och att han inte skulle hitta på sådana hemska histori-
er, Mia kunde ju bli rädd. Därför öppnade han hissdörren försiktigt och tryckte på ljusknap-
pen som lyste röd. De kom inte fram så länge ljuset var tänt. Just här vid hissen kunde 
Zebbe känna sig säker. Det var lite länge ned i källarkorridoren som det blev otäckt för där 
lyste inte den röda ljusknappen så om ljuset slocknade gick det inte att se den och han 
skulle bli tvungen att känna sig fram. Hittade han den inte tillräckligt fort så att han kunde 
tända ljuset igen kom de fram. En del hade tunga långsamma steg och en del hasade sig 
fram och så viskade de efter honom.  

Han tog mod till sig och sprang snabbt nedför källarkorridoren och låste upp dörren som 
ledde in till källarförråden. Här kunde han pusta ut för här fanns det en vanlig ljusknapp 
och då behövde han inte oroa sig för att ljuset skulle slockna. Han låste upp hänglåset till 
förrådet och plockade ned dynorna till utemöblerna från en hylla. Det luktade källare här 
nere och Zebbe tyckte att det var en ganska trevlig doft. Han fick syn på en hög med gam-
la Kalle Anka tidningar som han inte hade läst på länge. Han satte sig på dynorna och 
bläddrade igenom några av dem och började läsa en serie som handlade om knattarna 
som spelade i ett fotbollslag. Det var en rolig serie och Zebbe skrattade för sig själv där 
han satt i förrådet. Plötsligt slocknade ljuset i korridoren. Det som inte fick hända hade 
hänt. Zebbe hade glömt bort tiden när han hade läst om knattarna och inte tänkt på att lju-
set slocknade efter en liten stund. Han tog dynorna under armen och kikade ut i korrido-
ren. Ungefär fem meter från dörren ganska långt ned på väggen satt ljusknappen. Zebbe 
tittade noga på knappen för att komma ihåg var den satt sen när det blev mörkt. För när 
han hade stängt och låst dörren efter sig skulle det bli kolsvart och då gällde det att han 
kom ihåg var knappen satt någonstans.  Än så länge hördes ingenting, det var helt tyst 
som om de väntade på att Zebbe skulle stänga dörren och släppa fram dem i mörkret. 
Zebbe lade sin hand mot väggen i samma höjd som ljusknappen satt och tänkte dra han-
den längs väggen för att inte missa den. Efter två djupa andetag satte han fart. Han släck-
te lampan och stängde dörren och började gå längs korridoren med handen tryckt mot 
väggen. Det var helt becksvart och Zebbe kände hur han blev räddare och räddare. Dynor-
na låg nedpackade i en stor plastpåse och de gled långsamt ur hans grepp under armen. 
Han blev tvungen att stanna till och rätta till påsen för att han inte skulle tappa den men 
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när han skulle fortsätta kom han på att han hade släppt väggen med handen. Långt bak-
om honom i korridoren hörde han hur någonting rörde på sig. De var på väg. Zebbe letade 
febrilt efter ljusknappen men han kunde inte hitta den. Längre ned i korridoren hörde han 
hur de hasande stegen hade börjat röra sig emot honom. Zebbe struntade i att hitta 
ljusknappen och sprang emot den plats han trodde att hissen skulle vara. Väggen var kall 
och sträv under hans hand men helt plötsligt försvann den. Väggen var borta. Han sträckte 
sig längre fram och hittade den igen, nu kändes den annorlunda. Det var hissdörren han 
stod och kände på. Snabbt letade han reda på dörrhandtaget och precis bredvid handta-
get satt hissknappen. Han tryckte på den och hörde hur hissen började röra på sig någon-
stans långt uppe i huset. Hissen var inte det enda som rörde på sig. De hasande stegen ha-
de nu fått sällskap av tunga långsamma steg som också dem närmade sig honom.

”Sebastian”, var det någon eller något som viskade med en hes otäck röst.

”Sebastian, stanna kvar hos oss”, sa rösten.

Zebbe tryckte på hissknappen igen trots att han visste att det inte gick fortare för att han 
gjorde det. De var nära nu. Längre upp såg han ett ljus i hisschaktet, det var hissen som 
var på väg ned.

”Sebastian”, sa rösten igen.

”Stanna kvar hos oss.”

Äntligen var hissen nere och Zebbe klev snabbt in i den, stängde dörren och tryckte på 
knappen till översta våningen. Just när hissen började åka uppåt såg han en grå och kro-
kig hand utanför det lilla fönstret på hissdörren och hörde rösten som återigen viskade på 
honom.

”Sebastian…”

Hela kvällen gick Sebastian runt i lägenheten och ville berätta för sina föräldrar vad som ha-
de hänt i källaren. Men han kunde inte berätta. Han hade lovat att inte prata om sådana 
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otäcka saker för att inte skrämma upp Mia, så han var tyst. Senare på kvällen kom hans 
mamma in för att stoppa om honom och säga godnatt. 

”Mår du bra?”, frågade hon.

”Mm”

”Är det säkert? Du vet väl att du kan prata om allt med mig?”

Zebbe vinkade med fingret att hon skulle komma närmare. Han viskade i hennes öra.

”De kom fram förut, de var där nere.”

”Vilka då?”

”Sch”, han satte fingret för munnen igen och visade för henne att hon skulle vara tystare.

”Mia får inte höra, så att hon får mardrömmar.”

”Vilka var det som kom fram Sebastian?”

”De var nere i källaren. De viskade på mig, ville att jag skulle stanna kvar hos dem.”

”Ville du det då?”

”Nej, jag är rädd för dem. Jag tror att de vill röva bort mig.”

”Sebastian”, hans mamma tittade honom djupt i ögonen, ”ingen kommer att röva bort dig 
det ska jag se till.”

Orden lugnade honom lite och hon satt kvar hos honom på sängkanten tills han somnade.

”Sebastian”
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Han var nere i den mörka källarkorridoren igen och de jagade honom.

”Sebastian, stanna kvar hos oss.” Den otäcka rösten var alldeles bakom honom och källar-
korridoren ekade av de hasande och klampande stegen. Den här gången kom inte hissen 
ned i tid. Den gråa och krokiga handen kom närmare samtidigt som någon viskade i hans 
öra.

”Sebastian”

”Sebastian vakna nu”, det var Mia som hade väckt honom. Han hade haft en mardröm.

”Det är morgon nu”, sa hon, ”du måste göra frukost till mig.”

Zebbe gick ut i köket och hällde upp youghurt och flingor till Mia och sig själv. På köksbor-
det låg det en lapp.

”God morgon mina älsklingar. Pappa och jag har åkt iväg för att handla. Du kan väl ta 
hand om din lillasyster Sebastian och ge henne lite frukost. Vi är hemma innan klockan 
tio./kram mamma”

Zebbe tittade på klockan den var halv nio.

”Var är mamma och pappa?” frågade Mia.

”De är och handlar och kommer snart hem igen.”

”Ska du passa mig då?”

”Mm, det ska jag.”

”Kan vi leka kurragömma?”

”Det kan vi göra men först måste vi äta upp frukosten.”
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Zebbe blev tvungen att tjata en stund på Mia för att hon skulle äta upp frukosten men sen 
blev det dags för hennes favoritlek kurragömma. Mia tyckte bäst om att gömma sig och 
Zebbe kände sig snäll och lät henne göra det. Han ställde sig i köket och höll händerna för 
ögonen.

”Blundar du nu,” frågade Mia.

”Ja, det gör jag.”

”Är det säkert?”

”Ja och nu börjar jag räkna.”

”Vänta,” sa Mia när hon sprang iväg.

Zebbe räknade och räknade, han tyckte inte om att fuska utan räknade ända till 150 innan 
han tog bort händerna.

”Nu kommer jag,” ropade han.

Hon hade inte gömt sig i köket och inte i badrummet. Zebbe gick in i mamma och pappas 
sovrum och tittade i Mias favoritgömställe inne i garderoben, men det var ingen Mia där 
heller. Mia och Zebbe delade rum men där inne var det också tomt. Det enda stället Zebbe 
inte hade letat på var bakom soffan i vardagsrummet om hon inte hade gått ut på balkong-
en men det visste hon att hon inte fick göra ensam. Det var tomt bakom soffan också och 
nu blev Zebbe arg på sin lillasyster hon visste att hon inte fick gå ut på balkongen. Han 
öppnade balkongdörren och skulle precis säga till Mia att det här tänkte han berätta för 
mamma och pappa men hon var inte där. Zebbe kände hur han fick en klump i halsen. 
Tänk om hon hade trillat ned? Han sträckte sig ut över balkongräcket och kikade ned. Hon 
låg inte där nere och han pustade ut i en lång suck. Nu visste han inte var han skulle leta 
mer. Var kunde hon ha gömt sig någonstans? Han gick runt i lägenheten och fortsatte att 
leta men förgäves. Då kom han på att han inte hade letat ute i hallen. Mia kanske hade 
gömt sig bakom någon av pappas stora jackor. Zebbe tittade efter men hittade inte Mia 
där heller och då gjorde han något som han aldrig behövt göra förut.
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	 ”Mia kom fram,” ropade han.

	 ”Det är inte roligt längre.”

Men Mia kom inte fram, det var helt tyst. Zebbe kände hur det spred sig en otäck känsla i 
magen. Han tittade på nyckelskåpet och gick långsamt fram till det. Försiktigt öppnade 
han luckan på skåpet och precis som han trodde saknades källarnyckeln med den lilla 
hänglåsnyckeln. Mia hade gått ned till källaren och gömt sig. Zebbe blev först rädd, han 
skulle inte våga gå ned i källaren igen. Men så tänkte han på Mia, sin lillasyster. Hon var 
där nere alldeles ensam, tänk om de tog henne istället? De skulle inte få ta Mia, Zebbe 
skulle gå ned till källaren och rädda henne. Han var på väg ut när han kom på någonting. I 
julas hade han fått en stor ficklampa av sin pappa i julklapp och med den kunde han kan-
ske hitta lite bättre i källarmörkret. Han gick ut i trappuppgången och tryckte upp hissen. 
De var där nere och väntade på honom. Han visste det. Det var nästan så att han kunde 
höra hur de viskade på honom redan nu. Den här gången brydde han sig inte om att det 
killade i magen när han åkte ned med hissen.

Hissen stannade. Zebbe stod inne i hissen och såg genom hissfönstret att det var svart 
ute i källarkorridoren. Han vågade inte gå ut.

”Hjälp, Sebastian, hjälp.”

Det var Mia som ropade på hjälp. Zebbe hörde hennes röst långt borta. Nu var han inte 
rädd längre. Han öppnade dörren och tryckte på lysknappen. Den fungerade inte. Han 
tryckte igen men ingenting hände. Istället slog han på ficklampan och den lyste starkt ge-
nom källarmörkret. Han gick ut i källarkorridoren och nu hörde han Mias skrik mycket tydli-
gare. Ljuskäglan från ficklampan svepte över golvet och trängde undan mörkret. Ficklam-
pan var tung och Zebbe tyckte att det kändes bra att hålla i den. Längre ned i korridoren 
såg han hur dörren till källarförråden stod öppen och hur det lyste svagt därifrån. Runt dörr-
öppningen såg han några skuggor. Det var dem. De vågade inte gå in i källarförrådet på 
grund av ljuset men Mia kunde inte heller gå ut därifrån.
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”Mia,” hörde han hur de viskade.

”Hjälp,” skrek Mia, ”Sebastian.”

”Mia kom ut till oss,” viskade de.

”Mia,” skrek Zebbe, ”jag ska rädda dig.”

Skuggorna vände sig emot Zebbe.

”Sebastian,” viskade de med sina otäcka röster.

”Sebastian.”

Zebbe kände hur hans mod sjönk och hur han blev rädd igen men ändå ropade han.

”Lämna Mia ifred!”

De började röra sig emot Zebbe och han var så rädd att han inte kunde röra sig.

”Nu tar vi dig Sebastian,” sa de.

”Nu tar vi dig.”

Zebbe visste inte vad han skulle göra. Ficklampan, han kunde använda ficklampan. Han 
riktade ficklampan mot skuggorna. Först såg han bara något mörkt men sen föll ljuset på 
ett ansikte. Ansiktet var alldeles grått och där det borde ha suttit en näsa och ett par ögon 
var det bara mörka gapande hål. Zebbe blev så rädd att han skrek rakt ut och då började 
de också skrika.

”Nej, snälla inte ljuset,” skrek de med mörka bölande röster.

”Det gör så ont.”

De tålde inte ljuset ifrån ficklampan. Zebbe kände sig säkrare och skrek:

”Ge er iväg och lämna oss ifred!”
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”Ja, bara du slutar att lysa på oss.” De vände sig om och hasade och stampade iväg så 
fort de kunde.

”Kom aldrig mer tillbaks för då lyser jag på er igen,” ropade han efter dem i källarkorrido-
ren. De fortsatte att böla och skrika av rädsla och försvann längre in i källarmörkret.

”Flytta till en annan källare,” ropade Zebbe efter dem.

”För vi vill inte ha er här.”

Det blev tyst och de hade tillslut försvunnit.

”Sebastian,” det var Mia som ropade på honom, ”du räddade mig.”

”Det är klart du är ju min lillasyster.”

De låste förrådet och åkte upp till lägenheten igen. Zebbe slog på tv: n och de tittade på 
ett naturprogram tills mamma och pappa kom hem. Nu var allt som det skulle. Från och 
med nu skulle Zebbe alltid ha med sig sin ficklampa när han gick ned i källaren.
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