
Sebastian bliver vidne til et voldsomt slagsmål, der handler om 
penge. Pludselig er han en del af politiets efterforskning og skal  
udpege gerningsmanden. 

Det sætter en masse tanker i gang fx: Hvornår er man skyldig? 
Hvad er retfærdigt? Hvorfor straffer vi? Hvorfor blev den græske 
filosof Sokrates dømt til døden? Og hvor vigtige er penge i det 
hele taget?

Hvad skete der, Sebastian? er den anden bog i serien om  
12-årige Sebastian. Om den første bog i serien, Sebastian og 
skrivemaskinen, skrev pressen bl.a.:

» Det er et mesterværk, læs den højt for 12-årige børn og
børnebørn og vær selv til stede som guide, det vil De få et 
rigt udbytte af.

 Johannes Møllehave, Kristeligt Dagblad

»Ethvert barn med tendens til tænksomhed bør få bogen 
i hånden ...

 Damian Arguimbau, Weekendavisen

»Jeg elsker filosofiske børnebøger, hvor det fiktive og det  
faktuelle blandes...

 Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen.dk

»Bogens spørgsmål kan derfor fungere som springbræt 
til flere filosofiske samtaler, og det er sgu da ”quality time”, 
der vil noget!

 Torben Rølmer Bille, Kulturkapellet.dk
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Et rengøringshelvede

En syrlig duft af citron bredte sig i hele huset. Det 
var søndag, og netop denne dag var udnævnt til 
familiens officielle rengøringsdag. Sebastian hadede 
rengøringsdage, derfor sad han på sit værelse og 
surmulede. Rengøringsdage var selvfølgelig noget, hans 
forældre havde fundet på. Mest hans mor, Sarah. Og når 
tiden nærmede sig til endnu en rengøringsdag, susede 
hun altid ud for at købe stort ind af rengøringsmidler 
med citron-duft. I starten syntes Sebastian, det var 
en frisk duft, men efterhånden gav den ham nærmest 
kvalme. Poul, Sebastians far, tog sit blå arbejdstøj på og 
gik mest og flyttede rundt på ting: Sofaen blev flyttet 
over i hjørnet. Reolen blev rykket over til en anden 
væg. Et billede blev taget ned, et andet sat op. 

- Det er godt med lidt fornyelse, sagde hans far og 
smilede tilfreds. Det var helt underligt at se ham i noget 
andet tøj end et jakkesæt – det havde han altid på, når 
han skulle arbejde. Han arbejdede på et kontor, hvor 
han skulle gå med hvid skjorte og slips. Sebastian syntes, 
det var underligt, at andre skulle bestemme, hvilket tøj 
Poul skulle have på.

5



7

Sebastian havde allerede udført sine pligter: Rystet 
sit sengetøj, tørret af på sit skrivebord og proppet sit tøj 
ind i skabet. Han skulle egentlig også lægge det sammen, 
men det havde han altså ikke lige fået gjort. Det var jo 
heller ikke rigtig nødvendigt, så længe han bare vidste, 
hvor hans tøj var. Og det gjorde han. Så nu var der 
ryddet op på hans værelse. Han gik nedenunder – på 
gæstetoilettet så han Sarah i gang med at skrubbe wc’et. 

- Hjjj Sbbstian. Hvornnn kommm Vgggga? Sarah 
havde næsten hele hovedet nede i wc-kummen.

- Øh, altså jeg kan ikke høre dig, når du stikker 
hovedet ned i toilettet, grinede Sebastian. Sarah lignede 
en forvirret struds, der stak hovedet op til overfladen 
og gentog sit spørgsmål: 

- Hvornår kommer Vigga?
- Er det ikke lidt klamt det der? ... Hun kommer 

snart, om fem minutter eller sådan noget, svarede 
Sebastian. 

- Har I styr på opgaven? spurgte Poul, der kom gående 
med et par lyserøde gummihandsker og en potteplante 
i hænderne. 

- Hvad skal du med dem der? 
- Planten?
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- Handskerne! Helt ærligt, går I ikke lidt for meget 
op i det der rengøring? sagde Sebastian. 

- Du ved vist ikke, hvor vigtigt det er at få gjort 
rent! sagde Sarah og rullede med øjnene. 

- Hvis du kunne se i et mikroskop, så ville du opdage, 
hvor mange små, ulækre dyr og bakterier, der kravler 
rundt over det hele – du skal bare være glad for, at vi 
holder hjemmet rent for snavs, svarede Sarah og greb 
ud efter skuresvampen og fortsatte med at skrubbe. 
Hun hældte en ordentlig portion rengøringsmiddel 
i kummen. Den skarpe lugt af citron ramte hurtigt 
Sebastians næsebor. 

- Adrk! udbrød han og viftede med en hånd for sin 
næse. 

- Nu skal I sørge for at få lavet en god opgave. Den er 
vigtig, det har din klasselærer selv sagt, sagde Poul og 
stillede potteplanen på gulvet. Noget jord faldt ned på 
gulvtæppet. 

- Og så er her også rigtig fint, når Vigga kommer,  
afbrød Sarah, der betragtede den glinsende wc-kumme 
med en vis stolthed. 

- Der behøver altså ikke være så rent, for at vi kan 
skrive en opgave, sagde Sebastian. 
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- Det er nu lettere at arbejde, når der er rent og 
ryddet op. Sådan er det også altid på kontoret, når jeg 
møder om morgenen, sagde Poul, der nu havde skovlet 
det tabte jord tilbage i potteplanten. 

- Tante Ketty kommer i aften. Det er rart, at det er 
rent, når der kommer gæster. Små sveddråber kom til 
syne på Sarahs pande. Sebastian kunne næsten ikke 
kende hende uden make-up og læbestift. Det plejede hun 
tage på hver morgen, inden hun drog på arbejde. Hun 
så egentlig kønnere ud uden – hun så mere naturlig ud.  
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Ændring i planerne

Sebastians forældre og tante Ketty var meget forskellige. 
Næsten så forskellige som man kan være, og derfor 
mente de også tit det modsatte af hinanden. Hun boede 
i et oldgammelt hus langt ude på landet og brugte 
det meste af sin tid på at male billeder og filosofere. 
Sebastian kunne høre hendes stemme for sig: 

- Filosofi er, at man tænker over verden og livet – 
har vi en fri vilje for eksempel? Er der en mening med 
livet? Og hvad vil det egentlig sige at være klog? 

Poul og Sarah var nu ikke særlig begejstrede for 
Ketty og alle hendes spørgsmål og tanker. De syntes, 
at det var noget pjat med al den filosofi. - Det fører jo 
alligevel ikke til noget. Hvad nytter det bare at tænke? 
Næ, man skal handle i stedet, sagde Poul altid, og 
Sarah var enig. De syntes, det var vigtigere at have et 
ordentligt job og passe det. Vigga og Ketty kendte også 
hinanden rigtig godt – og faktisk havde de engang 
givet Sebastian en fælles fødselsdagsgave; de havde 
lavet en hemmelig filosofiklub, hvor de mødtes engang 
imellem og diskuterede filosofiske spørgsmål.
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- Jamen, tante Ketty er da i hvert fald fuldstændig 
ligeglad med, om der er rent, sagde Sebastian. Hos 
hende er der altid rodet, og hun siger selv, at hun godt 
kan lide, at der ikke er styr på alting. 

- Det kan godt være, men bare fordi hun er et 
rodehoved, så behøver vi andre jo ikke at være det, 
sagde Sarah halvsurt og rystede på hovedet. 

Sebastian tjekkede sin mobil. Der var ingen 
beskeder. Han havde fået mobilen i fødselsdagsgave 
– den havde han ønsket sig i lang tid efterhånden. 
Selvom han var enebarn, blev han ikke forkælet – det 
syntes han i hvert fald ikke selv. Og han var også en 
af de sidste i klassen, der fik en mobil. Han sendte en 
gang imellem en sms til Ketty, men hun var en klovn til 
teknik, så hun fik sin gode ven Adam til at hjælpe sig. 
Han var stjernekigger og ret god til computere – han 
havde også lavet hjemmesiden til deres filosofiklub; 
www.metafysiskinstitut.dk.

Pludselig ringede det på døren. 
- Endelig! Det må være Vigga, sagde Sebastian 

og drønede hen for at åbne. Men Poul havde allerede 
åbnet og stod med sine lyserøde rengøringshandsker 
og snakkede med Vigga.
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- Hvor pinligt! tænkte Sebastian. Hvorfor skulle 
hans far absolut blande sig? 

- Vi er lige midt i hovedrengøringen, sagde Poul og ... 
- Ja ..., sagde Vigga og så lidt forbavset ud. Hendes 

lange, mørke hår var sat op i en hestehale, og hun 
havde en knaldrød jakke på med sølvknapper. 

- Nu håber jeg, at I laver en god opgave. Sebastian har 
gjort rent på sit værelse, så I rigtig kan koncentrere jer.

- Far, vi skal nok lave den opgave! 
- Og den bliver selvfølgelig også god, supplerede 

Vigga. 
- Jeg kan huske, dengang jeg var på jeres alder, 

der lavede jeg en opgave om broer. Om de længste og 
højeste broer i verden. Det er helt utroligt, hvad man 
kan bygge – det hele handler om konstruktionen, den 
skal være solid og ...

- Vigga! afbrød Sebastian, jeg pakker lige min taske, 
og så kan vi tage over til dig og skrive opgaven. 

Vigga så spørgende på Sebastian, der nikkede ivrigt 
og kraftigt forsøgte at signalere med øjnene, at det var 
en god idé. 

- Jamen ... øh ... skulle I ikke skrive den her? spurgte 
Poul og så lidt forvirret ud. 
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- Det er lavet om. Vi har ændret planerne. Så vi 
går over til mig, skyndte Vigga sig at sige. Hun havde 
fanget, at Sebastian gerne ville ud af huset. Det er sådan 
noget, man bare forstår, når man er gode venner – så 
er det ikke alt, man behøver at sige. 

Sebastian puttede hurtigt nogle bøger i sin taske 
og tog den over skulderen – nu kunne han endelig få 
lidt fred for sine forældre. Hvorfor kunne de ikke se, 
at det var vildt pinligt, at de rendte rundt og gjorde 
rent på den måde? Og så lige når Vigga kom på besøg! 
Ikke fordi Vigga og han var kærester eller noget. Men 
det ville bare være federe, hvis hans forældre var lidt 
mere afslappede og ikke styrtede rundt i hele huset 
og vendte op og ned på det hele. De havde altid så 
travlt. Til hverdag arbejdede de til sent om aftenen, 
og når de så endelig havde fri, gjorde de rent. Det 
er da fjollet. Men sådan er forældre måske bare?  
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Lektier og tyngdekraft

- Pyh, endelig kom jeg væk fra det hus! Mine forældre 
lider af rengøringsvanvid, og det er ikke til at holde 
ud. Vi kunne umuligt koncentrere os med den dunst 
af citron over det hele, sagde Sebastian. 

- Det var godt nok en vild stank! Og sikke nogle fine, 
lyserøde handsker din far havde på, grinede Vigga. 

- Mega yndige! De er bare totalt pinlige. De gjorde 
rent, fordi du skulle komme – og fordi tante Ketty 
kommer til middag i aften.

- Fedt! sagde Vigga.
De havde emneuge i skolen – og i sidste uge havde 

de fået en opgave for; to og to skulle de gå sammen 
med en fra deres egen klasse eller parallelklassen og 
skrive en opgave på 10 sider. De måtte selv finde på, 
hvilket emne de ville skrive om. Deres lærer skrev en 
liste med alle deres navne, og hvem der kunne tænke 
sig at skrive om hvilket emne. Sebastian havde sagt 
filosofi – og Vigga havde valgt emnet ”Kan man købe 
alt for penge?”. Da alle havde valgt et emne, skulle de 
prøve at finde en anden, der havde nogenlunde samme 
emne, og se om de ikke kunne finde et fællesemne, 
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som de så skulle skrive om. Vigga og Sebastian fandt 
hurtigt sammen og diskuterede lidt frem og tilbage. 
Sebastian ville bare gerne skrive om noget filosofisk – 
noget om, hvorfor verden og menneskene er, som de 
er. Vigga sagde, at det måtte kunne kombineres med 
penge på en eller anden måde. 

- Det kunne være fedt at skrive om, hvorfor penge 
betyder så meget for os, sagde hun.

Sebastian nikkede, han elskede gode spørgsmål. Og 
at arbejde sammen med Vigga. De blev enige om at 
skrive om emnet ”Hvorfor har vi penge?”.  

- Det er godt nok et interessant emne, men også 
meget svært. Jeg er spændt på at se, hvad I kommer 
frem til, smilede deres lærer. 

Vigga og Sebastian havde altså et emne. Problemet 
var bare, at de ikke var kommet i gang med opgaven 
endnu. Poul havde selvfølgelig flere gange sagt, at de 
da hellere måtte se at komme i gang. 

- Det kræver jo et stort arbejde, hvis man skal 
have gode karakterer, sagde han. Men hver gang Poul 
nævnte noget med karakterer, var det som om, at 
Sebastian bare blev endnu mere irriteret og stædig. 
Så resultatet var det modsatte; de havde endnu ikke 
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skrevet én eneste linje, og opgaven skulle afleveres i 
morgen. Til gengæld havde de en masse noter – så det 
skulle nok gå alt sammen. Og Vigga var også god til at 
skrive sådan nogle opgaver. 

- Skal vi ikke gå igennem parken? Jeg trænger til 
lidt luft, sagde Vigga og tog en dyb indånding. 

- God idé lige at få den citronhørm helt ud af tøjet. 
Sebastian samlede en pind op fra jorden og brugte den 
som stok.

- Jeg gider egentlig heller ikke rigtig skrive den 
opgave lige nu, sagde Vigga. 

- Heller ikke mig, sagde Sebastian og sukkede. 
- Hvorfor skal man egentlig også have lektier for? 

Gad vide, hvad der vil ske, hvis vi ikke afleverede 
opgaven? fortsatte Vigga. 

- Nok ikke det store – måske vil vi bare få en 
skideballe, svarede Sebastian.

- Vi kunne bare finde på en undskyldning for, 
hvorfor vi ikke havde fået den skrevet, undrede 
Vigga sig, da de gik gennem porten ind til parken. 
De boede ikke langt fra hinanden – man skulle bare 
lige følge stien ind mellem husene, forbi parken, 
cykelhandleren, værtshuset og det store egetræ. 
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Over dem pippede et par musvitter, der fløj rundt i  
træernes grønne kroner. 

- Hvor må det være fedt at kunne flyve, sagde 
Sebastian og pegede med pinden op mod fuglene, der 
kvidrede. – Så kunne man bare flyve væk fra det hele. 

- Hm, så kunne man lige flyve væk, hver gang  
man skulle lave lektier, nikkede Vigga. Hun havde et 
stort smykke om halsen – en farvet sten af en slags. 
Det var sikkert fra Afrika – Viggas bedstefar kom fra 
Kenya, og derfor gik Vigga tit med smykker, som så 
helt anderledes ud og var fulde af farver. 

- Men vi kan ikke slippe fri fra tyngdekraften, 
sagde hun. Den trækker i os, så vi bliver på jorden, 
og det er jo egentlig også meget smart, at vi ikke alle  
dingler rundt oppe i luften hele tiden. 

- Det ville være lidt bøvlet. Sebastian kastede pinden 
højt op i luften. Den drejede rundt om sig selv et par 
gange og landede midt på en oval græsplæne i parken. 
Han forestillede sig, hvordan den usynlige tyngdekraft 
sugede pinden ned mod jorden. Som en underjordisk 
magnet, der hev alt til sig. 

- Nå, der er nok ikke andet for, end at vi bliver nødt 
til at skrive den der opgave, sagde Vigga. Sebastian 
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nikkede og så hen på Vigga. Hendes øjne strålede på 
den der helt særlige måde – han blev pludselig genert 
og kiggede ned på sine hvide kondisko. 

De gik ud af parken. Der var søndagsstemning, så 
der var ikke rigtig nogen mennesker eller biler i sigte. 
Sebastian skulle lige til at traske ud på vejen, da Vigga 
pludselig hev ham hårdt i jakken. 
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Den skaldede mand

- Se der, sagde hun og pegede på to mænd, der stod 
længere nede ad gaden foran det lokale værtshus. Det 
hed Solsikken og var som regel fyldt om aftenen – men 
her søndag eftermiddag så det ikke ud til, at der var 
ret mange mennesker. Når der var fodboldkamp i 
fjernsynet, var der som regel også en masse på Solsikken 
– så drak de øl og sang. Men de to mænd, der stod 
foran værtshuset sang ikke. De råbte ad hinanden – på 
en aggressiv og hadsk måde. 

- Nu holder du din kæft! brølede den ene – en stor, 
skaldet mand i en sort læderjakke – og skubbede til 
den anden – han havde fuldskæg og en sort-rødternet 
skjorte på. De havde begge cowboybukser på og 
svajede lidt i overkroppen, det var tydeligt, at de var 
fulde – de havde i hvert fald ikke helt kontrol over deres 
bevægelser. Nogle gange havde Sebastian set gæsterne 
på værtshuset skubbe til hinanden for sjov, men denne 
gang så det absolut ikke ud til at være for sjov.

- Du skal ikke skubbe til mig! hvæssede manden i 
skjorten og styrtede frem mod den skaldede mand, satte 
to hænder i brystet på ham og gav ham et hårdt skub.



1918

- Kom, vi gemmer os her! hviskede Sebastian og 
trak Vigga med ind bag en busk i vejkanten. Vigga tog 
forskrækket sine hænder op til kinderne. 

Den skaldede mand blev skubbet et par skridt 
baglæns, i samme bevægelse forsøgte han at sparke ud 
efter den anden, men mistede i stedet balancen og faldt 
på ned på fliserne med et bump. Manden i skjorten var 
straks over ham, han stod foroverbøjet hen over ham, 
nu endnu mere ophidset og rød i hovedet. 

- Nu stopper du! skreg han, knyttede sin ene næve  
og jog den hårdt ind i ansigtet på den skaldede mand. 
Det gav et sæt i både Vigga og Sebastian. Manden i 
skjorten rettede sig op, smilede og mumlede et eller 
andet. 

- Han slog ham! Og det bløder! Nej, det her vil 
jeg ikke se!, hviskede Vigga. - Jeg går ind i parken og 
ringer til politiet fra min mobil. 

- Jamen … Sebastian nåede ikke at sige mere, 
før Vigga var løbet af sted. Han var helt i chok, han 
kunne næsten ikke tro sine egne øjne. Hvorfor slog de 
hæmningsløst på hinanden? 

Manden i den ternede skjorte stod et øjeblik og 
betragtede den sårede på fliserne, bagefter vendte 
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han sig om og gik langsomt og snublende hen mod 
værtshuset igen. Den skaldede udstødte et tungt suk, 
tog sig til ansigtet og tørrede lidt blod væk med sin 
underarm. Han stirrede intenst på ham i den ternede 
skjorte, der dinglede hen mod døren til Solsikken. Den 
skaldede mand kiggede sig hurtigt omkring og fik øje 
på en ølflaske, der lå på fortovet – han rejste sig og 
samlede flasken op. Han strammede grebet om den, 
løftede armen med flasken langsomt op over sit hoved 
og løb hen mod manden i den ternede skjorte. Han 
ville bruge flasken til at slå ham ned bagfra! 

Sebastian forsøgte at råbe. Han ville advare manden 
i den ternede skjorte om, hvad der skulle til at ske. 
Han forsøgte også. Men af en eller anden grund kom 
ordene ikke ud af hans mund – det var som om, de sad 
fast i halsen på ham, og han kunne ikke sige et eneste 
ord. I stedet så han, hvordan flasken svingede direkte 
mod mandens hoved. 

Der lød en hul, stump lyd, da den skaldede mand 
slog igennem, og flasken ramte den anden i nakken. 
Manden i skjorten segnede om. Kroppen brast sammen 
under ham, som når et LEGO-tårn bliver for højt og 
kollapser. Armene og benene var pludselig uden kraft, 
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og han faldt øjeblikkeligt om og lå fuldstændig stille. 
Den skaldede rettede sig op og så sig omkring.  

Han tørrede noget blod af sit ansigt med sin ene 
håndflade. Så begyndte han at løbe – han løb i retning 
af parken lige hen mod Sebastian, og pludselig fik  
han øje på ham. Han stoppede op og stirrede Sebastian 
lige i øjnene. Mandens øjne udstrålede vildskab – 
han lignede en, der kunne finde på hvad som helst. 
Han smed flasken på vejen, så den gik itu, og han  
begyndte med usikre skridt at komme nærmere og 
nærmere. De få sekunder føltes som en evighed – 
Sebastian skælvede og stod fastfrosset af frygt. Da 
overfaldsmanden næsten var helt henne ved Sebastian, 
stoppede han op og tog sig til brystet. Hans åndedræt 
var tungt. 

- Hvad glor du på? råbte han med en ubehagelig, 
aggressiv stemme. 

Sebastian rystede på hovedet. Han ville have sagt, 
at han ikke gloede på noget, men han kunne ikke sige 
noget. 

- Du har ikke set noget, okay? råbte han. - Okay? 
gentog han endnu højere med en hæs, rusten stemme. 

Sebastian nikkede. Så vendte manden sig hurtigt  
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om og løb over mod en scooter, der stod parkeret 
længere nede ad vejen. I det samme kom Vigga løbende 
inde fra parken med sin mobil i hånden. 

- Jeg har ringet til politiet, de kommer med det 
samme! sagde hun oprevet. 

- Han er derovre! sagde Sebastian og pegede febrilsk 
hen mod den skaldede mand, som netop havde startet 
scooteren. 

- G E 78 ..., Vigga forsøgte at læse nummerpladen. 
- Pokkers, jeg så ikke de sidste tal, sagde hun, da 
scooteren forsvandt med høj fart i det første sving. 

 




