D

a jeg var ni år, boede jeg på Gråmyrvej 9. Hvis man gik
ud ad porten fra mit gule hus, skulle man gå til højre for
at besøge Freddy.
Det var en fredelig vej. Man hørte mere fuglefløjt end bilstøj.
Længere oppe ad Gråmyrvej var der et skarpt sving mod
venstre. Når man fulgte svinget, kom man ud af træernes
skygge, og så stod man foran Kaffeslottet. Kaffeslottet var
kridhvidt med store døre og mange vinduer. På toppen var
der en sort kuppel med en lille flagstang. Efter Kaffeslottet
kom Duebakken. Duebakken var stejl og bred.
En dag jeg ville besøge Freddy, havde jeg mit skateboard
under armen. Jeg gik op ad Duebakken på vej til hans hus for
at spørge, om han ville lege.

Freddy boede helt oppe på toppen af Duebakken med sin
mor og sin lillesøster i et lille hus med rødt tag. Freddy
havde også en far, men han var næsten altid ude at sejle.
Freddy var vild med sin lillesøster. Han var god til at hjælpe
hende, og han var altid flink ved hende. Hun var kun en lille
baby, da Freddy og jeg var ni år.
Jeg ringede på. I det samme åbnede Freddy døren og trak
mig så hurtigt ind i entréen, at jeg tabte mit skateboard.
- Hvad er der med dig, Freddy?
- Sch! Mugge, sagde han utålmodigt. - Jeg har en mega sej
opfindelse i hovedet. Vi må skynde os at lave den, inden
den hopper ud igen.
- Hvilken opfindelse? spurgte jeg.
- Sch, kom med ind på værelset.

Freddy var rigtig god til at opfinde alle mulige mærkelige
ting. En gang opfandt han en batteridrevet cykelmalemaskine. Den virkede ikke så godt, men den var helt sikkert
den eneste af sin slags, der malede cyklerne grimmere, end
de var i forvejen.
Freddy syntes ikke, at cyklerne blev grimmere efter en tur
i cykelmalemaskinen. Han sagde bare, at der ikke var nogen,
der forstod hans opfindertalent.
Nogle gange lykkedes han rigtig godt med sine opfindelser,
og lige præcis denne dag måtte jeg indrømme, at han
virkelig havde fået en god idé.

Han trak mig med ind på værelset. – Det er min mor,
hviskede han. – Hun har brug for hjælp. Ja, og min
lillesøster på en måde.
Jeg forstod ingenting, men det næste, han sagde, fik mig
til at lytte bedre efter: – Vi skal bruge fire ispinde til min
opfindelse, og derfor skal vi have lokket penge ud af min
mor, så vi kan købe fire af de store is nede hos Købmand
Karsten.
Det troede jeg ikke på kunne lade sig gøre.
– Hvordan i alverden vil du lokke penge til fire is ud af
din mor? Vi er jo kun to. – Det overlader du bare til mig,
Mugge. Jeg har en plan.
Det lød rigtig godt med fire is – to til hver, tænkte jeg.
Vi gik sammen ud i køkkenet til Freddys mor, der stod
og trøstede lillesøster, som havde tabt sutten på gulvet
og derfor skreg meget højt. Freddys mor måtte bukke sig
ned for at samle sutten op, imens hun havde lillesøster
på armen. Sutten var blevet beskidt, så hun gik hen til
håndvasken. Men fordi hun havde Freddys skrigende
lillesøster på den ene arm og sutten i den anden hånd,
kunne hun ikke åbne vandhanen. Så måtte hun lægge
sutten fra sig ved køkkenvasken, tænde vandhanen, tage
sutten og skylle den under den kolde hane. Derefter lagde
hun igen sutten fra sig på køkkenbordet, slukkede for
vandet og gav lillesøster sutten i munden igen. Endelig
holdt lillesøster op med at skrige. Det var meget besværligt
for Freddys mor, syntes Freddy.

Efter vi havde set alt det besvær, Freddys mor måtte
igennem for at vaske sutten ren, hviskede Freddy sin idé
til mig: - Vi skal lave en suttevaskemaskine. Så bliver det
meget lettere for mor, når lillesøster taber sutten.
– Hvorfor hvisker du hele tiden, Freddy?
– Det skal være en overraskelse. En overraskelse til mor.
– Moar! sagde Freddy.
– Ja, lille skat, hvad er der?
– Må Mugge og mig gerne købe fire is?
– Fire? Nej, men I må gerne få penge til to is. I kan jo
smutte ned til Købmand Karsten, så får I også lidt frisk
luft, svarede Freddys mor.
Jeg kiggede skuffet på Freddy og sendte ham et ”hvadsagde-jeg-blik”.
Freddy lod sig ikke mærke med det. Han gav ikke så let op.
– Det er, fordi vi skal bruge fire ispinde til en opfindelse,
mor. Derfor er vi nødt til at købe fire is.
– Suk! Dig og dine opfindelser, smilede Freddys mor. – Så
okay. Her min skat. Selvfølgelig skal du have penge til dine
fantastiske opfindelser.
Det var simpelthen for vildt. Vi havde fået penge til fire is,
og vi var kun to. Så var det om at skynde sig af sted, før
Freddys mor ombestemte sig.

Da vi kom udenfor, grinede vi og råbte: - Yes! Woohoo!
Yeah! Og andre seje, vilde råb. Jeg smed mit skateboard
ned på jorden foran mig og begyndte at skubbe mig frem
ad med den ene fod, imens den anden fod støttede på
skateboardet.
– Du, Freddy? sagde jeg begejstret.
– Hvad er der?
– Jeg forstår ingenting af, hvad vi skal lave, men du er en
meget heldig dreng!
– Hvorfor? svarede Freddy.
– Fordi du kan lokke fire is ud af din mor, når vi kun er to!
Vi susede ned ad Duebakken. Den var stejl, men vi havde
prøvet det mange gange før. Det var vigtigt at gå ned i
knæ, når der kom meget fart på, så kunne man lettere
holde balancen. Midt på bakken, nede ved Kaffeslottet,
svingede Duebakken kraftigt til højre. Der måtte vi endnu
længere ned i knæ og læne os temmelig meget ud på
kanten af vores skateboards for at komme rundt i svinget
uden at vælte. Så var det værste overstået. Resten af
vejen var det fladt hen ad Malkestien, og vi måtte skubbe
os frem ad henover hovedvejen og så en lille bakke ned til
Købmand Karsten.
– Nu skal vi huske at købe is
med pinde i.
Det er meget vigtigt,
for ellers kan jeg ikke
lave den opfindelse.
– Ja ja, svarede jeg bare.
Vi gik ind til Købmand Karsten.

Kort efter stod vi uden for købmanden med to is hver. En i
hver hånd. Det havde jeg aldrig i mit liv prøvet før. At få to
is på én gang! Det var fantastisk. Nej, det var bedre endnu.
Der var faktisk slet ikke ord for, hvor fedt det var. Freddy
var allerede halvvejs igennem den ene is. Det var en rød
og gul sodavandsis. Indimellem spiste han også lidt af den
anden is, fordi den var ved at smelte. Chokoladen begyndte
at glide af vaniljeisen, og han skulle nødig gå glip af noget.
Jeg skiftede imellem begge is hele tiden. Jeg havde fået de
samme slags som Freddy.
Vi havde sat os op ad købmandens husmur. Solen skinnede,
og vi havde det skønt. Vi sagde ikke noget til hinanden,
før vi var færdige med at spise. Freddy samlede de fire
pænt færdigslikkede ispinde sammen og puttede dem i
lommen. Bagefter var der lang vej hjem til Freddy helt oppe
på toppen af Duebakken. Vi tog vores skateboards under
armen og begyndte at gå. Vi talte om alt muligt på vejen,
og vi følte os som verdens bedste venner hele vejen op
forbi Kaffeslottet og hjem til Freddy.

Da vi kom hjem, havde Freddys mor stillet varme boller
og saftevand frem til os. Vi var blevet mega sultne og
tørstige efter den lange tur. Vi spiste hurtigt tre boller
hver. Så kunne vi ikke vente mere. Vi måtte i gang. Det
var spændende at tænke på, at vi skulle lave en ægte
opfindelse. Kunne vi mon lave en god suttevaskemaskine,
der også virkede rigtigt?
Vi stillede tingene, vi skulle bruge, frem på Freddys
skrivebord.
–
–
–
–
–
–
–

Fire ispinde!
Et tandhjul!
En LEGO-togmotor!
Ekstra stærk lim!
En balje med vand!
Fire af lillesøsters sutter!
En pakke elefantsnot!

Så begyndte vi ...

Først satte vi tandhjulet
på LEGO-togmotoren.
Det passede perfekt.
Vi testede lige motoren
for at se, om den virkede.
Den startede fint, og
tandhjulet snurrede
hurtigt rundt.

Vi slukkede motoren igen og limede de fire ispinde på
tandhjulet. Derefter limede vi motoren fast på baljen
med vand, og til sidst satte vi sutterne på med elefantsnot. En sut på hver ispind. Så var opfindelsen færdig.
– Du, Freddy? sagde jeg pludselig, fordi jeg var kommet
i tanke om noget.
– Hvad er der? sagde han, imens han satte sutterne
ekstra godt fast.
– Vi har glemt noget temmelig vigtigt med den
suttevaskemaskine.
Freddy stoppede arbejdet med det samme og kiggede
mig lige ind i øjnene.
– Hvad er det?
– Sutterne bliver da ikke rene af, at der kun er vand i baljen.
Vi skal da putte sæbe i vandet, ellers bliver sutterne ikke
ordentlig rene. Min mor putter meget sæbe i, når hun
vasker tøj og vasker op og sådan noget.
– Puha, Mugge. Det var godt, du huskede det!
Jeg henter noget opvaskemiddel.

Nu skulle vi bare prøve den af for første gang. Det var helt
vildt spændende. Freddy skulle tænde motoren på vores
nyopfundne suttevaskemaskine. Motoren virkede fint, men
der væltede sæbebobler ud fra vandfadet, og sutterne
fløj rundt i værelset. Den ene landede i en bussemand i
vindueskarmen, den anden satte sig fast i lampen, den
tredje røg ned i akvariet til Freddys guldfisk, og den sidste
nåede jeg lige at gribe med munden, inden den ville have
ramt gulvet.
Godt grebet, Mugge, grinede Freddy.
- De sutter skal vist lige en tur i suttevaskemaskinen, sagde
Freddy, imens jeg rodede rundt nede på gulvet, og så var vi
helt flade af grin.
- Elefantsnot er åbenbart ikke stærkt nok til at holde dem,
imens maskinen snurrer rundt, sagde jeg til Freddy, da
vores grineflip var ovre.
- Måske virker almindelig tape bedre? sluttede jeg.
- Ja, og der skal vist kun et par dråber sæbe i, sagde
Freddy.

Så var det tid til at prøve suttevaskemaskinen af for mor
og lillesøster. Vi gik ud i køkkenet. De var der ikke. Vi
stillede suttevaskemaskinen på køkkenbordet. Det var den
mest fantastiske opfindelse i hele verden, og den eneste
opfindelse jeg nogensinde havde været med til at lave. Det
kildede så meget i maven, at jeg var nødt til at spjætte
med arme og ben for at kunne holde det ud. Vi kiggede
utålmodigt efter Freddys mor i stuen og i haven. Vi kunne
næsten ikke klare at vente med at vise opfindelsen frem.
Det føltes, som om der gik flere timer, før vi fandt dem,
selvom der kun var gået et par minutter. Så råbte Freddy,
alt hvad han kunne: - Moar!!!
- Sch, lille skat. Lillesøster sover.
Det var Freddys mor, der kom ud fra lillesøsters værelse.
Hun havde lige lagt hende til at sove.
- Mor, kom og se. Vi har opfundet noget til dig og
lillesøster.
Vi stormede ud i køkkenet.

Vi skyndte os, alt hvad vi kunne, og stillede os foran opfindelsen på spisebordet, så Freddys mor ikke kunne se den.
Kort efter kom hun ud i køkkenet.
– Kære mor, sagde Freddy højtideligt.
– Jeg har gået og tænkt på, at det er ret besværligt for dig
og lillesøster, når hun taber sin sut. Vi kiggede stolte på
hinanden. Freddy fortsatte: – Det har vi nu gjort noget ved.
– Værsgo, mor.
Vi trådte lidt til siden, så hun kunne se opfindelsen.
– Her har du en suttevaskemaskine. Den vasker sutterne.
Du skal bare hænge lillesøsters sutter på maskinen. Den kan
tage fire ad gangen. Så har du altid fire rene sutter klar. Se!
sagde Freddy og tændte suttevaskemaskinen. Den ene sut
efter den anden plaskede ned i vandet og blev vasket ren.

Først var Freddys mor helt stille, imens vandet plaskede
til alle sider på bordet og ned på gulvet. Jeg tænkte, at
hun måske ikke kunne lide den. At hun måske syntes, det
var irriterende med alt det vandpjaskeri. Igen føltes det,
som om der gik lang tid. Så kunne jeg se noget mærkeligt i
Freddys mors ansigt. Det var, som om hun blev ked af det.
Tårerne begyndte at trille ned ad kinderne på hende. Hun
græd uden lyd. Og så krammede hun Freddy og mig, til det
gjorde helt ondt i ryggen.
– Hvor er I søde, snøftede hun.
Jeg smilede stolt.
– Nu har I vel husket at vaske ispindene, efter at I har
slikket på dem, ikke?
Vi kiggede på hinanden.
– Øh, jo, selvfølgelig har vi det, mor, svarede Freddy.
Jeg nikkede bare. En lille hvid løgn gjorde vel ikke noget,
når vi nu havde gjort en god gerning.
Vi stod et godt stykke tid og legede med suttevaskemaskinen, imens Freddys mor vaskede op. Hun var glad
for opfindelsen, og vi var stolte som aldrig før.
– Tape virker bedre end elefantsnot, sagde Freddy.
– Men det er bare lidt besværligt at få sutterne af igen,
svarede jeg.

Da lillesøster vågnede, viste vi også opfindelsen til hende.
Hun blev helt vild, da hun så den. Hun grinede og spjættede
med arme og ben. Da Freddy og jeg den dag sagde farvel
til hinanden, var det første gang, jeg tænkte, at han var ret
speciel. Tænk at kunne få så gode idéer, som Freddy kunne.
- Vi ses i morgen i skolen, sagde jeg, og så gav vi hinanden
en kæmpe krammer.
- Tak for hjælpen, Mugge! råbte Freddy efter mig, imens jeg
satte fart på mit skateboard.
- Det var skide sjovt med den suttevaskemaskine! råbte jeg
på vej ned ad Duebakken.

NÆSTEN SLUT ...

Mange år senere da Freddy var blevet voksen, fik han
arbejde som kok. Der var altid meget at lave, og Freddy
havde så travlt med at være kok, at han næsten aldrig
havde tid til at lave opfindelser.
På fem år nåede han kun at lave én opfindelse. Det var en
kageformsmaskine. Den maskine kunne lave alle kageforme
i hele verden. Man skulle nemlig bare tegne en tegning,
scanne tegningen ind i maskinens computer, og så lavede
maskinen en kageform af jern, som havde præcis samme
form, som det man havde tegnet.
Den var vildt cool, og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke var
nogen, der købte Freddys kageformsmaskine. Det var noget
med penge, hørte jeg engang én sige.

En dag vandt Freddy en masse penge i lotto. Han vandt
mange millioner kroner. Så mange at han kunne bygge eller
købe næsten alting. Nu ville han ikke være kok mere. Han
sagde sit kokkejob op, så han kunne få tid til at opfinde
noget mere.
Og fordi han var så glad for balloner, så åbnede han en
ballonsalon i Gudhjem. En ballonsalon er en butik, hvor man
kun kan købe balloner. Det var så sejt, at avisen skrev om
det. Nu havde Freddy masser af tid til sine opfindelser, for
når han fik en idé, lukkede han bare ballonsalonen, og så
gik han hen til sit værksted for at opfinde. Og hvis han for
eksempel skulle bruge fire ispinde, så behøvedes han ikke
spørge sin mor om penge mere, for nu havde han masser af
penge selv.
Så hvis du en dag kommer til Gudhjem, så prøv at se, om
du kan finde ballonsalonen og Freddy. Hvis du spørger
pænt, vil han måske ligefrem vise dig suttevaskemaskinen.
Hvad jeg blev til, da jeg blev voksen? Det er en helt anden
historie. Den får du en anden god gang. Men hver gang
jeg har chancen, så tager jeg mine børn med hen for at
besøge Freddy i hans værksted. Der er så spændende for
børn, og imens jeg sludrer med Freddy om de gode gamle
dage på Duebakken, går mine unger på opdagelse imellem
hans værktøj og alle hans dimsedutter, dingenoter og
spændende opfindelser.

HELT SLUT!
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