


Da 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 cykelmale-
maskine. 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.






