Aslak bodde i skyggen
yggen av lå
låven. Han hadde telt og hage, og i hagen dyrket han
ha mange saker.
Han dyrket blåsaker,
og rødsaker. Bak hagen
trær, og
saker, grønnsaker
grønn
gen var det en skog. Den hadde
h
blant trærene var det man
ma
mange lurende øyne som så tilbake
ake på en. Et par av de øyne
øynene tilhørte
gor som var på vei mot låven.
en forvirret Igor
er!” sa en stemme
ste
åven!”
“Hallo, fetter!”
fra skogen. “Du der, utenfor låven!”
e Aslak let
“Ja?” svarte
lettere brydd.
åsse jeg kommer meg på den andre siden av låven?”
ven?” ropte Igor.
“Hei, veitt du åssen
u!! Se hvor
hvo du tråkker da mann! Du ødelegger jo hagen min!”
in!” skrek Aslak og prøvde å
“Du, du!
ge katastrofen,
kat
kata
avverge
men det var allerede for sent.
ge?
e? H
an til.
“Hage?
Hvilken hage?” sa Igor før han så seg rundt. “Au, sorry!” la han
da! gråt Aslak fortvilet. ”Stakkars rødsakene mine!”
“Se da!”
Uff.
ff. ” svarte Igor.
“Uff...
e var ensomme de
Et slikt møte var nok en dårlig start på et samarbeid. Men, siden de begge
en fine siden av
siste dagene, så kom de i prat, og Igor fortalte at han gjerne ville over på den
m låven.
låven. Gresset var visst mye grønnere der. Han lurte på om Aslak visste noe om
n ene siden av
“På låven sitter Nissen,” forklarte Aslak, “og Nissen, han styrer hele greia. På den
e som meg
låven har’n sånne ordentlige jenter og gutter, og på den andre siden har’n sånne
og deg. Og hvis du prøver å omgå låven så blir du tatt av armen.”
“Armen? Hvilken arm?” spurte Igor og så seg rundt.
kte mot
“Ser du den ikke? Den lange armen som stikker ut av låven høyt der oppe?” Aslak pekte
det vestlige mønet på låvetaket, der sola var på vei ned.
e noe
Igor måtte myse og dekke til øyene med hånda for ikke å bli blendet. Jo, han kunne øyne
som hadde taket på låven. “Der oppe ja, jeg ser den,” bekreftet han.
“Det er låvens lange arm.” sa Aslak så tydelig som han kunne. “Den setter folk i bås!”
“Så, hvordan kommer jeg meg forbi denne armen?” spurte Igor
“Du må ha papir med sånn... nissestempel,“ svarte Aslak. “Og det har du ikke.”
“Nei, da må jeg bare prøve å snike meg forbi.”
“Da kommer du til å dø.”
“Jammen, da sier vi det. I morra kl.10, så kommer jeg til dø,” sa Igor.
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Aslak trodde ikke at Igor kom til å dø egentlig. Men, han kom nok til å havne i en bås. I et
snev av medlidenhet gikk Aslak med på å la ham overnatte, men neste morgen skulle Igor
være borte før kl.11. Neste morgen var Igor virkelig borte før kl.11, men da sov Aslak enda.
Når han endelig våknet i 2-tida, ja, da var Igor allerede kommet tilbake.
øp og ropte.
“Asla, Aslaaa! Phu, phu...” Det var Igor som løp
g retorisk.
“Er det deg igjen?” spurte Aslak kaldt og
“Hjelp meg!” skrek Igor. “Jeg blir jagett av en, en, enorm
enorm, sleip, prippen, overlegen, arrogant...”
enn kaptein Lillem
“Ja, det høres ut som min gode venn
Lillemark,” huffet Aslak.
a du gjemme meg, eller?”
an
“Samma det vel!“ Igor stressett samtalen. “Kan
ak himlet med
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yne
ne og
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e man
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allerede høre støvlene til Lillemark.
“Shouff, shouff”, sa de.
illemark millitant.
millitan
nt.
“Aslak!” eksklamerte Lillemark
mark,” svarte A
aak. ““De
D er en orm i dag, ser jeg.”
“Å, hei, Kaptein Lillemark,
Aslak.
ttt høyere.
høye
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høyere
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re “Harr du sett
se en gutt løpe forbi her?”
“Takk!” Lillemark blee litt
kke
e akkurat
a
sett
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tt noen
en gutt
e
utt løpe...
pe... forb
“Nei, jeg har vel ikke
forbi... nei,” smilte Aslak som for å undern i svaret.
ssvvvaret
streke sannheten
virkke
ket
ett overrasket.
tt. “Vi
Vi hadde nemlig
emlig tilfelle av: “en gutt prøvde å snike seg
“Nei?” Lillemarkk virket
n” tidligere
tidlig
ger
ere i dag, skjønner
kjønner
kj
øn
gjennom låven”
du.”
g!” sa Asl
Aslak og
o tok et ha
halvt
a skritt
kritt bako
“Å, huffameg!”
bakover.
eg,” sa Lillemark
Lille rk og pektee med
ed batongen.
b
“Ja, huffadeg,
“Og du Aslak? Du holder deg vel unna
låven!”
arte A
Aslak og
g fryste til e
et glis.
“Så klart!” svarte
ff,” sa støvlene
støvl
tøvl
emark påå vei bort.
e
bo
bor
“Shouff, shouff,
til Lillemark
no få avslappende
avslap
se
Igo
go begynte å mase.
Det gikkk noen
sekunder
før Igor
ha borte?”
bor e?”
“Asla? Er han
“Igor! Du er en vorte.”
te
“Vet du hva
h jeg har
arr vært g
“Slutt da!” Igor kom ut av teltet.
gjennom i dag?”
ært gjenno
ær
nno
no låven.”
“Jeg vet at du ikk
ikke har vært
gjennom
om låven,
åven, n
åven
“Jeg har ikke vært gjennom
nei. Men, jeg har vært gjennom piggtråd, flettverk, busker,

hekk, sirener, flomlys og diverse dødtrusler,” sa Igor med en dramatiskk overto
overtone.
ritert. “Er det
de ingen andre
“Og alt det der løp du fra nettopp i denne retninga?” spurte Aslak irritert.
å plage der ute?”
“Men, jeg kjenner jo deg best.”
“Du er en plage og pest!”
“Jeg vet...” innrømmet Igor, “men, hjelp meg å komme gjennom låven, så err du ferdig med
meg.”
“Jeg var ferdig med deg i går, Igor!”
g
“Jo men Aslak, hør da, du bor jo på feil side av låven,” sa Igor og pekte mot den gråe
furuveggen. “Og du har sikkert prøvd å flytte fra han derre Nissen.”
“Du kan ikke flytte fra nissen! Nissen blir alltid med på lasset,” svarte Aslak oppgitt.
“Så, hør. Jeg hjelper deg å styrte nissen.” sa Igor.
Interessant, tenkte Aslak, en ny Nisse kan bety oppfriskning av låven innv
inn
ed
d litt
innvendig, og med
flaks, kanskje til og med et malingstrøk
mali
va Igor?” sa
s han når han var
ar
på baksiden. “Vet du hva
ferdig med å tenke. “Du skal få noe
n fra meg. Se! Dette er en minnepinne.
innepinne ”
“Hva skal jeg med en minnepin
minnepinne?” spurte Igor.
“Jo, du skal komme deg til datar
lak,
ak, “og installere
insta
datarommet i låven,” forklarte Aslak,
dette programmet her, så får låvens lange arm musesyke.”
Igor tok imot pinnen og tidlig neste
n
morgen dro han mott låven. Noen timer senere ble Aslak
om
m for øvrig va
vekket av den strenge stemmen til Kaptein Lillemark, som
var enorm... i dag.
“Aslak!”
g” sa Aslak med bare et øye åpent.
“Hei, høh, Kaptein Lillemark! De er en orm i dag, ser jeg”
“Takk!” svarte Lillemark fornøyd, og fortsatte, “Aslak! Kjenner du noen som har peiling på PC?”
mål, “Har det n
noe
e armen å gjøre?”
“Eh, hvordan det?” Aslak svarte med et spørsmål,
“Hva?” spurte Lillemark.
“Hva hva?” spurte Aslak.
“Hvorfor spør du om armen?”
vens lange arm har jo stadig vekk PC proble“Nei altså,” Aslak graspet etter en tenkepause, “låvens
mer, ikke sant.”
“Og hvis så er tilfelle?”

“Er det det?”
“Hva tror du?” Stemmen til Lillemark ble mørkere.
“Og, hva med han gutten fra i går?” sa Aslak.
“Hvilken gutt?”
“Han som prøvde å bryte seg inn i låven.”
“Hva vet du om det?”
“Bare det du fortalte?”
“Hva fortalte jeg?”
elig, og løp før Lillem
“Jøss, se hva klokka er blitt. Jeg må stikke.” utbrøt Aslak plutselig,
Lillemark, som for
øvrig var enorm, rakk å reagere.
en der det var sprek
Aslak hadde fått snerten av muffens og løp til et område av låven
sprekker rett inn
til Den Sta M. Nissens kontor. Der hørte han nynning.
“Igor? Ryktene sier at du har greid å stoppe armen” hvisket Aslak så høyt som kan kunne.
“Ja, ryktene sier riktig, men jeg ble fanga.” hvisket Igor tilbake.
“Nei da, slapp av.” hvisket Aslak “Hva som skjer der inne?”
“Jeg ble fanga,” hvisket Igor. “Nissen har bundet meg til en stolpe.”
“Det skjønner jeg godt,” lo Aslak, “og hva driver Nissen med nå?”
“Han går rundt grøten.”
“Perfekt!.!. Jeg har en ide nemlig,” sa Aslak, “Jeg trenger at du avleder nissen med noe svada, eller
noe sånt. Jeg skal hacke meg inn i låveserveren og kjøre armen”
øre armen?” spurte Igor.
Igo
“Kan du kjøre
arm ” svarte Aslak bestemt og forsvant.
“Jeg er født til å kjøre den armen.
de egentlig ikke kjørt de
Aslak hadde
den ekte armen før, bare en simulator. Men, hvor vanskelig
De var en enkel plan. Igor skulle telle til hundre, og så dra til seg
kunne det være, tenkte han. Det
pmerksomhet. Såp
Nissens oppmerksomhet.
Såpass burde han klare.
“Herr Mister Nisse, kan jeg stille Dem et spørsmål?” ropte Igor fra stolpen.
stå fra spørsmål,
spør
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” svarte Nissen bestemt, “jeg har ikke tid til å prate.”
“Herr Nisse,” fortsatte Igo
Igor å mase, ”kan De forklare hvorfor låvens arm er ute av funksjon?”
ikk diskutere under pågående etterforskning, men jeg skal komme
“Det kan jeg dessverre ikke
en ved en senere anledning!” svarte Nissen. Nå gikk han enda raskere rundt
tilbake til saken
grøten.
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“Shouff, shouff.” sa de.
“Fort, finn stemplet!” ropte Aslak og skyndte seg å lukke døren for å kjøpe tid.
“Herr Mister Nisse!” ropte Lillemark fra gangen og banket. “Jeg kommer med nye opplysninger.
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“Og hva med han der?” sa Lillemark og pekte på Igor.
“Han har også fått papir, se!”
Lillemark ristet i arkene. “Ja, stemplene ser ekte nok ut, de. Men, hvor er Herr Nissen?
“Han har gått ut en tur, og ba oss om å vente her,” sa Aslak, “Vil du ha litt sjokolade?”
“Spiser ikke sjokolade,” svarte Lillemark prompt. “Jeg går ut og finner Herr Nissen for å klare opp
i dette her. Aslak, du må ikke forlate dette rommet.”
“Så klart!” svarte Aslak.
”Shouff, shouff,” sa støvlene til Lillemark på vei bort.
Aslak løftet blikket opp, “Igor! Vi klarte det.” utbrøt han endelig og litt mistroende.
“Ja, hva skjer nå?” spurte Igor.
“Nå må vi vi ha oss en ordentlig låvefest.”
“Ja! Men du, se den her platesamtliga!” sa Igor og pekte mot veggen.
“Oioi, NIssen hadde bra musikksmak jo” svarte Aslak.
“Nei, sjekk her, en plate fra 1814,” sa Igor og trykket på en knapp på spilleren
Aslak slengte seg ned i sofaen og hadde beina på bordet. “Det her skal bli litt av en kveld, altså.”
mumlet Aslak og klødde seg på brystet.
Slik styrtet Aslak og Igor den skjeggete Låvenissen og kledde ham naken. De visste at en liten
armé små nisser nå var på vei opp fra diverse avkroker i låven, men det tar en stund før nissene
får samlet seg. Akkurat nå har de to låven for seg selv, og det betyr at de kan gjøre akkurat som
de vil.

