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En gave til min kone 

Ahmed skal til byen. Det er fredag eftermiddag. Midt i maj måned. Solen skinner. 

Ahmed sidder i bussen. Han skal ind til byen. Ahmeds kone sidder hjemme i 

lejligheden. Hun er ked af det. Hun græder. Ahmed vil gerne gøre hende glad. Han 

vil købe en gave til hende. Ahmed sidder i bussen og tænker: “Jeg vil købe en bluse 

til hende. En smuk bluse. Den skal være blå. Lyseblå. Den farve elsker hun.“ 

Ahmeds kone, Lamia, kom til Danmark for to uger siden. Sammen med deres tre 

børn. Ahmed var meget glad. Det var dejligt at se familien igen. Efter to lange år. 

Ahmed har været i Danmark i 2 år. Alene. Han har ventet og ventet. Han har savnet 

sin familie. Han har tænkt på sin kone hver dag. Og han har tænkt på sine børn: “Jeg 

venter og venter. Og børnene vokser og vokser. Kan mine børn kende mig, når de 

kommer til Danmark en dag? “  

Nej, Ahmeds lille pige på fire år kunne ikke kende ham. Men drengene på ni og 

elleve år. Ja, de kunne godt! Ahmed smiler. Han smiler, fordi han husker den dag i 

april. 

 

Den dag Ahmeds familie kom til Danmark  

Lørdag formiddag, den 28. april. For 14 dage siden. Regnvejr. Ahmed står i 

lufthavnen. Han venter. Han venter på sin familie. Nu kommer flyet. Og nu, - nu 

kommer Ahmeds familie ud af flyet. Det kan han se gennem vinduet. Han kan se sin 

kone, Lamia. Hvor er hun smuk! Og børnene er blevet store! Familien kommer ind i 

hallen. Ahmed omfavner Lamia. Han kysser hende. Den lille pige står og kigger på 

ham. Hun er genert. Hun kan ikke huske sin far. Men drengene er glade. De 

omfavner deres far. De kan godt huske ham. I bussen hjem fra lufthavnen sidder 

Ahmed med Lamias hånd i sin hånd. Han er lykkelig. Hu har han sin familie hos sig. 

De kommer til gaden, hvor Ahmed bor. De står udenfor huset. I regnen. Ahmed 

peger op på to vinduer på 3.sal. “Se de to vinduer deroppe. Det er vores vinduer, “ 

siger Ahmed og smiler til Lamia. Men så kommer hunden. Naboens store hund. Den 

løber hurtigt lige hen til Lamia og børnene. Så hopper den op ad Lamia. Lamia får et 

chok. Hun råber højt. Den lille pige bliver også bange. Hun græder. Naboen kommer 

hen og tager sin hund. Han siger ikke undskyld. Han kigger på Lamia og børnene. 

Men han siger ikke noget. Så går han ind ad døren sammen med sin hund. Lamias 

øjne bliver meget store. “Bor han også her i huset? “ spørger hun. “Har han den hund 

i sin lejlighed? Skal vi bo her? I et hus med en hund? “ 



 2 

Lamia er ikke glad 

Det er to uger siden nu. I dag skinner solen. Men Lamias øjne skinner ikke. Ahmed 

sidder i bussen og tænker. Han ved, at Lamia ikke har glemt den store hund. Hun er 

bange for at møde den igen. Og hun er ikke glad for lejligheden. Den er meget lille og 

mørk. Der er kun to værelser. “Vi får en ny lejlighed om to måneder, “ siger Ahmed. 

“En stor lejlighed med fire værelser. “ Med det hjælper ikke. Lamia er ked af det. Hun 

er bange for naboen og hans hund. Hun er bange for alting. Hun fryser. Og hun 

savner sin mor og sine søstre. Ahmed vil gerne gøre Lamia glad. Han vil gerne se 

hende smile igen. Vil hun blive glad for en fin lyseblå bluse? Ja, det tror Ahmed. Nu 

stopper bussen i centrum. Ahmed står ud. Han skal finde en forretning med dametøj.  

 

Ahmed skal finde en lyseblå bluse 

Han kigger ind i en lille forretning. Nej, det er kun tøj til unge piger. Lamia er 32 år. 

Hun er ikke en ung pige. Han går ind i en anden lille forretning. Der er også kun tøj til 

unge piger. Så går han hen til stormagasinet. Han kan ikke lide stormagasiner. Der er 

så mange etager. Så mange mennesker. Så mange ting. Men han går ind. Nu skal 

han finde dametøjet. Hvor er det? Ikke her i stue-etagen. Her er parfume. Tasker og 

tørklæder. Og bøger. Han kører op med rulletrappen. Er der dametøj her? Nej, her er 

køkkenting. Ting til badeværelset. Lamper. Og et lille cafeteria. Hvor er dametøjet? 

Han går den anden vej. Hu kan han se masser af tøj. Men det er kun til unge piger. 

Han spørger en ung ekspeditrice: “Dametøj, hvor er den henne? “ Hun peger: 

“Derovre, til højre. “ Ahmed går til højre. Ja, der er det. Dametøj i lange rækker. 

Bukser. Trøjer. Bluser. Jakker. Kjoler. Grimt tøj og pænt tøj. I mange farver. Pyh! Det 

er varmt i stormagasinet. Ahmed sveder. Han kigger og kigger. Der er mange bluser. 

Men ingen lyseblå. Ahmed går videre. Han finder en ny række med bluser. Han 

kigger på priserne. Bluserne er dyre. 300 kroner. 400 kroner. 500 kroner. Ahmed 

sveder mere og mere. Han kan ikke lide pop-musikken i stormagasinet. “Kan jeg 

hjælpe? “ spørger en ekspeditrice. “Jeg ved ikke.... “, svarer Ahmed. Ekspeditricen 

kigger på ham. Smiler lidt. Så går hun igen. Ahmed går lidt videre. Der er bjerge af 

dametøj. Kilometer med dametøj! 
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Hvorfor er dametøj så dyrt? 

Ahmed går hen til et andet sted med bluser. Her er der ikke pop-musik. Her er stille 

klassisk musik. Og tøjet er pænere, synes Ahmed. Og dér! Der er den lyseblå bluse. 

Ahmed er helt sikker. Ja, dér er den! Han rører ved blusen. Fint tyndt stof. Silke? 

Farven er helt rigtig. Det er den samme farve som himlen i september. Ahmed 

tænker på Lamias mørke hår og øjne. Hendes fine hud. Hun bliver smuk i den farve. 

Han kigger på prisen. Nej, det kan ikke passe! 998 kroner for en bluse? Det er en fejl! 

Der hænger en anden lyseblå bluse ved siden af. Han kigger på prisen i den anden 

bluse. Den koster også 998 kroner. Det er ikke en fejl. Men han har pengene. Hvis de 

sparer lidt denne måned. Og han vil så gerne se Lamia smile. “Kan jeg hjælpe? “ 

spørger en ekspeditrice. “ja, “ svarer Ahmed. “Jeg vil gerne købe den bluse. “ 

Ekspeditricen tager blusen. “Det er størrelse 36, “ siger hun. “Er det den rigtige 

størrelse? “ Den rigtige størrelse? Det har Ahmed ikke tænkt på. “Det ved jeg ikke, “ 

siger han. Han kigger på blusen i ekspeditricens hænder. Nej, den ser meget lille ud. 

“Jeg tror, den er for lille, “ siger han. Ekspeditricen tager den anden lyseblå bluse. 

“Det her er en størrelse 40, “ siger hun. “Og vi har en størrelse 38 her, men den er 

grøn. “ Ahmed kigger på de to bluser. Nej, den skal ikke være grøn! Den skal være 

lyseblå. Er den for stor? Nej, jeg tror, den passer, tænker Ahmed. Han peger på den 

lyseblå bluse. “Det skal være den der, “ siger han.  

 

Ahmed køber blusen 

Ahmed går med ekspeditricen hen til disken. “Er det til en gave? “ spørger hun. 

Ahmed nikker. “Ja, det er til min kone. Hun elsker den farve. Det er en gave til hende. 

“  

“Så pakker jeg den fint ind, “ siger ekspeditricen. Hun smiler til Ahmed. Han står og 

kigger på hendes hænder. Pakken bliver meget fin i mørkegrønt papir. Ahmed bliver 

så glad. “Min kone et lige kommet til Danmark, “ fortæller han. “Og mine tre børn. Jeg 

har ikke set dem i to år. “ Ekspeditricen kigger på Ahmed. “Det er lang tid, “ siger hun. 

Hendes øjne er varme. Ahmed nikker. Ja, det er lang tid. “Jeg har et lyseblåt bånd, “ 

siger ekspeditricen. “Se, det er smukt, ikke? “ Det lyseblå bånd og det grønne papir, “ 

siger hun og smiler til Ahmed. Jo, det er meget smukt. Ahmed betaler. “Jeg håber, 

din kone bliver glad for blusen, “ siger ekspeditricen. “Jeg har sat bytte-mærke på. 

Hvis størrelsen er forkert, så kan din kone bytte den. Uden kvittering. “ 

“Den skal ikke byttes, “ siger Ahmed. Han smiler stort til hende. Så går han.



 4 

Ahmed tager en kop kaffe 

Ahmed er glad. Han kan godt lide stormagasinet i dag. Han går lidt rundt og kigger. 

Han kigger på lamper. Der er en meget smuk lampe. Den vil passe fint i stuen. “Nej, 

jeg vil ikke købe mere i dag. Vi skal flytte om to måneder. Så skal vi se på lamper. 

Men en kop kaffe i cafeteriet. Det vil jeg have. “ Ahmed køber en kop kaffe. Han 

sidder og kigger på mennesker. Ryger en cigaret. Tænker på Lamia og børnene. Så 

tager han sin tegnebog. Han finder kvitteringen for blusen. 998 kroner. Lamia skal 

ikke se prisen. Han vil ikke fortælle hende, hvad den lyseblå bluse har kostet. Han 

lægger kvitteringen i askebægeret. Nu vil han hjem. Hjem til Lamia og børnene. 

Ahmed kører ned med rulletrappen. Ned til stue-etagen. Han går fordi en ung 

ekspeditrice. Hun står og viser en ny parfume. Den dufter dejligt. Skal han købe en 

parfume til Lamia? En fin og dejlig duft? Kvinder elsker dufte. Ahmed vil gerne købe 

en parfume til Lamia. Men han er usikker. Han går lidt rundt og kigger. Og tænker. 

Han kigger på forskellige parfumer. De er dyre! Der er en parfume i en lyseblå flaske. 

Parfumen hedder “Angel“. Ahmed ved, det betyder engel. Parfumen dufter sødt som 

himmel og blomster og kærlighed. Den er dejlig. Og den lyseblå flaske har samme 

farve som blusen. Skal han købe den til Lamia? Nej, han vil ikke købe parfume i dag. 

Måske en anden dag.  

 

Ahmed får et chok 

Nu vil han hjem. Han vil ud og finde sin bus. Ahmed går hen til udgangen. Og så 

starter alarmen: duiiiiii duiiiii duiiii........! Ahmed stopper. Alarm? Er det ham? En ung 

mand kommer hurtigt hen til Ahmed. Manden tager fat i Ahmeds arm. “Lige et øjeblik! 

“ siger den unge mand. “Jeg vil gerne tale med dig. “ Hvorfor? Hvad er der sket? 

Ahmed kigger på den unge mand. Arbejder han i stormagasinet? Er han detektiv? 

Ahmed forstår ikke noget. Han kigger tilbage. Folk står op kigger på ham. Og dér, - 

dér står naboens datter sammen med en anden pige. Pigerne står op spiser en is. De 

kigger på Ahmed. De peger på ham. De smiler til hinanden. De snakker om ham! 

Tror de, han er en tyv? Ahmeds ansigt bliver varmt. Hvad skal han gøre? “Vil du 

være venlig at komme med op på kontoret? “ siger den unge mand. “Nej, hvorfor 

det? “ spørger Ahmed. “Hvorfor skal jeg op på kontoret? “ “Kom nu bare med, stille 

og roligt, “ siger den unge mand. “Du hørte alarmen, ikke? “ “Jamen, jeg har ikke 

stjålet noget! “ råber Ahmed. “Jeg har købt en bluse. Den er her i tasken. “ “Ok, må 
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jeg se din kvittering? “ spørger den unge mand. Og så husker Ahmed. Han har lagt 

kvitteringen i cafeteriet! “Jeg går med, “ siger Ahmed stille.  

 

Ahmed skal op på kontoret 

De går sammen. Den unge mand går bagved Ahmed. De går fordi naboens datter. 

Hun kigger på Ahmed med store øjne. Hvad vil hun fortælle sin far og mor? Ahmeds 

ansigt brænder. Han kigger ned. Han kan ikke møde andre menneskers øjne. Hvad 

tænker de om ham? De kommer op til kontoret. Der sidder en ældre mand ved et 

bord. Han kigger træt på Ahmed. “Alarm ved udgangen, “ siger gen unge mand til 

manden ved bordet. “Goddag, hr. Værsgo at sidde ned. Mit navn er Finn Jensen. Må 

vi se, hvad hu har i din taske? “ siger manden ved bordet. Ahmed vil ikke sidde ned. 

Han lægger sin taske på bordet. “Værsgo, “ siger han. Den unge mand kigger i 

Ahmeds taske. Han finder den fine pakke til Lamia. Han lægger pakken på bordet. 

“Den her er pakket ind, “ siger han til manden ved bordet. “Den er ikke stjålet. Han 

har nok noget andet. “  Men den unge mand kan ikke finde andet i tasken. “Hvor har 

du gemt det? “ spørger han.  

 

Ahmed bliver vred. 

Ahmed råber højt: “Jeg har ikke gemt noget! Ingenting! Jeg stjæler ikke! Jeg er ikke 

en tyv! “  

“Nej? Men hvorfor gik alarmen? “ spørger den unge mand. “Hvad har du i dine 

lommer? “ “Jeg har ingenting!!!! “ råber Ahmed. “Jeg har købt en gave til min kone. 

Ikke andet! “  

“Så må vi ringe til politiet, “ siger den unge mand. “Politiet kan visitere dig. De kan 

finde de ting, du har i dine lommer. “ 

“I skal ikke ringe til politiet, “ siger Ahmed. “I skal finde ekspeditricen i dametøj. Hun 

pakkede blusen ind. Jeg belatle. Jeg har ikke stjålet noget! “ 

“Har du købt den bluse i dag? “ spørger den unge mand. 

“Ja“, svarer Ahmed. 

“Jeg vil gerne se din kvittering for blusen, “ siger den unge mand. 

“Jeg...jeg har ikke den kvittering, “ siger Ahmed og kigger ned i gulvet. 

“Nå? Det forstår jeg ikke, “ siger den unge mand. 
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“Du har købt blusen i dag, siger du, men nu har du ikke kvitteringen. Og alarmen gik. 

Nu ringer jeg til politiet. Så kommer de snart. Hvis du har noget i lommerne, så finder 

de det. “  

Ahmed bliver meget vred. Han går hen til bordet. Han tager den fine pakke til Lamia. 

Han rykker i det grønne papir. Så, nu har han blusen i hænderne.  

“Se her, “ siger han. “Se den bluse! Jeg har købt den til mine kone. Jeg har betalt 

den. 998 kroner. Det er en gave til min kone. Se på mig! Tror du, jeg vil stjæle? 

Stjæle en gave til min kone? Blusen er pakket ind! Hvordan kan man stjæle noget – 

og få det pakket ind??? Ring til politiet! Jeg vil gerne snakke med politiet! Ring til 

dem! Nu! “ 

 

Det var ekspeditricens fejl 

Den unge mand kigger på Ahmed. Han ser lidt nervøs ud nu. Han kigger på manden 

ved bordet. “Må jeg lige se den bluse? “ spørger manden ved bordet. Den unge 

mand giver blusen til ham. Manden ved bordet har blusen i hænderne. “Aha! “ siger 

han. “Nu forstår jeg. Se her! Her sidder alarmen! Ekspeditricen har glemt at tage 

alarmen ud. “ Manden ved bordet viser en lille plastik-ting, som sidder inde i blusen. 

Den unge mand kigger på alarmen. Så kigger han på Ahmed. Den unge mands 

kinder bliver røde. “Det var ikke så smart, “ siger han. Ahmed siger ikke noget. “Det 

må du meget undskylde, “ siger manden ved bordet. “Det er ekspeditricens fejl. Hun 

har glemt at tage alarmen ud af blusen. Vi er meget kede af det. “  

“Jeg er også ked af det, “ siger Ahmed. “Jeg stod der i døren med alarmen. Som en 

tyv! Jeg er ikke en tyv! Men alle de mennesker, som så mig. De tror, jeg er en tyv. 

Min nabos datter så mig. Hun går hjem og fortæller sine forældre, at jeg er en tyv. 

Hvad skal jeg sige til min nabo, når jeg møder ham igen? “ Manden ved bordet kigger 

på Ahmed. Så kigger han på den unge mand. Så kigger han ned i bordet. Han 

tænker. “Jeg forstår, hvad du siger, “ siger manden ved bordet. “Jeg kan godt se, at 

du har et problem med din nabo. Lige et øjeblik, “ siger han og tager telefonen.  

 

Det er svært at forstå dansk 

Manden ved bordet taler i telefon. Ahmed forsår ikke, hvad hen siger. Lige nu er det 

svært at forstå dansk. Ringer manden ved bordet til politiet? Ahmed ved ikke, hvad 

han skal gøre. Kommer politiet nu? “Jeg her ikke en tyv, “ råber Ahmed. “Jeg har 

købt en bluse til min kone. Min kone kom til Danmark for to uger siden. Hun er 
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nervøs. Hun er ked af det. Jeg ville gøre hende glad. Jeg ville give hende en fin 

bluse. Jeg har betalt blusen. Hvorfor ringer du til politiet? Hør på mig: Jeg er ikke en 

tyv! “ Manden ved bordet rejser sig. Han går hen til Ahmed. Han lægger hånden på 

Ahmeds skulder. Han smiler til Ahmed. “Nej, jeg tror ikke, du er en tyv, “ siger han. 

“Jeg har ikke ringet til politiet. Jeg har ringet til ekspeditricen i dametøj. Hun kommer 

nu. Vil du ikke sidde ned? “ spørger manden og peger på en stol. Ahmed forstår 

manden. Han sætter sig på stolen. De venter. Så kommer ekspeditricen. Hun ser på 

Ahmed. Så går hun hen til ham. “Det må du meget undskylde, “ siger hun. “Jeg er 

meget ked af det. Det var en stor fejl. En meget stor fejl. Hvad kan jeg gøre? “ 

Manden ved skrivebordet sætter sig igen. “Du kan tage blusen og pakke den ind 

igen, “ siger han. “Det er en gave. Den skal pakkes smukt ind. “  

“Ja, selvfølgelig, “siger ekspeditricen. Hun tager blusen. Så rækker hun hånden til 

Ahmed. “Jeg vil gerne sige undskyld igen, “ siger hun. “Jed ved, at det var en gave til 

din kone. Og du har ikke set din kone i to år. Jeg håber, du kan glemme min fejl. 

“Ahmed tager hendes hånd. De ser hinanden i øjnene. “Nu skal jeg pakke blusen ind 

igen. Så smukt som jeg kan, “ siger ekspeditricen. “Jeg kommer igen, “ siger hun og 

går.  

 

Stormagasinet siger undskyld  

Manden ved bordet ser på Ahmed. Ahmed tænker. “Hvad skal jeg gøre? “ spørger 

Ahmed. “Min nabos datter så mig. Hun så mig som en tyv. Hun vil fortælle det til sin 

mor og far. De vil fortælle det til alle. Hvad skal jeg gøre? “  

“Jeg forstår, du har et problem, “ siger manden ved bordet. Han tager et papir. Han 

skriver. Ahmed kigger på ham. Så tager manden et andet papir. Og skriver. Ahmed 

kigger på ham. Og venter. Manden er færdig med at skrive. Han kigger på Ahmed. 

Han smiler. “Her“ siger manden og giver Ahmed det første stykke papir. “Her er et 

brev med en undskyldning til dig. Det brev kan du vise til din nabo. “ Ahmed læser 

brevet. Ja, det er et brev, som forklarer, at Ahmed ikke er en tyv. Brevet forklarer, at 

det var ekspeditricens fejl. Stormagasinet siger undskyld til Ahmed. Ahmed smiler til 

manden. “Det er godt, “ siger han. “Tak. “  

“Og her er et andet brev, “ siger manden ved bordet. Han giver Ahmed det andet 

papir. “Værsgo. Det er en gave. Fra os til din kone. “ Ahmed læser papiret. Det er 

ikke let at forstå. Han kigger på manden. “Det er et gavekort på 500 kroner. Det 

betyder, at du kan få en ting til 500 kroner gratis her i stormagasinet, “ siger manden. 
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“Er det i orden? “ Et gavekort på 500 kroner. Ja, det er i orden. Ahmed nikker. Det 

banker på døren. Ekspeditricen fra dametøj kommer ind. “Værsgo, “ siger hun. Hun 

giver Ahmed en smuk pakke. Lyseblåt papir og bånd af guld og sølv. “Jeg håber, din 

kone bliver glad for blusen, “ siger ekspeditricen. “Jeg er meget ked af, at du fik 

problemer. “  

 

Det bliver en dejlig aften 

Ahmed rejser sig. Han giver hånd til ekspeditricen og manden ved bordet. Så går 

Ahmed. Han er rolig nu. Han tager rulletrappen ned. Han står igen i afdelingen med 

parfume. Ja, han vil købe en parfume til Lamia. Han har 500 kroner på gavekortet. 

Og parfumen koster kun 380 kroner. Han køber parfumen i den lyseblå flaske. Og så 

køber han noget god chokolade. Til børnene. Nu vil han hjem. Han vil hjem til Lamia 

og børnene. Naboen? Ham kan han snakke med i morgen. I aften skal han se Lamia 

smile.  


