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Før det gik galt 

Her er egentlig så fredeligt, tænker Liljan. Hun ser på bebyg-
gelsens høje huse, mens hun følger Joanna hjem fra skole. 

– Hvad skal vi i dag, mormor? 
– Først skal vi hjem til mig og have lidt at spise, og så vil jeg 

spørge, om vi skal gå en tur i Eksperimentarium. Der er så meget 
at se på for børn netop nu. Vi har været der en gang før, kan du 
huske det? 

– Jah, jah! Det skal vi. Det er der, hvor vandet løber opad, og 
hvor man kan prøve så meget sjovt. 

En mand, som Joanna ikke kender, kommer gående hen imod 
dem. Han er høj og pæn, og hun kan se, at han har venlige øjne, 
da han bøjer sig ned og siger goddag. Joanna spørger, hvad han 
hedder, og han siger, at han hedder Steen, og at han kender hen-
des mormor. Han spørger, hvor de skal hen, og før Liljan når at 
sige, at de er på vej hjem, har Joanna fortalt, at de skal på Explo-
tarium. Liljan og Steen smiler til hinanden, og Steen siger, at han 
også synes Eksperimentarium er et spændende sted. Han spør-
ger Liljan, om hun kommer til lærermødet i aften. 

– Nej, det kan jeg ikke. Joanna bliver hos mig til i morgen, så 
jeg må springe over denne gang. Vil du hilse de andre og sige 
det. Nå, men vi må ind med rygsækken og have lidt at spise, før 
vi tager til Explotarium. 

De smiler til hinanden igen og siger farvel. 
– Hvem var det, mormor? 
– Steen er lærer samme sted som jeg. Han underviser voksne i 

at fotografere, og jeg lærer voksne at tale dansk. 
– Er der voksne, der ikke kan tale dansk? Det kan jeg da, og jeg 

er kun seks år. Nåh jo forresten. Nogle gange taler farmor og 



8  

 

farfar mærkeligt. Det lyder ligesom pludder-pladder, og så kan 
jeg ikke forstå, hvad de siger. 

– Det er, fordi farmor og farfar er fra Pakistan, og der taler man 
et sprog, der hedder urdu. Men de kan også tale dansk, ved du 
godt. Det har de lært i min klasse på aftenskolen for mange år 
siden, men de synes, det er hyggeligt at tale deres eget sprog, når 
de er hjemme hos sig selv. 

– Jeg har hørt, at de også taler sådan med far. Han kan godt 
forstå det, men mor kan ikke. 

– Det er, fordi din far er født i Pakistan, så er urdu også hans 
sprog. Men da han var 10 år, rejste han med farmor og farfar til 
Danmark og kom i skole og lærte at tale dansk. Det har du fået at 
vide engang. Du ved også, at mor er dansker ligesom moster Sarah 
og jeg er. Vi kan ikke urdu, så i begyndelsen talte vi alle sammen 
engelsk for at forstå hinanden. Der er mange forskellige sprog i 
verden, og det er svært at lære dansk. Men lad os nu komme ind i 
varmen og se, om du kan finde flødebollerne. Jeg siger tampen 
brænder, når du er i nærheden af det sted, hvor jeg har gemt dem. 

Efter et hurtigt måltid skynder de sig af sted. Der er mange 
mennesker både i S-toget og på Eksperimentarium. Joanna løber 
fra den ene stand til den anden og vil undersøge det hele. Liljan 
vil gerne forklare, men Joanna er så ivrig, at hun ikke har tid til at 
høre efter. Til sidst bliver hun træt, og de sætter sig i cafeen for at 
få noget at drikke. Mens de sidder der, dukker Steen uventet op 
og spørger, om han må sætte sig ved deres bord. Han var lige i 
nærheden, siger han, og fandt på at gå ind og spørge, om Liljan 
og Joanna vil køre med hjem. De bor jo i samme bebyggelse. 

– Åh, ja mormor, det skal vi, ikke også? Men jeg skal lige prøve 
det med boldene en gang til. 

Joanna er væk, før Liljan når at svare. 
– Det er et kvikt barnebarn, du har. Fuld af lyst til at opleve. 

Hvorfor har jeg aldrig hørt om hende? 
– Du og jeg kender ikke meget til hinanden, kun fra lærer-

møderne. Vi skulle måske have nogen fester. Både for lærerne og 
for vores egne hold. Det havde vi engang. 
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– Det er en god ide. Fester plejer at ryste folk sammen. Det vil 
jeg foreslå ved mødet. Men noget andet, Liljan. Joanna ligner 
ikke sin mormor. Du er høj og nordisk med blå øjne, og Joanna er 
lille og spinkel med mørkt hår og mørke øjne. 

– Du mener, om hun er adopteret? Det er hun ikke. Min ældste 
datter, Anna, som er assistent på et plejehjem, er gift med en 
pakistaner, Saman. Han er trykkeriarbejder. Måske kender du hans 
far, Mohammed, som har aviskiosken hjemme i bebyggelsen? 

– Alle her kender vel ham. Han er et venligt menneske, men 
hvordan er I i familie? Jeg troede, muslimer kun gifter sig med 
deres egne, og din datter er vel kristen? 

– Ja, det er hun. Jeg har undervist Mohammed og hans kone 
Rukia i dansk, og ved en fest for danskholdet havde de deres søn 
Saman med, og Anna var med mig. Og så, ja så blev de to helt 
unge mennesker forelskede i hinanden. Sådan noget sker jo, også 
på tværs af kultur- og sproggrænser. Men du har ret. Der var 
mange vanskeligheder, før de fik lov at gifte sig. Jeg måtte lægge 
mig rigtig i selen. En muslimsk pige kan gifte sig med en kristen 
mand, men ikke omvendt. 

– Du virker som en person, der har sine meningers mod. Det 
har jeg tit tænkt på, når du har sagt noget ved møderne. Har de 
andre børn end Joanna? 

– De har en dreng, Samir, på 15 og Jasmin på 14. De går i skole, 
hvor min anden datter Sarah er lærer. Hun og jeg har altid bak-
ket op om familien. Det har været nødvendigt, og det er måske 
derfor, familien er blevet velfungerende. Saman og Anna var 
meget unge, da de blev gift. Sarah er hos børnene, når deres 
forældre har aftenarbejde. Har du selv familie? 

– Jeg har haft, siger Steen, mens smilet forsvinder og en skygge 
viser sig i hans øjne. Liljan forstår, at hun ikke skal spørge om 
mere og skynder sig at tale om noget andet. 

– Hvad bringer dig egentlig her til Explotarium, som Joanna 
siger? 

– Jeg arbejder med at få orden på mit fotoarkiv og har brug for 
et større skab. Jeg så, at et firma her i nærheden holder ophørs-
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udsalg, og så ville jeg se, om der var andet, jeg kan bruge. Da jeg 
kørte forbi Eksperimentarium, kom jeg i tanker om, at du og 
Joanna var her, og så ville jeg prøve at finde jer. Det så hyggeligt 
ud, da I gik med hinanden i hånden. Måske vil I køre med hjem? 
Det regner jo som sædvanlig. 

– Det var pænt af dig, og det er dejligt at slippe for togturen. 
Den er ikke morsom i myldretiden. Det her vejr kan tage pippet 
fra enhver. Tak skal du have, Steen. 

– Jeg så i avisen, at marts i år har slået rekorden for nedbør. Der 
er kommet 57 mm i den første uge, så det er ikke underligt, at 
danskerne taler meget om vejret. 

– Det gør de altid. 
Liljan smiler. 
– Det er danskernes yndlingsemne. Engang var jeg turistfører i 

København, og når solen ikke skinnede, fik jeg altid mange klager. 
Steen ler. Han synes Liljan er charmerende, og han kan godt 

lidt at høre hende tale om andet end undervisning. Ved lærer-
møderne har han holdt øje med hende og haft lyst til at lære 
hende at kende, men det er kun blevet til lidt snak i pauserne. 
Han kender kun få i bebyggelsen, hvor de bor. Nu har han be-
sluttet, at det snart skal være slut med eneboertilværelsen, men 
katastrofen fra dengang, dukker stadig op i hans tanker. Da han 
mødte Liljan og Joanna og mærkede den varme, der er mellem dem, 
følte han et stærkt savn af en familie og af en kvindes nærhed. 

Han sidder lidt og lader blikket glide ud over de legende børn 
og deres forældre, mens han automatisk rører rundt i den kaffe, 
Liljan har hentet til ham. Hun lægger mærke til hans hænder 
med de lange, smidige fingre og til hans hår, der er begyndt at 
blive gråt. Han ser ud til at være nær de 60. Måske et par år æl-
dre end hun selv. Hun tager sit spejl op og fornyer diskret sin 
læbestift, mens Steen sidder i sine egne tanker. Som de fleste 
kvinder er hun ikke tilfreds med det, hun ser i spejlet. Blå øjne og 
blondt hår, havde han sagt. Ja, og rynker omkring øjnene, tænker 
hun og lægger spejlet ned i sin taske. I det samme kommer Joan-
na tilbage med røde kinder. 
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– Skal vi snart ud og køre i din bil? Er det en flot bil, du har? 
– Den er god nok, men du kan jo se, hvad du synes. Hvis din 

mormor også vil gå nu, skynder os ud i regnvejret og finder bi-
len. Den holder ikke langt fra indgangen. 

Joanna sidder på bagsædet og nyder turen. Hun snakker med 
Steen, som morer sig over at høre hende fortælle om skolen og 
SFO’en. Liljan slapper af imens og synes, det er rart, når en an-
den vil lytte til den ivrige barnestemme. Hun lukker øjnene, 
indtil bilen holder foran hendes gadedør. Der bliver hun vækket 
af Joanna. 

– Mormor, mormor ved du hvad! Steen har lovet, at vi snart 
skal køre en tur. Det skal være, når solen skinner! Vi tager ud i 
skoven og ser, om der er blomster. Er det ikke dejligt, mormor? 
Det skal vi, skal vi ikke også mormor? Hvad mormor? Sig nu ja! 

Liljan, som ikke har hørt, hvad Steen og Joanna har talt om, er 
lidt forvirret. Hun siger, at det er pænt af Steen, men hun tror, 
der først er anemoner i skoven om en måned, men tak for tilbud-
det og tak for turen i dag. 

Liljan ser frem til, at Joanna sætter sig og ser tegnefilm på tv, 
mens hun laver aftensmad. Tv er af og til en god babysitter. Det 
var rart at møde Steen og se, at han tog sig lidt af Joanna på tu-
ren, tænker hun. Han lader til at have tålmodighed med børn. 
Hvad mon der er gået galt i hans liv? Jeg kom vist til at røre ved 
noget, der gjorde ondt, da jeg spurgte, om han har familie. Jeg 
har aldrig set ham sammen med en kvinde, når vi har mødt hin-
anden i centret. Mærkeligt nok, for han ser godt ud og er åben og 
venlig. Ved møderne har han haft flere gode forslag, og han vir-
ker ikke som en, der står i sit fotoarkiv hele tiden. Nå, det er jo 
ikke min sag, men det var noget nyt og rart at møde en mand. 
Det er jeg efterhånden ikke forvænt med mere. Hun går i gang med 
at lave mad og smøre Joannas madpakke til næste dag. 
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Jasmin hos Linda 

Moster Sarah er der, da Jasmin kommer hjem fra skole næste dag 
og fortæller, at Linda ikke var i skole og heller ikke til korsang. 

– Hvad mon der er i vejen? spørger hun. 
– Det ved jeg, siger Sarah, som har hentet Joanna, for Linda har 

ringet og sagt, at hun har ondt i halsen og ligger i sengen. Jeg 
skulle spørge, om du kommer over og ser til hende. Hun har 
været alene hele dagen og har kedet sig. Hvis du stikker af nu, 
har du næsten to timer, før vi skal spise. 

– Så skynder jeg mig. Vi skal nemlig snakke om lejrskolen i 
næste uge. Jeg snupper lige en bolle, ikke? 

– Ja, ja, men hør lige først. Din farmor har ringet for et øjeblik 
siden, og hun lød ret ophidset. Hun sagde, at du har siddet bag 
på din fætter Tahirs knallert. Hans mor, din tante Sofia, har set 
jer køre forbi og ringet til farmor, for sådan noget gør en pæn 
pige ikke. Slet ikke efter, at det er blevet halvmørkt. Du havde 
heller ikke noget på hovedet, så nu bliver du nok syg, sagde 
farmor. Du kender hende. 

– Ja tak. Farmor og tante Sofia altså! De er bare for meget! Slad-
der og kontrol altid. Jeg fortæller det om Tahir og knallerten, når 
jeg kommer tilbage, ikke? Nu spæner jeg, men jeg kommer hjem 
før spisetid. 

På vej ind på sit værelse er Jasmin ved at falde over Joanna, 
som sidder på gulvet lige indenfor døren og leger med perler. 

– Hvad var det med Tahir, Jasmin? 
– Det skal du bare blande dig udenom. 
Jasmin smider sin taske i hjørnet og ser sig om efter noget at 

tage med til Linda. Hun finder det blad, farfar gav hende for et 
par dage siden og en pose maltbolsjer, som hun fik, da hun var 
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henne i hans kiosk. Underligt nok har Joanna ikke opdaget posen 
i skuffen. Hun er ellers alle vegne som et lille egern. Det er irri-
terende ikke at have sine ting i fred. Det ville være fedt med eget 
værelse. Så skulle de banke på alle sammen. Ikke bare Joanna og 
Samir, også mor og far. Der skulle også være et dørskilt. Mon 
nogen har fundet dagbogen og læst i den? Hvad nu, hvis farmor 
fandt den? Nå, det gør ikke så meget, for hun kan ikke læse 
dansk, og det, der er vigtigt, står i kodesprog. Farmor skal ikke 
tro, at der bliver noget af den forlovelse, som hun så gerne vil 
ordne. Klassen ville grine, hvis jeg blev forlovet med en fætter fra 
Pakistan. 14 år og skulle snart rejse ned til ham og til hans fami-
lie! Nej tak. Eller måske har farmor tænkt, at Malik skal komme 
til Danmark? Gys, gys. De ville få sig en ordentlig griner i klas-
sen. Jeg vil hellere dø end det. En dag siger jeg det også, så far-
mor forstår det. Hun bliver gal, men det kan hun vel holde op 
med igen. Men hvad nu, hvis hun bliver ked af det? Det er det 
værste. For det er klart, at hun er god nok. Hun har bare nogle 
skøre ideer om, hvordan en pæn pige skal være. Men at hun 
hidser sig op, fordi min egen fætter har kørt mig hjem på sin 
knallert. Det er bare for sygt. Det er da klart, at Tahir var kommet 
for at hente Linda. Han vidste jo ikke, hun var syg. Måske skulle 
jeg sige til Linda, at hun ikke skal regne for meget med ham, men 
hvordan skal jeg få det sagt? Hun må selv opdage, at han vist 
nok har flere ting i gang på samme tid. Skal jeg blande mig? Er 
jeg fej, hvis jeg ikke siger noget? Nej, jeg holder min mund, for vi 
plejer ikke at tale om sådan noget. Jeg vil også meget hellere 
snakke om lejrskolen, tænker Jasmin. 

Linda har lidt feber og sidder i sengen med et rødternet tør-
klæde om halsen, med radioen tændt på P3 og et spejl i hånden. 
Hun bliver glad for at få besøg. Det er nedtur at ligge alene hele 
dagen. Hendes mor gik på arbejde tidligt i morges, og nu er den 
snart fire. Jasmin ser på det, der ligger spredt ud over dynen: 
halskæder, hårpynt, krøllede ugeblade, en underkop med lidt 
vindruer, en pincet, en æske papirservietter, en mobiltelefon og 
en fedtet pose hostebolsjer. Der er varmt og indelukket i værel-
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set. Jasmin har kun været der få gange, når hun har hentet Linda 
til korsang. Der sker altid så meget, hvor Linda er. Jasmin kan 
ikke forstå, hvordan hun kan klare både at gå til aerobic og 
svømning, til badminton og korsang, og så er der jo også skolen. 
Linda plejer at se ret stilet ud, og hun er populær, men hun hører 
ikke med til poptøserne. Lige nu er hun rødblisset i ansigtet, og 
hun har prøvet – uden held – at få det kortklippede, mørkblonde 
hår med hvirvlen i panden til at sidde på en ny måde. Linda 
sukker og ser sig i spejlet, mens hun dypper en tot vat i brint-
overilte fra en lille flaske. 

– Det var godt, du gad komme, men se lige her! Jeg er ved at få 
en kæmpe bums på hagen. Det er bare nedtur! Jeg hader det! 
Hun dupper arrigt den røde knop. Det er ikke til at holde ud! Jeg 
har lige haft en på ryggen, og nu kommer det her krater i ansig-
tet. Den har bare at gå væk, inden vi skal på lejrskole. Jeg bliver 
nødt til at låne noget af min mors make-up-creme, ellers ligner 
jeg en klovn. Sig mig, har du aldrig bumser? spørger Linda 
kampberedt. Det har jeg aldrig set. 

– Nej, det har jeg egentlig ikke, siger Jasmin. Hun er overrasket 
over Lindas raseri over den lille, røde knop. Den går nok væk, 
Linda. Det varer jo nogle dage, før vi skal af sted. 

– Se også mit hår! Jeg prøvede at lave strithår, så det ikke ser så 
tyndt ud. Men så blev det bare helt sygt. Se selv! Jeg tror, jeg 
farver det rødt, selvom der bliver ballade med mor. Jeg kan ikke 
holde ud at se så almindelig ud. Jeg er bare for kedelig. Du kan 
sagtens. Du har aldrig bumser, og dit hår er bare mums. Det er 
tykt og langt, og så ser det så flot ud, når du går. Jeg ser altid ud, 
som om jeg har haft hovedet i støvsugeren. 

Linda banker hånden ned i dynen, så nogle af tingene falder på 
gulvet. Jasmin begynder at samle op. Hun har ikke set den tjek-
kede Linda sådan før. Det er også nyt for hende, at nogen siger 
noget pænt om hendes hår. Samir har klippet sit helt kort. Så tror 
han, at folk ikke lægger mærke til, hvor sort det er. Han synes, at 
Jasmin skal være glad for, at hendes ikke er så mørkt, som hans. 
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Men at nogen kan være misundelig på grund af hendes hår! Det 
havde hun aldrig troet. 

Jasmin ser overrasket på Linda og siger, at hvis hun vil farve 
håret rødt, så skal hun gøre det, sådan, at farven let kan vaskes 
ud igen, hvis hun fortryder det. Hun synes ellers, Lindas hår 
plejer at se godt ud. Særlig når hun sætter hårpynt i. 

– O.k. Nu holder jeg også op med at brokke mig. Det har bare 
været en rigtig skoddag. Taletidskortet er udløbet i mobilen, så 
jeg kan hverken sende eller modtage sms’er! 

Hun fjerner alle sine ting fra dynen og siger, at Jasmin bare skal 
sætte sig op i benenden, så de kan snakke. 

– Men først bliver du nødt til at hente noget juice i køleskabet, 
for jeg er hele tiden så tør i halsen. Gider du? Tag også et glas 
med til dig selv. Og tak for bladet og bolsjerne for resten. Kig 
også efter, om der er flere småkager i dåsen på køkkenbordet. 
Hvor blev mobilen af? Nå der. Det er da også for åndssvagt, at 
det taletidskort er udløbet. 

– Min far siger, at dem, man gerne vil tale med, skal man se i 
øjnene imens, og så er det ikke nødvendigt at ringe i tide og u-
tide. Kammeraterne og familien bor alle sammen i nærheden. Det 
er forurening af miljøet, fordi det er unødvendig støj, siger han, 
og det er for dumt, at nogen står og ringer til hinanden, når de 
bare kan gå hen og snakke sammen. Det er også irriterende for 
andre at høre på. Og så er det også dyrt. Vi må ikke gå på Face-
book, ved du. Vi har talt om det mange gange, og jeg kan alt det, 
han siger udenad. Også det med, at man skal tale ordentligt til 
hinanden. Mor siger, at det er fordi, han er kommet fra Pakistan, 
da han var 10 år. Han kom sammen med farfar og farmor, og da 
de lærte at tale dansk, så lærte de pænt dansk, altså ikke noget 
med at bande eller snakke gadesprog, som far kalder det. Og det 
skal vi heller ikke gøre. De kan vi lade danskerne om. Vi behøver 
ikke gøre mere opmærksom på os selv, end højst nødvendigt. 

– Hm. Nå. Det var ellers ikke så lidt, I har at tage hensyn til. Og 
det med ikke at gå på Facebook! Hvad mener Samir om det? 
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– Det interesserer ikke ham så meget som mig. Det værste bli-
ver at få far til at overgive sig. Nå, jeg går ud og henter noget at 
drikke. 

– Ja tak. ASAP, as soon as possible, som man skriver på en sms, 
ved du. 

– Ja. Altså: juice coming up ASAP, siger Jasmin og går ud i 
køkkenet. 

Da hun kommer ind med to glas og nogle få småkager, har 
Linda taget en hvid T-shirt på og vendt sin varme dyne. Hun gør 
plads i fodenden til Jasmin og siger, at nu skal hun fortælle no-
get. Hvordan gik det til korsang, og så hun noget til Tahir bag-
efter? Jasmin fortæller, at hun blev kørt hjem af ham og om bal-
laden med hendes farmor og Tahirs mor. Det er fordi muslimer 
synes, det er forkert, at to unge ses sammen, når de ikke er for-
lovede. 

– Og så havde jeg siddet bag på hans knallert efter mørkets 
frembrud! Det var bare det værste. Du skulle lige høre farmor. 
Men Tahir er altså min fætter, ikke? Og det var nok dig, han kom 
for at hente. 

Linda bliver lidt rød i kinderne og siger, at det kan da godt 
være. Jasmin vil vide, om hun også møder ham andre steder. 

– Hvorfor tror du det? Han kan vel godt køre mig hjem, uden 
at det betyder noget. Claus kører da også Mette hjem, har jeg set. 

– Det er også noget andet, for de er danske begge to. 
Jasmin fortæller, hvordan sladderen går mellem pakistanerne. 

Der bliver både snakket, når to unge fra indvandrergruppen er 
set sammen, og hvis en af dem er set sammen med en dansker. 

– Farmor var ved at få et hjerteslag, da hun hørte, jeg må kom-
me med på lejrskolen. Så er jeg ikke en ærbar pige, men en der 
kaster skam over familien. Det synes hun altså. 

– Hvad gør du for noget!? 
– Kaster skam over familien. Samir siger også, at farmor træn-

ger til at blive programmeret om, så hun kan få mere normale 
meninger, men det kan nok ikke lade sig gøre, for hun har kørt 
på det samme program i så mange år, og der hvor hun kommer 
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fra, mener alle det samme. Nogle steder er det forbudt, at piger 
og drenge leger sammen, når de er over fem år. 

– Det er da totalt fjollet. Hun må vel snart finde ud af, at hun 
bor i Danmark. Hvor længe har hun været her? 

– I 25 år. 
– Nå! Mon hun er klar over, at det, hun er så bange for skal ske 

på lejrskolen, også godt kan ske andre steder, siger Linda og 
griner. 

– Du kan sagtens grine. Du laver vrøvl over en lille rød knop 
på hagen. Jeg er ved at få røde knopper over hele kroppen af alt 
det her, siger Jasmin, der ellers plejer at være så rolig. 

– Hvad er der i vejen, Jasmin? Er det bare det med din tur bag 
på Tahirs knallert, for så synes jeg, du skal være cool og lade dem 
sige, hvad de vil. Få dig dog et liv! Så, nu fortæller du mig først, 
hvad I lavede til korsang, og bagefter bliver du altså nødt til at 
sige noget mere om det der æresfnidder, ikke? 

Linda har ikke før set Jasmin ophidset. Hun er mest nysgerrig 
efter at høre, hvad Jasmin kan fortælle om Tahir og ved godt, at 
det var derfor, hun havde bedt hende om at komme, men det 
med æren har måske også noget med ham at gøre, hvem ved? 

– Ja, altså. Når du nu vil. Men først det med koret, ikke? Du 
ved, vi har øvet på det, vi skulle synge til sangerdysten mellem 
skolerne. Det troede vi bare, men i dag syntes Søren lige pludse-
lig, sangene er for kendte, og at for mange kor synger dem. Han 
havde fundet noget andet, så vi øvede og øvede. Derfor blev vi 
færdig senere, end vi plejer, så det var bare skønt, at Tahir holdt 
udenfor og tog mig med. Jeg har for resten noderne i lommen på 
min jakke. Skal jeg hente dem? 

Linda vil helst gå lige til at tale om Tahir, men beslutter sig til 
at lade Jasmin fortælle først. Noderne kan også vente. Nu vil hun 
vide, hvad det er med den ære. Hun har aldrig set Jasmin sam-
men med en dreng, og det er altså det, der er så slemt. Der er 
også meget andet, hun ikke ved. Mon der bliver sladret om hen-
de selv og Tahir? Jasmin gider ikke rigtig snakke mere om det, 
men Linda giver sig ikke. 
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– Nå, men så spørg om det, du vil, siger Jasmin. 
– Ja, hvorfor bliver nogle indvandrerpiger holdt hjemme fra 

gymnastik? Det forstår jeg bare ikke, for der er i hvert fald ingen 
drenge med. Kom nu. Fortæl mig det. Det kan vel ikke være så 
hemmeligt. Jeg siger det i hvert fald ikke til nogen, hvis du ikke 
vil have det. 

– Øh, jah. Hvordan skal jeg sige det? Ved du, hvad en piges 
jomfruhinde er? 

– Ja, er det ikke den, man også kalder mødommen? 
– Det kan du godt sige. Det er en tynd hinde, og den skal være 

hel, når en pige bliver gift. Hvis den ikke er hel på bryllups-
natten, er det nok, fordi hun har været sammen med en eller 
anden, og så kan hendes mand få skilsmisse lige med det samme. 
Den skal altså sprænge på bryllupsnatten, så der kommer en lille 
plet blod på lagenet, forklarer Jasmin. 

– Nå! Og hvad så? 
– Den blodplet viser, at hun ikke har været sammen med andre 

mænd. Nogle steder bliver brudelagenet hængt op udenfor hus-
et, så alle kan se, at hun var jomfru. Det giver ære til hendes egen 
familie og til hendes mands. 

Jasmin siger det meget hurtigt. Hun er lidt genert over at for-
tælle noget, som er så personligt og så fremmedartet for Linda, 
som lytter og gør store øjne. De to piger har ikke talt så fortroligt 
sammen før. Linda tænker sig lidt om. 

– Jamen betyder det så også, at en muslimsk pige ikke kan 
bruge vattamponer, men altid skal have bind på, når hun har 
menstruation? Og er det derfor, at mange af pigerne ikke er med 
til gymnastiktimerne? 

– Det er lidt sådan, men ikke helt. De må nok ikke bruge tam-
poner. Det ved jeg ikke, men man kan jo godt gøre gymnastik 
alligevel, ikke? Når de bliver holdt hjemme, er det, fordi en mus-
lim ikke må vise sig helt nøgen for nogen. Kun for den, som hun 
eller han bliver gift med. Og på skolen klæder vi jo om i samme 
rum og bruser også sammen, ikke? 
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– Jo, selvfølgelig. Vi kan vel ikke have hver sit bruserum. Men 
der kunne selvfølgelig godt være et til de piger, når det nu er så 
vigtigt, siger Linda. 

– Det er der også på nogle skoler. Nå men, i begyndelsen ville 
min far have, at Samir skulle beholde sine underbukser på, når 
han gik i brusebad efter træning i fodboldklubben eller efter 
gymnastik. Men det ville han ikke, for så blev han bare drillet, 
sagde han. 

– Linda griner. Det kan jeg godt forstå. Så skulle indvandrer-
piger altså også have badedragt eller trusser på, når de bruser? 
Det er altså også derfor, de ikke må være med til gymnastik. Vi 
må ikke se dem nøgne, selvom vi er piger alle sammen! Hvor sygt! 

– Ja, blandt andet. Men det kan måske også være, fordi deres 
forældre er bange for, at de skal komme til skade ved gymnastik-
ken. Altså sådan at jomfruhinden går i stykker. Hvis hun falder 
ned på noget eller sådan, mener jeg. For hvis den går i stykker, så 
er det sket med hende. Så synes de, hun er skamløs, og så kan 
hun måske ikke blive gift. 

– Nej, nu må du lige styre dig, Jasmin! Det kan hun da ikke 
gøre for. Jeg har aldrig hørt noget så sygt! Hold da op! Men Jas-
min, der er også noget andet. Du er blevet fri for at gå med tør-
klæde. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvorfor det tørklæde er så vig-
tigt, og jeg har heller ikke spurgt dig. Vil du ikke godt sige, om 
det også er noget med at være ærbar. Vi har hørt noget om det i 
skolen, men jeg ved ikke, om jeg forstod det helt. Gider du ikke 
godt sige det? 

– Jo, men så snakker vi ikke mere om alt det her vel? 
– Nej, det lover jeg. På ære! siger Linda og griner. 
– Du har ret i, at tørklædet er tegn på, at en pige er ærbar. Det 

er, fordi muslimer mener, at en piges eller kvindes hår virker 
meget tiltrækkende på mænd. At det er et stærkt sexsymbol, 
altså. Der er ikke andre, som må se hendes hår end hendes far og 
brødre og den mand, hun bliver gift med. Hun må heller ikke 
klippe det, hvis det skal være helt rigtigt. Er du så tilfreds? 
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– Det er lidt besværligt at være en muslimsk pige. Det har du 
aldrig fortalt. Men det er godt for dig, at du slap for tørklædet. 
Det er vel din mors skyld? 

– Ja, og min mormors. De to har overtalt min far, og han har 
overtalt min farmor og farfar, for det er dem, der ville have, at jeg 
skulle beholde den skik med tørklædet. De har også haft svært 
ved at forstå, at vi føler os som danske i vores familie. 

Jasmin er ved at fortryde, hun er begyndt at fortælle alt det og 
siger, at nu skal de snakke om lejrskolen. Det er også mere spæn-
dende for hende selv, og det havde været svært at få lov til at 
komme med. Men Linda er glad for at have fået noget at vide, 
der har været temmelig mystisk for hende. Hun ved lidt om, 
hvad det er at være omskåret og troede, det var derfor, ind-
vandrerpiger ikke kunne gøre gymnastik. Fordi det gjorde ondt 
altså. Hun tør ikke spørge, Jasmin, om hun er omskåret, men kan 
alligevel ikke lade være. 

– Bliver piger i Pakistan omskåret? Det er vist også en mus-
limsk skik. 

– Nej, det gør de ikke. Det er mest piger fra nogle afrikanske 
lande, der bliver det. Så vidt jeg ved. Men, Linda altså, hold nu 
op. Skal vi nu ikke snart snakke om noget andet? 

– Jo, om lidt. Men nu forstår jeg bedre, hvorfor der er så meget 
sladder og kontrol af pigerne. Det er væmmeligt. Men hvorfor 
sladres der også om, hvad drengene gør, og hvem de er sammen 
med? Skal de måske også være ærbare, må jeg spørge? 

– Nej, det vil sige, jo. De skal i hvert fald ikke komme sammen 
med andre piger, end den muslimske pige, de er forlovet med. 
Hvis hun altså bor her i landet. Sådan er det i hvert fald, hvis 
forældrene og bedsteforældrene skal bestemme. 

– Men nogen gange kommer en af jeres drenge sammen med en 
dansk pige. Må han det? 

– Nej, men måske vil han hellere have en dansk, altså en kristen 
pige, selvom han godt ved, at han er lovet væk til en pige hjem-
me fra. Eller han morer sig bare med hende, men han gifter sig 
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med den, der er udvalgt til ham dernede. Drenge er jo ikke lige 
gode alle sammen, vel? 

– Nej, nu du siger det. Men hvad så? Bliver han nødt til at gifte 
sig med den, forældrene har bestemt, eller må han selv bestem-
me? Linda er spændt på at høre svaret. 

– Nogle må selv bestemme, men andre bliver tvunget, selvom 
det egentlig er forbudt at tvinge dem. 

– Hvad med Tahir? Er han også lovet væk? Linda kan næsten 
ikke vente med at spørge. 

– Ja, det havde hans mor ordnet. Men det ville han ikke finde 
sig i, så der blev stor panik i familien. Han er jo min fætter, så jeg 
har hørt det hele. Hold op, hvor de var uvenner. Tahir var lige 
ved at blive sendt til Pakistan. Men så sagde han, at han ville 
stikke af hjemmefra, og så blev det værre endnu. Til sidst måtte 
min far snakke alvor med hans mor, tante Sofia, før hun gav sig. 

– Din mor er ikke muslim, hvordan er det så gået til, at din far 
kunne gifte sig med hende? For resten Jasmin, nu vi taler om det. 
Din far ser altså mega godt ud. Man kan godt se, at han og Tahir 
er i familie. Nå men, kom nu. Hvordan kunne det gå til, at de 
blev gift? De har vel klaret sig meget godt? 

– Det kan man sige. Det var mormor, der hjalp dem med at 
overtale farfar og farmor. Du ved, mormor er lærer, og ind-
vandrerne har respekt for en lærer, også selvom hun er kvinde. 
Ellers bliver hendes mening ikke regnet for så meget som en 
mands. Min morfar er død, så derfor var det mormor, der måtte 
overtale dem. Hun er sej, og så er hun sådan en, der slås for 
sine børn. 

– Hende gad jeg møde. Jeg kender ikke engang min egen 
mormor. 

– Det kan du også en dag, men Linda, altså! Nu holder jeg op, 
ellers tror du, både min farmor og alle andre muslimer er lidt 
skøre, og det er de ikke. 

Jasmin er blevet rød i kinderne af at skulle give så mange for-
klaringer. 
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– Der er meget forskel på, hvordan det er hos dig og hos mig. 
Men nu er det altså din tur til at fortælle mig noget, at du ved 
det. Nu har jeg bare snakket og snakket. Begynd nu. Hvad siger 
din mor, når Tahir kører dig hjem. 

– Hvad min mor siger? Selvfølgelig det samme, som alle andre 
mødre: Pas nu på, hvad du går og laver, min ven. Husk at opføre 
dig ordentligt! Det kan være farligt at gå ud med fremmede og 
lad være med at begynde at ryge og drikke. Det er mærkeligt, 
hun ikke også har advaret mig mod at blive narkoman eller tage 
ecstasy. 

De to piger griner, og Jasmin spørger Linda, om hun har prøvet 
det. Linda vender øjnene op mod loftet og slår sig for panden. 

– Hvor dum tror du, jeg er? 
Jasmin vil vide, om hun har drukket, når hun har været til fest. 

Og om hun har fået for meget. 
– Mm– Jah, siger Linda, det har jeg. 
– Det har du aldrig fortalt. Sig det nu! Var det til en fest her i 

nærheden? Var der nogen med, jeg kender? Hvad skete der? 
– Nej, det var ikke her i nærheden. Så havde du nok hørt om 

det. Det var oppe ved Ellinge Lyng til Sankt Hans sidste år. Min 
mor og jeg var inviteret til at besøge en af hendes kolleger, Han-
ne. Hun og hendes mand havde lånt et sommerhus i en uge og 
spurgte, om vi ville komme derop et par dage. Hanne har en pige 
på min alder. Hun hedder Rikke. 

– Det lyder da godt. Ville du ikke gerne det? 
– Jo, selvfølgelig. Nå, men der var altså bål på stranden om 

aftenen, og der mødte Hanne og hendes mand nogen, de kender, 
som inviterede dem og min mor med hjem. Det var noget, de lige 
fandt på, og så sagde de, at Rikke godt måtte tage nogle med 
hjem til sommerhuset. De gav hende penge til cola og chips. Hun 
fik også penge til at købe noget musik. Og så stod vi der og glo-
ede lidt. Men Rikke er sådan en, der ikke er længe om at finde på 
noget, så hun sagde, at vi skulle gå ned til strandkiosken og købe 
ind. Så kunne vi også se, om der stod nogen, hun kender. For vi 
kunne jo ikke så godt holde fest alene, vel? Der stod tre piger. De 
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boede ikke så langt fra sommerhuset, og dem havde hun gået i 
vandet med dagen før. De spiste is og ventede på nogle drenge. 
De kom på knallert lidt efter. Der var fire, og Rikke sagde, at hvis 
de kom med alle sammen, så lavede vi fest hos hende. Den var 
de med på, og det blev ellers noget af en fest, kan du tro. 

– Fortæl nu. Det er spændende. Var de alle sammen danskere? 
Jeg har aldrig været til fest. Men I kunne da ikke blive fulde af at 
drikke cola? 

– Ja, de var alle sammen danske, bortset fra mig, som er halvt 
norsk, og nej, jeg troede heller ikke, man blev fuld af at drikke 
cola. Men jeg blev altså klogere. Nå, men vi satte den cd på, som 
Rikke lige havde købt, og begyndte at danse. Drengene havde 
drukket noget, før de kom. De var lidt skæve, og de ville have, 
jeg skulle drikke af glas i stedet for bare at drikke af dåsen, og det 
forstod jeg ikke. Jeg syntes også, at colaen smagte underligt. Det 
snurrede rundt i hovedet, da jeg havde drukket et stort glas, og 
så ville jeg ikke have mere. Men de blev ved at synge: ’Vi skåler 
med vore venner og med dem, som vi kender. Og dem, som vi 
ikke kender, dem skåler vi med!’ Det lød meget godt, for jeg 
kendte jo ingen, så jeg fik skålet med en hel masse. Men lige 
pludselig blev jeg dårlig og for ud på toilettet og sagde Ulrik! ned 
i wc-kummen. Puh ha. 

– Hvad var det? Blev du syg? 
– Ja, det kan du godt kalde det, men det var først bagefter, jeg 

fik at vide, at det var, fordi en af drengene havde hældt noget 
stærkt i mit glas. Det var spiritus af en slags, som han havde haft 
med i en flaske. Det var derfor, jeg blev dårlig, og at colaen smag-
te underligt. Måske var det gin eller snaps, og det havde jeg i 
hvert fald aldrig drukket før. Jeg kan ikke lide, når folk bliver 
fulde, for så dummer de sig, og det vil jeg helt bestemt ikke gøre 
selv. Det har jeg bare besluttet. 

– Men du vidste jo ikke, det var spiritus, du drak, vel? Fortæl 
nu, hvad der mere skete. 

– Da jeg var færdig med at kaste op, fik jeg det bedre og kom 
ind i stuen igen. Og der var det bare helt sygt! Der var kommet 
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flere gæster. De havde hørt musikken, for dørene stod jo åbne, og 
der var skruet op for fuld hammer. Der var dobbelt så mange 
mennesker, som før jeg gik ud på badeværelset. Et par lå og flød 
på sofaen, Rikke vred sig rundt på gulvet med nederdelen næ-
sten oppe om ørerne, to par dansede, og nogle stod ude på ter-
rassen og kyssede. Pludselig begyndte to af drengene at te sig 
helt vildt, fordi de syntes, det var noget skodmusik, Rikke havde 
købt. De havde fundet nogle gamle lp-plader i paphylstre eller 
covere, hvad det nu hedder. Du ved sådan nogle plader, alle 
havde, før der kom cd’er. Der har nok været en gammeldags 
grammofon i sommerhuset engang. Nu begyndte de at kaste 
diskoskast med dem. Altså sådan at pladerne fløj gennem luften, 
og nogle af dem faldt ud af coveret og ned på gulvet, hvor Rikke 
og de andre dansede. De skred rundt i dem, så de blev ridsede 
og ødelagt. Pladerne altså. 

– Nå! Var I ikke bange for, der kom nogen hjem og så det? 
– Det var vi vel nok, og det var jo ikke engang Hannes og hen-

des mands hus, men et, de havde lånt. Men det tænkte jeg altså 
ikke på dengang. Jeg begyndte bare at samle pladerne op, og jeg 
følte mig så anderledes. Som om jeg var gået til en forkert fest. 
Jeg syntes, de var dumme og grimme alle sammen. Og så var de 
for fulde til, at jeg kunne snakke med dem. Også for fulde til at 
danse. Det så ud til at blive en rigtig skodfest. Men jeg kunne jo 
ikke gå, vel? Så gik to af de skæve drenge ud foran huset, og der 
blev det værre endnu, for den ene havde noget hjemmelavet 
fyrværkeri med, som han fyrede af! ’Kom og se heksen flyve til 
Bloksbjerg’, skreg han. Men der var ikke nogen heks, der fløj. 
Han havde noget krudt eller sådan noget i lommen. Måske var 
det en røgbombe, det var i hvert fald noget, han selv havde blan-
det sammen. På en eller anden måde gik der ild i det, og det 
brændte nede i hans bukselomme, så ild og røg stod op. 

– Så gik der vel også ild i ham? 
– Der gik i hvert fald ild i lommen, og han skreg og hoppede og 

dansede rundt på græsset og klaskede sig på låret, hvor lommen 
var. Jeg var vist den eneste, der var ædru, for det var mig, der løb 



 25 

 

hen og rev en badekåbe ned fra tørresnoren og smed den over 
ham. 

– Hvad så? Kom politiet? Kom han på hospitalet? Hvad skete 
der? 

– Nej, politiet kom ikke, og jeg ved ikke, om han kom på hospi-
talet, men måske gjorde han. Han boede i et af husene ved siden 
af og løb skrigende ned ad vejen. Noget efter hørte vi en bil, der 
blev startet med hjulspin og som kørte af sted i fuld fart. Folk var 
for fulde til at tage sig rigtigt af det, men det lagde ligesom en 
våd klud over festen, hvis du forstår, hvad jeg mener, og så 
begyndte folk at sive, undtagen de to på sofaen. 

– Hvad med dem? Dem havde jeg helt glemt, men nu kunne 
der vel ikke ske mere? 

– Nå, det tror du ikke? Rikke og jeg går ud i køkkenet og be-
gynder at rydde op, mens vi snakker om ham med fyrværkeri-
lommen. Lige pludselig hører vi et bump og et brag inde fra 
stuen, og da vi kigger derind, ligger de to ikke mere på sofaen, 
men nede på gulvet. De så noget dumme ud og stirrede på os 
med åben mund, da vi begyndte at grine. Pigen havde ikke ret 
meget tøj på, og drengen havde travlt med at finde sine bukser 
og få dem på. Men det værste var sofaen. Det er jo tit gamle møb-
ler, der står i et sommerhus. Sofaen lignede en båd i søgang, som 
den stod der. Nej, jeg vil ikke sige stod, for den lå halvvejs ned. 
Et af de bageste ben var brækket, og da de to var trillet ned, hav-
de de væltet bordet og også en krukke med blomster, så den 
smadrede, og vand og blomster flød ud over gulvet. Det var det 
brag, vi havde hørt. 

– Det var da totalt sygt. Hvad gjorde de to så? 
– Hvad de gjorde? De for bare af sted, som om det var dem, der 

havde krudt et vist sted, og så stod Rikke og jeg der midt i alt 
roderiet og vidste ikke, hvad vi skulle gøre ved krukken og sofa-
en, der var gået i stykker. Vi begyndte at samle skår op og rydde 
op. Det kunne vi da finde ud af. Vi kunne også støvsuge, vaske 
gulvet, tørre op og smide skår og blomster i skraldebøtten sam-
men med en milliard cigaretskod. Men sofaen. Hvad med den? 
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Vi kunne umuligt skaffe et sofaben, og vi kunne heller ikke finde 
ud af at sætte det på, hvis vi havde haft et. Vi gik rundt i huset og 
åbnede skuffer og skabe for at få en ide. Pludselig råber Rikke: 

– Bingo! Det gør vi bare! Det er der ingen, der opdager, før vi er 
rejst! Jeg forstår ikke, hvad hun mener. Hun går hen til sofaen 
med et stort, tomt rødbedeglas i hånden. Helt vildt underligt, 
ikke? Men nu skal du høre. Hun sætter glasset med åbningen 
ned mod gulvet, og løfter sofaen op, så hjørnet af den kommer til 
at støtte på syltetøjsglassets bund. Glasset havde samme højde, 
som de tre sofaben! 

– Sådan gør man det, sagde Rikke. Er jeg smart, eller er jeg 
smart? 

Det måtte jeg give hende ret i. Vi satte en potteplante på gulvet 
foran det nye sofaben og håbede, at det ikke blev opdaget. I hvert 
fald ikke før vi var rejst. 

– Hvad så? Kom forældrene hjem imens? Eller hvad? 
– De kom kort tid efter, men du kan tro, der var to, der lå og 

sov, eller vi lod i hvert fald som om. Næste morgen spurgte de, 
om det havde været en god fest, og om alle colaerne var blevet 
drukket. Ja, helt sikkert, sagde vi. Min mor og jeg skulle blive der 
en dag til. Der skete ikke noget den dag, fordi solen skinnede, og 
vi var på stranden næsten hele tiden. Vi så ikke noget til dem fra 
festen, og om aftenen tog vi hjem. 

– Har du set Rikke igen? 
– Nej, men hvis jeg gør, tror jeg nok, jeg siger til hende: Kan du 

li’ rødbeder? 
Pigerne slår en høj latter op, og i det samme bliver en nøgle sat 

i entredøren, og Lindas mor, Turid, kommer hjem. 
– Hejsan Jasmin og Linda. I morer jer nok. Hvordan går det, 

Linda? Du har helt røde kinder. Men det har Jasmin også. Puh 
ha, hvor er der varmt herinde. Jeg må hellere lufte ud. Feberen er 
vel ikke steget igen? 

– Nej, det tror jeg ikke, vi har bare grinet så meget. Linda sen-
der Jasmin et hurtigt blik. 
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– Hvad var det, der var så morsomt? Kan jeg ikke få lov til at le 
med? Det kunne jeg godt trænge til. Turid tager jakken af og 
bærer sine indkøb ud i køkkenet. 

– Åh, det var bare noget dumt, som du ikke gider høre allige-
vel. Du vil i hvert fald ikke synes, det er sjovt. Hvad skal vi have 
til aften? Jeg er sulten. 

– Det er gode tegn, Linda. Så har du det bedre. Vi skal have 
kogt torsk, og jeg har købt en grapefrugt fra Honduras. Du ved, 
en af de søde. Du trænger til nogle vitaminer. Jeg må jo prøve at 
leve op til, at jeg lige er blevet social- og sundhedsassistent. Turid 
ler og går i gang med at lave mad. 

Turid er fra Norge, og Linda har engang kort fortalt, at hendes 
mor kun var 16 år, da Linda blev født. Der blev stor ballade i 
familien, som boede i en bygd, hvor alle var meget religiøse. Den 
lå langt oppe i fjeldene. Turids far havde sagt, hun skulle rejse 
væk, og at han aldrig ville se hende mere. Derfor tog hun til Dan-
mark, hvor hun først fik arbejde i en børnehave og senere på et 
plejehjem. En dag, Linda og Jasmin havde talt om familie, havde 
Linda fortalt, at hun ikke har familie i Danmark, og at hverken 
hendes mor eller hun selv har kontakt med familien i Norge. 
Hun synes, Jasmin er heldig, at hun både har en far og en mor, 
søskende og bedsteforældre. Linda har ikke sagt andet, men 
måske gør hun det en dag. Nu har de talt så godt sammen i dag, 
og der er noget, Jasmin godt vil vide. Savner Linda måske en 
familie, eller hvad? Hvordan er det at bo alene med en mor. Får 
hun lov til mere, fordi der kun er én at overtale tænker Jasmin. 
Hun siger farvel og god bedring, og at de må tale om det med 
lejrskolen, for det nåede de ikke at snakke om. Linda vil ringe i 
morgen efter skoletid. 

Jasmin går ned ad trappen. På vejen hjem tænker hun på, hvad 
hun og Linda havde talt om. Hun ved, at hun aldrig ville få lov 
til at lave fest på den måde, Linda har fortalt. En fest, hvor hen-
des forældre ikke interesserede sig for, hvem der kom. Det er 
umuligt. Og hun ville slet ikke få lov, hvis hun inviterede drenge 
med. Det, Linda havde sagt, fik Jasmin til at tvivle på, om hun 
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selv ville være med til sådan en fest. Hun kan ikke forstå, at det 
blev kaldt en fest. Heller ikke selvom der ikke var blevet brækket 
sofaben og sket skade med hjemmelavet fyrværkeri, eller drenge-
ne havde været skæve og alt for fulde til at danse eller noget. Alt 
det andet var også bare for dumt. Men måske er det, fordi jeg 
aldrig har prøvet at være med, tænker Jasmin. Jeg tror ikke, Lin-
da havde drukket sig fuld med vilje, ligesom de andre, tænker 
Jasmin. Det sagde hun jo også, og det er vel ikke alle piger, der 
praler med, hvor meget de drikker, og hvor mange drenge de 
kender. Eller er det? Jeg har aldrig talt med dem om sådan noget, 
så jeg ved ikke, om det kun er mig, der er anderledes. Der er vel 
piger som mig, der godt vil til fest og bare danse og have det 
sjovt. Nogen, der bliver flove, hvis de har været fulde og opført 
sig tosset. Måske er jeg ikke den eneste, men de andre tør måske 
ikke indrømme det. Er de bange for ikke at være som alle andre? 
Eller kan man bare ikke gå til fest uden at drikke? De andre piger 
har det måske ikke så let, som jeg tror. Poptøserne ser bare altid 
sådan ud, at man ikke tør tale til dem eller spørge dem om noget 
og slet ikke om sådan noget. 

Mor siger, at jeg ikke skal se mig selv som en tredjegenerations 
indvandrer, men som en dansker, og at alle danskere er rigtige 
danskere. Vi behøver ikke at se ud på en bestemt måde. Men det 
kan hun sagtens sige, for hun ved ikke alting. Hun ved i hvert 
fald slet ikke, hvad der sker ved en fest. Tahir kalder sig en 
2.g’er, men det er bare for dumt. Hvad skal han så kaldes, når 
han kommer i gymnasiet? Måske er det mere rigtigt at sige, at vi 
er første generations danskere. Tahir har været til fest, men jeg 
ved ikke, om han har drukket. Han kan i hvert fald ikke komme 
fuld hjem. Det kender jeg tante Sofia godt nok til. Jeg elsker min 
familie. Det gør jeg. Farmor er sød nok, men hun blander sig bare 
i alting. Mon danske piger også synes, at deres familie blander 
sig? Linda skulle bare vide, at jeg ikke har fortalt hende det hele. 
Slet ikke det med at blive sendt til Pakistan og forlovet og gift 
med Malik, når jeg er 17 eller 18 år. Sådan sker det for nogle 
piger, selvom de er imod det. Men mange af dem får da lov til at 
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bestemme selv. Det ved jeg, og jeg kan vel også få lov til det. Mor 
og mormor vil i hvert fald hjælpe mig. Det er jeg sikker på. Jeg tror 
ikke, far vil tvinge mig. Men alligevel. 

For der er jo det med farmor. Hun tør ikke komme til Pakistan 
uden at have en aftale med Samir og mig om, at vi forlover os 
med nogen dernede, som familien kender. Det siger mor. Far 
siger ikke så meget om det. Han er vel bange for, at farmor og 
farfar bliver sure på ham. Han forstår både dem og os, men jeg 
håber, han holder mest med Samir og mig. Han ved vel også, at 
vi ikke vil have andre til at bestemme over os. Så kan det være 
lige meget, om det bliver en dansker eller en muslim, vi gifter os 
med. Det har Samir og jeg sagt til hinanden, men hvordan skal 
jeg komme til at tale med andre om alt det her? Jeg tror ikke, 
Linda rigtigt forstår det. Hun siger så tit, at hun er halvt norsk, 
og hun er nærmest lidt stolt af det, men man kan ikke se på hen-
de, at hun er fra Norge. Hun hedder også Håkonsson, og det 
lyder ikke så mærkeligt for en dansker. Det er værre at hedde 
Khan. Hun må også meget mere, end jeg må. Var det dumt af 
mig at fortælle hende alt det i dag? Jeg vil jo ikke have, hun skal 
synes, jeg er så anderledes. Tankerne og alle de ubesvarede 
spørgsmål kører rundt i Jasmins hoved. 
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Jasmin hos farfar i kiosken 

På vejen hjem går Jasmin ind i kiosken til farfar. Hun ved, at nu 
ved spisetid venter han på, at hendes fætter Raja skal komme og 
afløse ham, så han kan gå hjem og spise. Hun går ind ad bag-
døren, og farfar bliver glad for at se hende. Han har kedet sig og 
har lyst til at snakke. Han er lidt stiv i benene efter at have siddet 
så længe og trænger til at komme ud, siger han. Jasmin synes, 
han er pæn, men han er ved at blive for tyk. Han er jo så gammel. 
Snart 70. Han puster også mere, end han plejer, mens han bøjer 
sig over kassen med sodavand og åbner en til hende. 

– Jeg kan ikke altid forstå danskerne, Jasmin. 
– Det kan også være svært en gang imellem. Der er også meget, 

jeg ikke forstår. 
Hun tænker på, hvad Linda lige har fortalt, men ved, at hun 

ikke skal sige noget til farfar om fester og drikkeri. Så får hun 
bare den helt store prædiken om, at en pæn pige ikke skal inter-
essere sig for sådan noget. Det er bedst at lade ham sige det, han 
gerne vil snakke om. 

– Hvad er det, du ikke forstår, farfar? 
– Jo, om vinteren er det tit koldt om morgenen her i kiosken. 

Jeg har en varmeovn, ved du nok, men jeg må jo have lugen 
åben, når der kommer kunder og køber aviser. Så er der mange, 
der siger: ’Kan du holde varmen?’ Det kan jeg godt forstå. Men 
de venter næsten aldrig på at høre, at jeg fortæller, at jeg har en 
varmeovn. I begyndelsen, prøvede jeg altid at sige det. Men de 
ville slet ikke snakke med mig. Det er bare sådan noget, de siger, 
før de skynder sig at gå igen. Det er mest gamle mennesker, der 
har tid til at snakke. Nu har jeg lært kun at sige ja, når jeg bliver 
spurgt om det med at holde varmen. Men det er underligt, for 
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om sommeren, når det er en rigtig varm dag, og jeg må have 
ventilatoren til at blæse kold luft, så er der også altid nogle, der 
siger: Kan du holde varmen? Og så ler de. Hvorfor gør de det? 
Det kan jeg ikke forstå. Jo, jeg kan godt forstå, hvad de siger, men 
jeg kan ikke forstå, hvorfor det er morsomt. 

Jasmin tager hånden op til munden, så farfar ikke ser, at hun er 
ved at le. 

– Det er noget, danskerne siger for at lave sjov med dig, farfar. 
Eller for at være venlige. De siger det modsatte af det, de mener. 
Det er ironi, når de siger det på en varm dag, når alle er ved at 
falde om af hede. Der er en vittighed. Jeg troede, du havde væn-
net dig til det. 

– Ja, det har jeg vel, men jeg lærer aldrig at synes, det er sjovt. 
Nu har jeg da lært at smile, når de siger det. I begyndelsen vidste 
jeg slet ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg så vist mest forbavset ud, 
tror jeg. 

– Du er sød, farfar. Fortæl mig, om der har stået noget spæn-
dende i avisen i dag. 

Jasmin ved, at det er farfars yndlingsemne. 
– Du ved, at jeg læser mange aviser, men jeg passer på ikke at 

krølle dem, for de skal jo sælges. Det er det, jeg lever af. Du ved, 
at jeg læser mest om borgerkrige og andre krige, men også om, at 
der bliver gjort forsøg på at skabe fred. Jeg følger med i, hvordan 
det går med palæstinenserne og israelerne og med katolikkerne 
og protestanterne i Nordirland. De siger tit, det er religionskrige. 
Ja, nogle gange er det, men ikke altid. Det er ikke altid hele for-
klaringen, for krig har næsten altid noget at gøre enten med pen-
ge, med olie, med adgang til havet eller sådan noget. Du kan 
være sikker på, at det altid drejer sig om magt. Mon folk engang 
kan finde ud af at leve fredeligt sammen og finde ud af, at det er 
forhandling, der skal til og ikke våben? 

Farfar tager et gammelt, slidt hæfte op. Det er et verdensatlas. 
– Jeg følger med her, ser du. Det er også stadig galt med tyrker-

ne og kurderne, og i Afrika slås folkene også mod hinanden. Der 
er altid krig et eller andet sted. 
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– Men farfar! Det er jo et skoleatlas fra 1944, du har! Der er 
kommet nye grænser, og landene har også fået nye navne. Det 
atlas kan du altså ikke bruge til noget. 

– Jo, det kan jeg, for du kan se, at jeg har skrevet de nye navne 
på landene med blyant her ude i kanten og tegnet de nye græn-
ser ind med sort. Så kan jeg godt finde ud af det. 

– Hvor har du fået det fra? 
– Jeg har fundet det i en container for længe siden. Når folk 

flytter, kasserer de så meget. Også bøger. Folk smider bare ud. 
Også gode ting. Jeg forstår det ikke. Men, lille blomst! Jeg snak-
ker og snakker, og du skal hjem og spise. Skynd dig at gå, ellers 
kan din mor og far ikke forstå, hvor du bliver af. Du må komme 
igen en anden dag, så vi kan tale mere sammen. Jeg bliver altid 
så glad, når jeg ser dig. Om lidt kommer Raja og afløser mig, så 
jeg kan gå hjem til farmor. Han plejer først at komme om en time, 
men i dag har jeg aftalt med ham, at han kommer lidt før. Jamen, 
der er han jo. 

Jasmins fætter Raja, kommer ind i kiosken og hilser venligt på 
dem begge to. Han synes, Jasmin ser godt ud, og han plejer at 
kigge langt efter hende. Jasmin siger, hun vil følge farfar hjem til 
gadedøren. Han bliver glad for tilbuddet og holder hende under 
armen hele vejen, mens han bliver ved med at snakke. Hun sy-
nes, han går lidt usikkert på benene. Farmor siger også, at han 
ikke er helt rask. Jasmin vil hjælpe ham op ad trappen til lejlig-
heden, men det vil han ikke have. Det er han for stolt til. Hvis 
naboerne kommer ud, skal de ikke se, at han støtter sig til en ung 
pige. 

Jasmin vil gå tilbage til kiosken og bede sin fætter om at lægge 
mærke til, hvordan farfar har det i den nærmeste tid. Men hun 
har dårlig samvittighed over at komme for sent til at dække 
bord, som hun plejer. Hun beslutter at tale med Raja om farfar 
næste dag. Hun er også lidt træt af Rajas tilbedende øjne. Han er 
meget sød. Det er de jo alle sammen i familien på hver sin måde. 
Det er spændende at høre farmor fortælle, fordi hun ved så me-
get om skikke, tro og overtro og om medicin. Hvad der er sundt 
og usundt for kroppen. 
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En dag fortalte farmor, at en kvinde, der lige har født, ikke må 
drikke noget koldt. Det er ikke godt for hende. Hun skal have en 
varm drik. Te for eksempel, og derfor er det forkert, når en mus-
limsk kvinde får isvand efter fødslen. Men det får alle her i lan-
det, hvis de føder på et hospital, sagde farmor. Jasmin har tænkt 
lidt på måske at blive sygeplejerske. Så vil hun fortælle de andre 
på hospitalet om det. Farmor har også fortalt om bryllupsfester 
med mange gæster og vist billeder fra hendes og farfars bryllup, 
for hun elsker fotografier. Dengang var hun smuk, ja faktisk flot. 
Nu er hun nærmest lidt tyk. Lidt meget tyk, faktisk. Men enten 
hun ser ud på den ene eller anden måde, så elsker Jasmin hende. 
Det er helt bestemt. Det er også helt bestemt, at farfar skal have et 
nyt atlas. 

Da Jasmin nærmer sig døren til opgangen, hvor hun bor, ser 
hun en pige komme hen imod sig. Hun er lidt yngre og har cow-
boybukser på og en sort læderjakke, som er for stor. Ærmerne er 
foldet op ved håndleddet, og bæltet holder jakken sammen. 

– Hej Jasmin! Vil du købe en lodseddel? 
– Jeg har ingen penge, så det kan jeg ikke. Hvordan ved du, 

hvad jeg hedder? 
– Du er Samirs søster, ikke? Han går i klasse med min storebror, 

Rasmus. Kan du ikke huske mig fra sidste sommer? Camilla! 
– Er det dig! Jo, jeg kan godt huske, jeg har set dig, men du har 

forandret dig meget. Hvor gammel er du nu? 
– 12 år. 
Camilla er stolt over Jasmins ord om, at hun har forandret sig. 
– Du skulle ikke gå ud og sælge lodsedler så sent. Det er helt 

mørkt. Du skal hellere gå hjem og vente til i morgen efter skole-
tid. Dine forældre kan nok ikke forstå, hvor du bliver af. 

– Ved du ikke, min mor er død i efteråret? Rasmus og jeg bor 
alene sammen med far nu. 

– Åh, jo, men jeg kunne ikke lige huske det. Undskyld. Det er 
jeg ked af, Camilla, men skynd dig nu hjem til din far. I skal nok 
snart spise. 

– Nej, det skal vi slet ikke, for min far er ikke hjemme. Han 
sagde, at Rasmus skulle købe en pizza, men jeg ved ikke, hvad 
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tid, han kommer. Han er hos en kammerat, tror jeg nok. Du Jas-
min, vil du ikke godt gå med og hjælpe mig med at sælge lodsed-
ler i morgen efter skoletid? Jeg skal give pengene til spejderne i 
morgen aften. Hvis jeg ikke når at sælge dem, kan jeg ikke være 
med, når der bliver trukket lod om en præmie blandt os, der har 
solgt. Jeg har ikke så mange tilbage. Vi kan godt nå at komme af 
med dem, når vi er to. Åh, vil du ikke nok? 

– Det kan jeg vel nok, men nu skal jeg altså ind. Vi kan mødes i 
morgen klokken tre oppe ved kiosken. Lige nu er jeg ved at kom-
me for sent hjem. Nå, men hej med dig, Camilla. Vi ses i morgen. 

Det var måske sin mors skindjakke, Camilla havde på. Jasmin 
lagde mærke til, at den var så stor, at hun næsten druknede i 
den. Hvorfor havde hun ikke spejderuniform på? Hun har måske 
ikke været spejder ret længe, og så har hun ikke fået uniformen 
endnu. Eller også synes hun, at hun ser ældre ud i skindjakken. 
Sådan tænker mange 12-års piger. Det kan Jasmin godt huske. 
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Farmor får hjælp 

Da Jasmin kommer fra skole dagen efter, siger hendes mor, at 
farmor er faldet på trappen og kommet til skade med sit knæ. 
Det gør ondt, hun sidder hjemme og kan ikke gå omkring i lejlig-
heden. Det har hun sagt i telefonen. 

– Farfar er hjemme nu for at se, hvordan hun har det, men far-
mor spurgte, om du ikke nok vil hjælpe hende. Hun har tid i 
vaskekælderen i eftermiddag og er glad, hvis du vil klare den 
vasketur for hende og også hjælpe med aftensmaden. Men jeg 
vidste ikke, om du kan. Har du mange lektier? 

– Nej, jeg har ingen, for vi skal have prøve i morgen, så det kan 
jeg godt. 

– Det var sødt af dig, min ven. Nu får du lidt at spise, før du 
går. Så ringer jeg og siger, du er på vej. 

Jasmin ser på sit ur, da hun går ned ad trappen. Et kvarter i tre. 
Åh, jeg har jo lovet Camilla at hjælpe med at sælge lodsedler! Det 
havde jeg glemt. Det var da også totalt dumt, at jeg lovede det. 
Det var, fordi jeg fik ondt af hende. Hun så lidt pjusket ud, og så 
kom jeg til at sige ja. Hvad skal jeg nu gøre? Jeg skal jo møde 
hende ved kiosken om lidt. Hun småløber op mod kiosken. Raja 
plejer at sidde og passe butikken for farfar, mens han er hjemme, 
men lige nu kan hun ikke se ham bag glasruden. Han må være 
ude bag ved. Kiosken kan jo ikke stå tom, for så bliver der bal-
lade med farfar. Nå, så slipper jeg heldigvis for at se hans brune 
hundeøjne. 

Camilla står ved siden af kiosken og taler med en ung, lyshåret 
pige på ca. 18 år. Pigen er i smart tøj, lange støvler, meget kort 
nederdel og en lys rulamsjakke. Hendes lange, lyse hår ligger ud 
over skuldrene. Jasmin når kun lige at tænke, at den smarte, lette 
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rulamsjakke ser lækker og blød ud, før pigen nikker til Camilla 
og går hen mod en opgang i bebyggelsen. 

– Hej Camilla, jeg er ked af det, men jeg kan alligevel ikke være 
med til at sælge lodsedler. Jeg skal hen til min farmor. Hun er 
faldet og har slået sig. Tror du, der er en anden, som vil hjælpe 
dig? Hvem var den pige, du talte med? 

– Det er Susanne. Er hun ikke bare flot? Hun skulle hen hos en i 
nr. 35. Han er fotograf, og jeg tror, hun gerne vil være fotomodel. 
Hun sagde, han skal lave prøveoptagelse af hende. 

– Hvor kender du hende fra? 
– Ikke fra nogen steder. Jeg spurgte hende bare, om hun ville 

købe en lodseddel, og det ville hun godt. Hun købte to og spurg-
te, hvad jeg hedder, og det spurgte jeg selvfølgelig også hende 
om. Se, jeg har ikke særlig mange tilbage, så det gør ikke noget, 
du ikke kan. Jeg klarer den selv. Nå men, hej, vi ses! 

– Ja, det gør vi. Jeg smutter nu, ellers kan farmor ikke forstå, 
hvor jeg bliver af. 

Da Jasmin forpustet når hen til opgangen, hvor hendes bedste-
forældre bor, kommer hendes farfar netop ud. 

– Nå der er du, lille blomst. Det er pænt af dig at komme. Far-
mor er inde i stuen, og hun har fået lagt et omslag på sit knæ. Jeg 
har vredet et viskestykke op i noget, hun havde i en flaske. Det 
hjælper, siger hun. Du ved, farmor har altid så mange husråd. 
Nu kan hun selv prøve et af dem. 

– Gør det ondt, farmor? 
– Ja, men det hjælper nok snart. Jeg er glad for, du tager vaske-

turen. Der ligger mønter i køkkenskabet, og der er vaskepulver 
under vasken. Tøjet står i to kurve i soveværelset. Jeg har sorteret 
det, før jeg gik i byen for at købe ind. Det var på vej hjem, jeg 
faldt over måtten og slog mit knæ på det nederste trappetrin. Jeg 
var nær aldrig kommet herop. Du bliver også nødt til at lægge 
varerne på plads for mig. De står i en pose i entreen. Du ved 
godt, at det kulørte tøj skal vaskes på 40 grader og det hvide på 
60, ikke? Og du skal bruge to slags vaskepulver. Ved du også 
det? 
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– Du kan være helt rolig, farmor. Jeg har hjulpet mor mange 
gange, så den klarer jeg. 

Jasmin slæber af sted med kurven med det hvide tøj, sætter det 
i gang og går tilbage efter det kulørte. Farmor er faldet i søvn i 
lænestolen ved telefonen. Hun sidder med benet lagt op på en 
stol og ser meget fredelig ud. Jasmin lægger et tæppe over hende, 
glad for at slippe for spørgsmål om knallertturen og andet, som 
hun ved, farmor vil snakke om. Hun finder et ugeblad, farfar har 
haft med hjem, og blader i det. Der står mest noget om de konge-
lige og andre kendte personer, skuespillere og filmstjerner. Hun 
tager et andet, men det er det samme. Hun går ud i køkkenet for 
at se, hvad farmor havde tænkt at lave til aftensmad. Der ligger 
grønsager i køkkenvasken, og i køleskabet er der kalkunkød. 
Jasmin skræller grønsagerne, men ved ikke, hvad der skal laves 
af kalkunkødet. I en lille kurv på køkkenbordet er der to mango-
frugter. Hun skræller den ene, skærer den i små stykker og læg-
ger dem i en skål på tebakken til farmor. Jasmin elsker mango-
frugter, som smager friskt og lidt syrligt. Der er også en hjemme-
bagt kage og noget hjemmelavet slik. Men det er alt for sødt, 
synes hun. Da bakken er klar, lister hun ud, tager kurven med 
det kulørte tøj og går ned i kælderen. Maskinen er ved sidste 
skylning. Ind i tørretumbleren med det hvide og i vaskemaski-
nen med det kulørte. Nu mangler hun kun at lægge sengetøj, hånd-
klæder og undertøj sammen, når tørretumbleren standser. Hun 
smiler lidt, da hun tager farmors og farfars store underbukser ud. 

Jasmin er vant til at hjælpe i huset, men hun synes ikke, det er 
særlig morsomt at vaske. Når jeg bliver gift, skal min mand i 
hvert fald være med til at klare noget af det derhjemme, for jeg 
vil have et arbejde, tænker hun. Måske vil jeg være engelsklærer, 
eller sygeplejerske. Hvem ved? Når vi begge to kommer hjem, 
skal vi hjælpe hinanden. Han skal klare vask og støvsugning. Det 
må være et mandearbejde, for der bruges maskiner, og mænd 
elsker jo alt med maskiner. Hun smiler lidt for sig selv, for hun 
ved godt, at det sjældent gælder maskiner i husholdningen. Jeg 
laver maden. Nej, for resten. Det skal vi også skiftes til. Det skal 
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vel heller ikke altid være mig, der køber ind. Far går da i byen 
om fredagen og køber ind sammen med mor, hvis hun ikke har 
aftenvagt. 

Da Jasmin kommer op med den første kurv tøj, er farmor vågen 
og taler i telefon med Tahirs mor. Hun lægger røret og siger, at 
tante Sofia kommer og laver aftensmad. 

– Farfar har fortalt, at du var henne i kiosken og besøge ham. Så 
du, at hans ben er blevet tykke? Han kan heller ikke passe de sko, 
han plejer at gå med. De er blevet for små, siger han. Han har det 
ikke rigtig godt. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen med ham. Han 
er også mere træt, end han plejer, og han falder i søvn foran 
fjernsynet hver aften. Jeg vil sætte varme glaskopper på hans ryg. 
Det trækker sygdommen ud af kroppen. 

– Jeg lagde mærke til, at han ikke går så godt mere. Han drak 
også meget vand, men der var nu også varmt i kiosken, og jeg fik 
en sodavand. Tror du ikke hellere, du skal få ham til at gå til 
læge, farmor? Men nu skal vi have te. Jeg har lavet en bakke. 
Her er noget af den kage, du har bagt, og så har jeg skrællet en 
mango. De pakistanske kager smager vældig godt, men der er 
meget mere sukker i end i dem, vi bager i skolekøkkenet. Jeg 
tror, du har hældt smeltet sukker over den her. Har du ikke? 

– Det har jeg, og der er blandet mandler i sukkerlagen, som vi 
gør derhjemme. 

Farmor er stolt over at bevare sine traditioner. 
– Du er en rigtig lille husmor. Så dygtig du er! Du bliver en god 

kone en dag. 
Jasmin skynder sig ud i køkkenet. Det var lige netop det, hun 

slet ikke ville tale om. Farmor skulle bare vide, hvad jeg tænkte 
nede i vaskekælderen. Det er nok ikke det, hun forstår ved at 
være en god kone. En, der går på arbejde og vil have sin mand til 
at hjælpe i huset! Farfar har vist aldrig prøvet så meget som at 
koge et æg. 

– Se, farmor, her er te. Jasmin sætter bakken på bordet ved vindu-
et, så farmor kan nå den. Har du set, at farfar havde ugeblade med? 
Hun håber, det vil få farmor væk fra at snakke mere om ægteskab. 




