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Da Neda blev dræbt,1 vågnede iranerne op igen. 

 

 

 

  

                                                           
11Optagelser af drabet på Neda 20. juni 2009, der fandt sted i forbindelse med en protestdemonstration mod valgsvindel ved det iranske 

præsidentvalg, vakte international opmærksomhed.  

Videoen med optagelserne af den tragiske begivenhed blev lagt ud på internettet, og Neda er dermed blevet et samlende symbol for modstanden 

mod det iranske præstestyre.  

  

 

  

 



Inde i glaskuplen i Rigsdagsbygningen, en af de mest besøgte attraktioner i Berlin, lige i kuplens midte 

under bjerge af glas og metal sidder en kvinde på en stol. Hun stirrer på den sydlige udgangsdør. En time 

tidligere var hendes identitet og fortid med modløshed, bekymringer, sorger, glæder og håb forsvundet ud i 

den blå luft og draget til et ukendt sted.  

En opsynsmand går hen mod hende og peger op mod det store ur, som hænger over den sydlige udgang. 

”Museet lukker om et kvarter,” siger han. ”Vær venlig at forlade bygningen.”  

Kvinden hører slet ikke efter, men stirrer uophørligt på udgangsdøren. Opsynsmanden tilkalder politiet.  

Inde på et kontor bliver hun kropsvisiteret. Politiet er overrasket over, at kvinden overhovedet ikke reagerer.  

En betjent viser kvinden hendes pas og Id-kort. Kvinden stirrer tomt på de tre politifolk, som står omkring 

hende. Hun kigger ligegyldigt på billedet i passet og reagerer ikke, da hun hører sit navn.  

Om natten sover kvinden tungt i en celle i detentionen i det centrale fængsel i Berlin. Næste dag bliver hun 

i Flensborg overgivet til det danske politi. Hun er ikke i stand til at besvare de mange spørgsmål, som 

grænsepolitiet stiller hende. Dagen efter kommer en psykolog. Han stiller også mange spørgsmål. Heller 

ikke han får svar. Til sidst skriver han i sin rapport, at kvinden sandsynligvis har mistet hukommelsen og 

lægger rapporten i hendes arrestationsmappe.  

Kvinden bliver kørt til Psykiatrisk Hospital i Risskov. Efter en uge kan man her konstatere, at alle 

hjernetests, læringstest, test af nervesystem, korttidshukommelse og nervereflekser er positive. Hun bliver 

derfor overflyttet til afdeling B100 med henblik på rehabilitering.  

 

Mandag formiddag 13. oktober 2008 

”På min anbefaling er Roshanak blevet overflyttet fra afdeling B100 til afdeling C10, hvor hun i mange år 

har været en af vores dygtigste sygeplejersker,” siger Kirsten. 

”Hvad har forårsaget hukommelsestabet?” spørger jeg. 

Kirsten tager brillerne af og lægger dem på bordet. Hun gnider sig i venstre øjenkrog.  

– Kort og godt kan man sige, at et område i hendes hjerne er sat på pause. Hun er diagnosticeret med 

Dissociativ Amnesi. Reza, hvor længe har du kendt Roshanak?  

– I 31 år, siden hun var 16. 

– 31 år! Min professionelle viden og erfaring er ikke nok. Nogen må hjælpe til. Du må være den person, der 

allerbedst kan hjælpe os og dermed Roshanak. 

Det er mig ubegribeligt, at den feminine og blide stemme, som jeg et par gange havde hørt i telefonen, 

mens jeg stadig var i Grønland, er Kirstens. En kvinde med masser af rynker, tyndt og gråsprængt hår og 

mellem fortænderne et stort mellemrum. 

For mit indre blik havde jeg set en yngre, smuk kvinde med et tæt og kraftigt hår sat op på hovedet. 

– Reza, må jeg stille dig et helt privat spørgsmål? 

– Selvfølgelig. Du må stille alle de spørgsmål, som kan bringe dig på sporet af, hvad der er årsag til 

Roshanaks hukommelsestab.  

– Har I på noget tidspunkt været kærester? 

– Nej. Kun venner. Et dybt og tæt venskab.  

Kirstens kalder bibber. Tredje gang den bibber, peger hun på sin lomme, tydeligvis flov over, at hun 

afbryder vores samtale. Hun tager kalderen og svarer kort. Så lægger hun den tilbage i lommen. ”Jeg er 

tilbage om cirka et kvarter. Tag en kop kaffe, mens jeg er væk.” 

Jeg hælder kaffe op, putter en sukkerknald i og går hen til vinduet og stirrer ud på det grønne areal og de 

gamle, omfangsrige træer, der er lige så høje som en fireetages ejendom, og ser pludselig, at bladene er 

ved at skifte til gyldne efterårsfarver. Så lukker jeg øjnene, og de sidste par uger passerer revy.  

 

Tirsdag aften 30. september 2008 

Efter fyraften havde jeg knoklet flere timer i motionscenteret. 

Jeg havde endnu ikke nået at tænde for elkedlen, da telefonen ringede. Det var min mor.  



Efter den sædvanlige snak om løst og fast, sagde hun: ”Roshanaks mor har ikke hørt fra sin datter i 

næsten to måneder. Ingen samtaler, heller ikke noget brev. Familien har forsøgt at ringe til hende mange 

gange, men der er ingen, der tager telefonen. Har du haft kontakt med hende?” 

Det var næsten tre måneder siden, jeg havde hørt fra Roshanak. I den sidste, meget korte, e-mail, skrev 

hun, at hun ville smutte en lille tur til Berlin. Hun plejede at sende et postkort, hver gang hun var ude at 

rejse, men jeg havde intet fået fra Berlin.  

– Nej mor. Jeg har heller ikke hørt fra Roshanak. 

Da jeg var ved at lave te, ringede telefonen igen. Nu var det Fru Amani2, Roshanaks mor. Hun græd og 

sagde, at hvis der var sket noget med Roshanak, skulle jeg fortælle hende det. Hun kunne godt tåle at høre 

sandheden. 

– De skal ikke være bekymret, Fru Amani. Sker der noget med Roshanak, er jeg den første, der får det at 

vide. Jeg ringer til hende i Danmark og beder hende om at ringe til Dem. 

– Reza. Jeg beder dig, find min Roshanak.  

Lyden af hendes gråd hørtes tydeligt i telefonen. Hun talte med rystende stemme og med pause mellem 

hvert ord.  

– Fru Amani, De ved, at Roshanak betyder meget for mig. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan. Det lover jeg. De 

må ikke være bekymret. 

Jeg lagde mig på sofaen og stirrede op på revnerne i loftet. Hvad mon der er sket? Har hun været 

involveret i en trafikulykke? Hjerneblødning? Hjerteanfald?  

En følelse af, at noget var helt galt, bredte sig i min krop. Mit blik flakkede fra loftet til reolen lige ved siden 

af fjernsynet og standsede ved det tre år gamle foto, som en japansk turist havde taget af Roshanak og mig 

på Århus Hovedbanegård. Vi står på perronen ved lyntoget til København. Roshanak griner og laver sjove 

grimasser, mens hun holder hovedet på skrå tæt på mit alvorlige ansigt med øjne, der ser mod et punkt i 

det fjerne.  

Fru Amanis gråd lød stadig i mine ører. Jeg sprang op og gik hen for at sætte vand over til en ny kop te. 

Alle mulige tanker kørte rundt i mit hoved.  

Jeg ringede til Roshanak. Ingen tog telefonen. 

Jeg drak teen foran computeren og skrev en mail til hende: 

Kære Roshanak 

Din mor har lige ringet. Din familie er meget bekymret for dig. Det er vigtigt, at du kontakter mig hurtigst 

muligt. 

Kærlig hilsen Reza 

 

Dagen efter tjekkede jeg min mail. Roshanak havde ikke svaret. De følgende dage tog min bekymring til. 

Jeg blev mere og mere urolig.  

Flere gange ringede jeg til vores fælles ven Said, der ligesom Roshanak bor i Danmark. Han var mit eneste 

håb. Endelig kom jeg igennem. 

– Hej Said. Har du hørt noget fra Roshanak?  

– Nej Reza. Hvorfor det? 

– Hendes mor har ringet. Familien har ikke hørt fra hende i næsten tre måneder og er meget bekymret. Det 

samme er jeg. Jeg ved, at du har travlt med dit arbejde og børnene, men vil du gøre mig en tjeneste og 

prøve finde ud af, hvor hun er? 

Jeg vidste, at hvis Said lovede noget, så gjorde han det også, men jeg var så utålmodig, at jeg flere gange 

dagligt ringede til ham. Efter en uge ringede han endelig og fortalte: ”Roshanak er indlagt på hospitalet i 

Risskov. Helt tilfældigt mødte jeg en af hendes kolleger på gågaden i Århus.”  

– Hospitalet i Risskov? Det er jo et psykiatrisk hospital! Men ved du hvorfor? 

– Nej, men jeg har et nummer til en overlæge, der hedder Kirsten. Hende kan du spørge. Hun er -

Roshanaks læge og har også kendt hende før indlæggelsen. 

                                                           
2 I Iran bruger man tiltaleformerne Fru eller Hr. før fornavn eller efternavn afhængig af hvilken relation, man har til den pågældende person.  

 



Jeg troede ikke mine egne ører. Enhver kan blive psykisk syg og blive indlagt, bare ikke Roshanak. Hun 

har så mange gange i sit liv oplevet forfærdelige ting, der kunne have ført til indlæggelse på en psykiatrisk 

afdeling. Det var altid hende, der havde overskud og lyttede til mig og mine problemer. Hun, der havde 

givet mig livsmodet tilbage, da jeg var allerlængst nede, er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hvorfor? 

Dagen efter ringede jeg til Kirsten.  

– Jeg hedder Reza. Jeg ringer fra Grønland, fra Nuuk. Jeg er Roshanaks nærmeste ven. Hvordan har hun 

det?  

En blid og feminin stemme svarede: ”Roshanak har det godt. Hun har været indlagt her i næsten tre 

måneder. Hun lider ikke, men hun har fuldstændig glemt sin fortid.” 

– Har hun fået en hjerneskade? 

– Nej. Højst sandsynligt et chok.  

– Bliver hun rask igen? 

– Det er umuligt at sige. Hvornår har du sidst set hende?  

– For ca. tre år siden. Før jeg rejste til Grønland. 

– Betyder det, at du ikke har haft kontakt med hende i tre år? 

– Jo, vi har talt i telefon og kommunikeret pr. mail. 

 

Mandag formiddag 13. oktober 2008 

Kirsten kommer tilbage og bliver stående henne ved døren. Jeg flytter blikket fra træerne udenfor og 

vender mig imod hende. Min kop er stadig halvfuld. Jeg nipper til kaffen. Smagen af kold kaffe fylder min 

mund. 

– Vil du se Roshanak?  

Jeg svarer ikke. Vi stirrer på hinanden. Vi følges ad hen ad en gang, hvor lyset trænger ind gennem nogle 

store glasruder. Vi kommer ud i det fri. Det er koldt og blæsende. Kirsten putter hænderne i lommerne og 

skutter sig. En række etagebygninger med flade tage, røde mursten og store vinduer ligger i det let 

kuperede terræn ned mod vandet.  

Siden Said for næsten en uge siden ringede og fortalte, at Roshanak var blevet indlagt, har mit største 

ønske været at se hende, men Kirstens beskrivelse af, at hun ikke vil være i stand til at genkende mig, selv 

om jeg er en af hendes bedste og nærmeste venner, rumsterer i mit hoved. Jeg kigger ned.  

– Kan vi vente lidt, Kirsten? Jeg har det ikke så godt. 

– Skal vi sætte os?  

Vi sætter os på en bænk under et af de store træer.  

– Roshanaks sygdom er hårdere for de pårørende end for hende. Hun lider ikke. Hun har det godt. Hvad er 

du mest bange for? 

– Jeg er allermest bange for, at Roshanak kigger mig direkte i øjnene og hører min stemme og ikke 

reagerer overhovedet. Sker det, vil jeg føle, at vi er døde for hinanden. Vi er så tæt knyttet til hinanden. Vi 

er soul mates.  

– Din angst er helt naturlig, men det er nødvendigt, at du arbejder med den. Hvis du vil hjælpe Roshanak, 

så er det tvingende nødvendigt, at du møder hende, ansigt til ansigt. Du skal høre hendes stemme, og hun 

skal høre din stemme. Det er dig, der skal finde ud af, hvad der forårsagede det chok, som førte til 

hukommelsestabet. 

Jeg løfter hovedet og kigger ud på det blå vand, som kommer til syne mellem de svajende grene på to 

store, gamle træer, der har vokset sig fuldstændig skæve.  

 

Mandag eftermiddag 13. oktober 2008 

Jeg kunne ikke. Det var for tidligt for mig at møde Roshanak. Jeg har derfor lavet en ny aftale til i morgen.  

Jeg har det skidt. Tilbage i Århus presser minderne på. I mere end tre år har jeg holdt mig væk. Været i 

Grønland og forsøgt at få ro og styr på mit liv.  

Det er knapt et døgn siden, at jeg landede i Kastrup Lufthavn og tog toget videre til Horsens, hvor Said 

ventede på stationen. Jeg har fået lov til bo hos ham og Kate. Inden vi gik i seng, talte vi kort om Roshanak 



og om hans seneste rejse til Iran. Sofaen i stuen var redt op til mig. Ude af stand til at sove kastede jeg mig 

det meste af natten frem og tilbage på sofaen, mens jeg tænkte på, hvordan jeg skulle takle mødet med 

Roshanak, og hvordan jeg kunne hjælpe hende.  

Fra Mejlgade går jeg hen til Domkirken og standser ved Strøget. Det føles som om, der er flere mennesker 

i gaderne end for tre år siden. Engang ringede Roshanak og sagde: ”Jeg savner dig.”  

Jeg svarede: ”Jeg kommer aldrig tilbage til Århus. Skal vi mødes, skal det være i København.”  

Mine tanker kredser konstant om Roshanak. Kirsten fortalte, at Roshanaks hukommelsestab kan stamme 

fra et chok. En vigtig begivenhed, en episode eller en ulykke kan have givet hende det chok, der havde 

visket hendes identitet, hendes minder, ja, hele hendes fortid væk. Hvad vil jeg kunne gøre for hende? Kan 

jeg hjælpe hende til at kunne huske sin fortid, som i tyve af de enogtredive år, vi har kendt hinanden, har 

udspillet sig i Århus?  

Et væld af minder kører som en film for mine øjne, og i dem alle har Roshanak en fremtrædende plads. Jeg 

forsøger at få orden på dem, men må opgive. Nazi Abad Teater, Mahtab, Det naturvidenskabelige Fakultet, 

Reza Shams, revolutionsdage, kammeraters bryllupper, Siavash Kasraies3 ansigt, mens han læser sine 

digte op, kurser i bekæmpelse af analfabetisme, konditoren lige ved Villagade, partikammeraten i 

Amiriyehgade, Majidijehpark, Fælledparken, Mette, Maria, den lille kirkegård i Odder, Gellerupparken. 

 

I morges bad jeg Said om at køre mig til hospitalet i Risskov, så jeg kunne undgå Strøget. For at komme 

tilbage til Banegården er jeg nu nødt til at skulle igennem Strøget. Jeg følger med strømmen og prøver at 

lukke af for larmen og minderne, som vælder op i mig, og som truer med at ødelægge den tryghed og ro, 

som jeg i Grønland gennem de sidste tre år har kæmpet så hårdt for at tilvejebringe.  

Jeg køber billet til Horsens og tager rulletrappen ned til spor 5 og står på toget, som kort efter kører mod 

syd.  

……………………. 

Onsdag 5. november 2008 

Fra Rådhuspladsen i København går jeg over mod Hovedbanegården.  

Jeg føler, at jeg er ved at blive skør. Fire dage i fast rutefart mellem patienthotellet og afdelingen, 

Flemmings endeløse spørgsmål, lytte til Roshanaks gråd og være vidne til spasmerne, mens hun sidder i 

kørestolen eller i sengen. Jeg ville lade op ved at gå en tur. Men så snart jeg så den første bus, der kørte 

mod centrum, skyndte jeg mig at stå på.  

Jeg befinder mig et sted mellem Rådhuspladsen og Hovedbanegården. Jeg går forbi en stor gruppe 

japanske turister, som har travlt med at tage billeder af hinanden foran den lukkede hovedindgang til Tivoli. 

Hovedbanegården får mig til at tænke på den dag, jeg kom til Danmark. Indenfor i den store hal er der i dag 

forretninger, kiosker og små restauranter. Det får hallen til at virke mindre og gør menneskemylderet mere 

iøjnefaldende. Jeg ser på forretningerne og på de rejsende, travle mennesker som skynder sig forbi mig 

eller står stille et øjeblik for at studere skærmene, der informerer om togenes afgangs- og ankomsttider. 

Spor 2. Et eller andet trækker i mig og skubber og puffer mig frem til den stejle rulletrappe. Den fører mig 

ned på perronen. Jeg følger sporene helt hen til trappen, der fører op til Tietgens Bro. 

Med et begynder mine øjenlåg at sitre. Hurtigere og hurtigere. Jeg beder dem holde op. Det gør de ikke. Til 

gengæld mærker jeg ikke længere resten af kroppen. Minderne skyller ind over mig. Glimt af noget der 

engang skete her, lige her, og som nu pludselig dukker op på min indre film. 

 

Det er søndag den. 3. august 1985. 

– Dit ur passer ikke, Akbar.  

– Jo, det passer. Det er meget præcist. 

Akbar, som med sin hustru og treårige datter sad i samme kupe i toget fra Østberlin som jeg, kigger 

forbavset på sit ur og siger: ”Du har ret, måske er mit ur er foran.” 

                                                           
3 Siavash Kasraie (1927-1996) er en af de mest berømte iranske digtere fra nyere tid. Hans anden bog, det store episke digt ’Arash Skytten’ (1959) 

baseret på gamle persiske myter, bragte ham stor berømmelse og anerkendelse.  

 



Jeg kigger op, og mit blik falder på uret midt på perronen. Klokken er præcis 22.50. ”Akbar, kig op på uret. 

Dit ur går faktisk præcist. Undskyld. Det er mig der tager fejl.” 

På de længste dage i Teheran bliver det mørkt omkring 19.45. Vi var mildest talt overraskede over, at det 

stadigvæk kunne være lyst klokken 22.45.  

Jeg sagde: ”Vi er tættere på Nordpolen, så om sommeren er dagene meget længere her end i Teheran. 

Det næste bliver vel, at vi møder en isbjørn.” 

Jeg havde valgt mulighed nummer et: at flygte til Tyrkiet. 

Jeg havde fået besked om at indfinde mig på en bestemt dato i Bazargan, en af grænsestationerne mellem 

Iran og Tyrkiet. Netop den dag ville paskontrollen blive varetaget af folk, som jeg ikke behøvede at frygte 

for. I hvert fald ikke så længe jeg medbragte det falske pas, hvori både mit fornavn og efternavn var stavet 

korrekt. Passet havde kostet min far 150.000 toman. 

Alt gik glat. 

Efter at jeg var ankommet med rutebil til Ankara, stod jeg fire timer i kø foran den østtyske ambassade. Et 

visum til Østtyskland kostede 5 D-mark. Flybilletten, en returbillet, med det østtyske flyselskab Interflug 

kostede 190 US-dollars. 

I Østberlin købte jeg en togbillet, ligeledes en returbillet, for 19 US-dollars. Den bragte mig resten af vejen 

fra den kolde intetsigende banegård i Østberlin til København.  

Efter at jeg i Rødbyhavn mundtligt havde anmodet om politisk asyl i Danmark, beholdt det danske 

grænsepoliti mit pas i nogen timer og satte mig under politiovervågning. 

”Hvad sker der nu? Hvad for en skæbne venter os?” Sådanne spørgsmål stillede vi niogtredive iranerne i 

det bageste togsæt os selv og hinanden, mens vi utålmodigt ventede på at få passene tilbage. 

Så kørte toget fra Rødbyhavn mod København. Over store broer, fra den ene ø til den anden, gennem 

skove og langs søer, strande og gårde.  

– Hvor er her frodigt og grønt og rent! Se landbrugsarealerne. Se landsbyerne. 

Pludselig standsede toget. Københavns Hovedbanegård. Nu var jeg i Hans Christian Andersens land. 

Forfatteren kendte jeg, fordi vi i 4. klasse i folkeskolen havde læst eventyret ’Den lille pige med svovl-

stikkerne’. Det havde betydet, at jeg for første gang kom til at tænke over, hvad fattigdom egentlig er. 

Faktisk var det begyndelsen til, at jeg kom til at interessere mig for sociale og politiske forhold. Mine 

forældre ville have bandet den ellers så populære og velanskrevne forfatter ned i det sorteste helvede, hvis 

de havde vidst, at det hang sådan sammen!  

Turen fra Teheran til København havde kun varet ni dage. 

Dengang vidste jeg ikke, at også Roshanak på et tidspunkt ville sætte sine fødder på jorden her i mit nye 

eventyrlige land og fortælle mig om de to år, hvor vi havde mistet kontakten med hinanden. 

En repræsentant fra Dansk Røde Kors tog imod os og viste os vej hen mod den bus, der var parkeret i 

gaden lige oven for trapperne. Få minutter efter kørte vi over en bro. Så var vi på øen Amager, lillebror til 

den store ø Sjælland, som vi lige var kommet fra.  

Så fulgte et sceneri, som jeg aldrig glemmer. Bussen skulle køre os til Røde Kors Lejren i Kongelunden i 

den sydlige del af Amager. Det var stadigvæk lyst. Vi kørte på en bred vej med et bredt græsareal i midten. 

Vejen var flankeret af et- og toetagers villaer omgivet af høje ligusterhække, tætte som mure. Nogle få biler 

og cyklister passerede hurtigt forbi. Cyklisterne kørte på de brede stier, der var anlagt i begge sider af 

vejen.  

– Hvad sker der nu?  

– Det er her, det første interview med politiet skal foregå. 

– Foregår det på engelsk? 

– Nej, jeg tror, det er på dansk. 

– Vi kan ikke dansk. 

– Der kommer en tolk. 

Igennem mange år var det blevet banket ind i os, at det, der foregik i vores politiske gruppe eller i partiet, 

måtte vi under ingen omstændigheder plapre ud med til andre. Heller ikke til vores familie eller nærmeste 



venner og kammerater. Hvis der slap oplysninger ud om, hvad der blev sagt og gjort på møderne, var der 

altid en eller anden, der kunne få alvorlige problemer. 

Nu sad jeg sammen med en politibetjent og var, med assistance fra en tolk, i fuld gang med, ned til mindste 

detalje, at fortælle ham alt om forhold og begivenheder, som jeg aldrig i min vildeste fantasi havde 

forestillet mig, at jeg skulle komme til at snakke om med nogen, der ikke havde et førstehånds kendskab til, 

hvad der foregik. Kunne jeg overhovet stole på den flinke og smilende danske betjent og den standhaftige 

iranske tolk, som med stor tålmodighed oversatte mine vanskelige sætninger til et sprog, som jeg ikke 

forstod et eneste ord af?  

Tre dage senere, mens jeg fortsat var interneret i flygtningelejren i Kongelunden, opsøgte jeg Danmarks 

Kommunistiske Parti i Dronningens Tværgade. En af de ansatte i flygtningelejren havde givet mig 

adressen. 

I Bredgade havde jeg fået øje på to unge kvinder, som jeg mente måtte være studerende.  

”Would you please tell me the easiest way to the office of The Danish Communist Party in ”Dronningens 

Tværgade?” spurgte jeg. 

De var ved at knække sammen af grin. 

”No! But if you follow us, we can show you Dronningens Tværgade.” 

Jeg fandt kontoret og spurgte, om man kunne hjælpe mig med at komme i kontakt med Tudeh Partiets 

formand i Danmark. Sådan fik jeg efter to år endelig igen forbindelse til partiet.  

Alle flygtninge blev først interneret i flygtningelejren i Kongelunden. Efter at man havde fået taget 

fingeraftryk, blevet fotograferet og afhørt af fremmedpolitiet, blev man overflyttet til flygtningelejre rundt 

omkring i Danmark. I lejrene fik man ud over kosten 150 kr. i lommepenge hver uge, indtil man fik svar på 

ansøgningen om opholdstilladelse. Lommepengene rakte lige til smøger, og hvis man var ikkeryger, kunne 

man købe frimærker eller en busbillet eller få håret klippet.  

Afhængig af hvordan sagsbehandlingen forløb, kunne opholdet i flygtningelejren dengang vare mellem en 

og seks måneder.  

Jeg blev overført til til Røde Kors’ flygtningelejr i Jyderup og efter en måned blev min ansøgning om politisk 

asyl i begyndelsen af september 1985 imødekommet. Så flyttede jeg til Amager, hvor Dansk Flygtninge-

hjælp skaffede mig et kvistværelse på 5. sal. Samme dag røg jeg ind i en depression. Havde ingen appetit 

og led af søvnløshed. Depressionen varede godt tre måneder.  

Den proces, jeg havde været igennem, fra jeg flygtede ud af Iran, til jeg fik asyl i Danmark, havde helt taget 

pusten fra mig. Alting var gået så hurtigt, at jeg ikke rigtig helt kunne nå at fatte, at det var mig, det skete 

for. Mentalt kunne jeg slet ikke følge med.  

Jeg havde fået status som ’flygtning i Danmark’, en ønskedrøm for mange. I Danmark, i et af de mest 

demokratiske, fredelige og velhavende lande på hele kloden. Flygtning i et land, der ikke er belastet af 

fortiden, og som, selv om det er en del af vestblokken, er respekteret af de fleste venstreorienterede 

grupper. Jeg burde være glad. Ikke trist. 

Men jeg havde mistet mit land, mine venner og min familie, og hvad enten jeg tænkte på de gode eller 

dårlige sider af mit liv i Iran, så var det alt sammen nu kun erindringer.  

Min dårlige samvittighed tog kvælertag på mig. Hvad gør kammeraterne i Iran? Var det ok at forlade Iran? 

Har jeg stukket halen mellem benene som en fej hund og overladt barrikaderne til dem, mens jeg kan sidde 

her, helt passiv, og føre statistik over de døde. 

”Død gavner ingen,” sagde Brecht, da han kom til Danmark efter at være flygtet fra nazisterne i Tyskland. 

Havde han også problemer med samvittigheden? 

……………………… 

Juni 1981 

……………… 

 

Jeg følte det, som om de efterfølgende begivenheder fandt sted, fordi det på forhånd var bestemt, at mit 

forhold til Roshanak skulle gå itu. Havde det da bare indskrænket sig til at være vores fremtid, der blev 

ødelagt. Men det var ikke kun det, det drejede sig om. Det var hele befolkningen, der gik en bitter fremtid i 



møde. Det, der skulle have været begyndelsen på en ny fantastisk periode i landets historie, endte i stedet 

med at blive skruet tilbage til noget, der, med de nye kampe, nye ofre og nye martyrer uden overdrivelse 

kan sammenlignes med den mørke middelalder. 

Disse begivenheder, som lederne af Tudeh partiet havde set komme og uophørligt advaret imod og sat alle 

kræfter ind på at bekæmpe, havde stærke rødder tilbage til de foregående halvtreds års enevælde under 

shahen og hans far og skal ses i sammenhæng med hele den politiske situation i Mellemøsten og i resten 

af verden, der var præget af den kolde krig.  

Lige om hjørnet ventede et samfundsmæssigt jordskred, der bragte død og ødelæggelse og lagde store 

dele af den iranske revolution i ruiner.  

Udslaggivende for de skæbnesvangre begivenheder blev en række handlinger og modreaktioner, der blev 

udført i den bedste mening af kræfter, der ville standse den tragiske udvikling, men som på grund af den 

helt urealistiske taktik, der blev taget i anvendelse, i stedet for kom til at fremme den.  

Den iranske revolution var en græsrodsbevægelse. Ingen politiske partier eller personer kunne alene samle 

og organisere folket omkring sig og systematisk kæmpe mod regimet.  

Folkets raseri over shahens forbrydelser, især efter Sorte Fredag og radikaliseringen af bevægelsen, havde 

fået folket til at vende sig fra Den Nationale Front og samle sig omkring Khomeini, fordi han var en af de 

vigtigste religiøse ledere og i mange år havde vist folk, at han aldrig ville gå på kompromis med shahen og 

hans antiislamiske og provestlige ideer.  

Det var ikke en homogen gruppe, der efter revolutionen havde fået magten. Det var derimod en bred vifte 

af grupper af religiøse og politiske aktivister med politiske programmer, der på flere måder var indbyrdes 

modstridende, som havde sat sig på magten og dannet et revolutionsråd.  

En bølge af terror og myrderier foretaget af en radikal islamisk gruppe ved navn Forghan var skyld i, at de 

største og vigtigste revolutionære ledere lige efter revolutionen forsvandt eller blev fjernet. Det blev aldrig 

helt klart for mig, hvem Forghan var, og hvad deres mål var.  

Mujahedin4, som havde haft en vigtig rolle med hensyn til at organisere de islamiske aktivister og arrangere 

demonstrationer mod shahens regime, havde på grund af den islamiske grundholdning nemt og hurtigt 

skaffet sig stor opbakning blandt unge intellektuelle muslimer. Men efter revolutionen havde Mujahedin 

ingen indflydelse fået. Tværtimod. De blev udskreget som Monafegin5, et meget negativt og 

nedværdigende tilnavn blandt muslimer, og Mujahedins fredelige demonstrationer og aktiviteter blev 

angrebet af de voldelige og hjernevaskede grupper. 

Konflikten eskalerede og endte i ren vold. Khomeinis tilhængere og Den Iranske Republiks Parti6, der sad 

på det meste af magtapparatet, og Mujahedin som støttede den folkevalgte præsident Bani Sadr7 brugte de 

værste og mest umenneskelige metoder til at udslette hinanden og med en bølge af arrestationer, 

                                                           
4 Mujahedin spillede i begyndelsen en stor rolle i den iranske revolution i 1979, på grund af organisationens evne til at mobilisere hundredtusindvis 

af studerende, og vigtigst af alt mange yngre officerer, men tabte den efterfølgende magtkamp og blev af præstestyret udelukket fra al politisk 

indflydelse. Mujahedins fredelige demonstrationer blev brutalt undertrykt, og en masse af deres medlemmer blev i de følgende år arresteret og 

henrettet. Efter den første tid med præstestyre, hvor der blev slået hårdt ned på Mujahedin, ændrede Mujahedin taktik og begyndte at kaste bomber 

mod og myrde repræsentanter for præstestyret og dets embedsmænd. I slutningen af 1980’erne iværksatte bevægelsen flere store militære angreb. 

Det største skete i 1988, hvor man forsøgte at erobrede Kermanshah (en provins i den vestlige del af Iran) og i vid ustækning brugte tunge våben 

leveret af Irak. Invasionsstyrken blev næsten udslettet af det iranske militær. Fra Iran/Irak krigen, og indtil 2003, hvor amerikanerne invaderede Irak, 

blev Mujahedin støttet af den irakiske regering under Saddam Hussein, som understøttede organisationen med både militært udstyr og finansiering. 

 
5 Monafegin er et arabisk ord og betyder at man sætter folk op mod hinanden, så de bekæmper hinanden på kryds og tværs.  

 
6 Den Iranske Islamiske Republik blev dannet lige efter revolutionen af en gruppe præster og personer tæt på Khomeini. De fleste af disse samt en 

række andre vigtige medlemmer af partiet, i alt godt 70, blev dræbt under et terrorangreb mod partiets hovedkontor.  

 
7 

 Abolhassan Bani Sadr. Cirka et år efter gennemførelsen af revolutionen i Iran blev Abolhassan Bani Sadr, der på det tidspunkt var en af dem, der 

stod Ayatollah Khomeini nærmest, valgt til præsident. Efter præsidentvalget blev der udskrevet parlamentsvalg. Alle venstreorienterede 

organisationer, her iblandt Tudeh Partiet efter næsten 25 år kunne stille op. Det Islamiske Republikanske Parti (IRP) under ledelsen af Ayatollah 

Behesht vandt størstedelen af pladserne i parlamentet. Med IRP’s sejr intensiveredes uenigheden mellem den regering, der blev valgt af 

parlamentet, og præsident Bani Sadr. Dette førte til en kaotisk politisk situation. Under dække af Iran/Irak krigen og fejl begået af venstreorienterede 

grupper, blev højreorienterede kræfter i stand til at styrke og stabilisere deres positioner inden for regeringsapparatet. Uenighederne og 

sammenstødene mellem Bani Sadr og regeringen nåede et højdepunkt i 1981. Parlamentet krævede efter en afstemning Bani Sadrs afgang, og 

Khomeini tilsluttede sig dette krav. Dette førte til, at Mujahedin (som støttede Bani Sadr) iværksatte en væbnet opstand. Den politiske situation i Iran 

udviklede sig til det det værst tænkelige. En bølge af undertrykkelse gik hen over landet. Tusindvis af unge mennesker blev stillet for halvmilitære 

domstole og efterfølgende henrettet.  

Bani Sadr blev tvunget fra magten, flygtede og fik asyl i Frankrig, hvor han stadig opholder sig. 

 



henrettelser, tortur og terror til følge. Nu stod der hævn på dagsordenen i stedet for fornuft og fredelig 

politisk kamp.  

De voldelige grupper, der nu var de virkeligt kontrarevolutionære, havde infiltreret det offentlige system og 

de revolutionære organer og brugte al deres energi på at splitte de forskellige muslimske aktivistgrupper.  

Det virkede, som om et langsomt, usynligt kup var undervejs. Kupmagerne satte dagsordenen med 

ekstremt religiøse paroler. For at aflede folks opmærksomhed fra de daglige problemer angreb de 

muslimske modstandere og spillede på folks frygt og behovet for en fælles indre fjende ved både i ord og 

handling at overfalde kommunisterne. 

Kurderne og turkmenerne fremsatte krav om selvstændighed. Dette førte til, at Khomeinis 

iransknationalistiske tilhængere under de islamiske faner angreb dem under det påskud, at deres ledere 

var kontrarevolutionære. På meget kort tid blev der i de to regioner dræbt en masse uskyldige mennesker. 

Da alle disse forfærdelige begivenheder i Iran nåede højdepunktet, blev landet med politisk og økonomisk 

støtte fra Saudi Arabien og Kuwait angrebet af Iraks Saddam Hussein. Man mente, at Iran på grund af den 

indre splittelse nu var så svækket, at man kunne vinde en let sejr og forhindre, at de yderliggående kræfter 

i landet bevarede overtaget. Men krigen kom til at vare otte år og kostede en million unge mennesker livet. 

Tre millioner blev invalideret. 

Flere af de snæversynede religiøse grupper, der havde opbakning fra en stor del af de rettroende og de 

fattige fra landsbyerne, angreb universiteterne under påskud af, at universiteterne var baser for 

kommunisterne. Med denne manøvre ville de gennemføre en islamisk kulturrevolution.  

Ikke bare universiteterne, men også gymnasierne og alle andre kulturelle og videnskabelige institutioner 

blev lukket.  

En bølge af bogbrændinger og afbrænding af butikker, hvor der stod venstreorienteret litteratur på 

hylderne, fulgte. Ikkeislamiske aviser blev lukket, filmcensuren skærpet, og der blev indledt en islamisering  

af de statslige radio- og tv-kanaler. Samtidig angreb man den personlige frihed ved at blande sig i folks 

frisure og påklædning. Også kosmetik og alt andet, der lugtede en smule af vestlig kultur, blev forbudt.  

 

En aften sad jeg på mit værelse og dagdrømte om Roshanak. Jeg så for mig en stor fest, som Mahtab og 

partikammerater fra universitetet havde arrangeret i anledning af Roshanaks og mit bryllup. Fællesdans, 

fællessang, opførelse af et lille morsomt teaterstykke i stil med vores gadeteater, hvor Reza Shams spillede 

mig og Mehdi spillede Roshanak, gæsternes latter, Jalals smilende ansigt.  

Så kom min lillebror ind på værelset og afbrød min dagdrøm. Han spurgte efter en bog, som jeg havde 

lovet at skaffe til ham. Jeg vidste ikke, hvor jeg havde lagt den, men sagde at jeg ville lede efter den. Da jeg 

kiggede oven på reolen, kunne jeg ikke undgå at se kemibøgerne, der lå og samlede støv. Det var intet 

mindre end et realitetschok. Jeg så pludselig mit liv igennem de sidste fem år i et helt nyt lys. Det var, som 

om jeg havde været inde i en glasklokke, i en drøm. Det var på tide at vågne op. En indre stemme talte til 

mig: ”Reza, hvad med din fremtid? Det har taget dig fem år at nå, hvad andre klarer på tre år. Du er håbløst 

bagud, og du skal bestå alle fagene!”  

Jeg stod lidt og stirrede på bøgerne. Så sagde jeg højt til mig selv: ”Vilje, Reza! Vilje! Ligesom det sidste år 

på gymnasiet. Sæt dig ned og lav en plan. Vis du ikke er en vatnisse. Vis, du har viljestyrke nok til at 

komme igennem og få læst de skide bøger.”  

Så gik jeg i gang. Jeg ordnede bøgerne efter hvilket semester, jeg burde have læst dem. Notaterne blev 

systematisk sat ind i mapper. Det gik op for mig, at jeg var langt bagud, mere end jeg havde forestillet mig. 

Så lavede jeg plan, der, hvis jeg fulgte den, skulle gøre mig i stand til i indeværende semester at bestå alle 

de fag, jeg havde.  

For at være frisk til næste dag gik jeg den aften langt tidligere i seng end ellers.  

Næste morgen satte jeg det lange ben foran. Det var pludselig blevet magtpåliggende for mig at komme til 

tiden og præcis klokken otte være parat til at modtage undervisning. Det var lang tid siden, jeg havde 

deltaget regelmæssigt i undervisningen, men jeg var overbevist om, at jeg havde gode chancer for at klare 

det.  



Da jeg nåede hen til hovedindgangen til universitetsområdet og så, hvad der var sket, rystede benene så 

meget under mig, at de knap nok kunne bære min vægt. Forstenet stod jeg og stirrede på sceneriet. Det 

var et mareridt. Rester af brændte bildæk, hvorfra der stadigvæk steg tyk, sort røg op, lå i et stort kaos 

sammen med halvt afbrændte borde, bænke og stole. Det meste af taget og porten ind til universitetet var 

sværtet sort og grimt af sod. På begge sider af porten lå sten i massevis. De måtte være blevet brugt som 

kasteskyts og lå nu overalt på vej hen til hovedbygningen. Døre og vinduer i hovedbygningen var smadret 

eller taget ud. Folk havde bygget barrikader af borde, stole og døre. Det røg fortsat fra de fleste lokaler.  

Foran bygningen lå der et bjerg af halvbrændte våde bøger. Tavler, billeder og alt, hvad der havde tilhørt 

de studerende, var smidt ud på jorden, hvor det lå hulter til bulter.  

Inde i den store sal var der en stank af brændt plastik og maling, og gulvet var dækket med billeder af 

venstreorienterede martyrer og iturevne portrætter af Marx, Lenin og Che Guevara.  

Islamiske slagord i kraftige sorte og grønne farver dækkede væggene. Det lysebrune gulvtæppe foran 

universitetets bibliotek var overplettet med blod.  

De to kæmpestore grønne planter med de runde blade, der plejede at stå på hver sin side af trappen, var 

væltet, og blandet med papir og blade lå jorden lå spredt ud over hele trappen.  

Der var intet tilbage på de venstreorienterede gruppers kontorer. Selv stikkontakter, lamper og telefonstik 

var trukket ud af væggene.  

Universitetet var blevet erobret, og kulturrevolutionen8 havde sejret. Mere end tyve studerende, der havde 

gjort modstand, var blevet dræbt og mange indlagt på hospital. Kulturrevolutionen fandt sted seksten 

måneder efter revolutionen. Partiafdelingerne på universiteterne blev opløst, og vi blev i stedet organiseret i 

particeller i lokalområderne.  

På grund af Mujahedins væbnede optog, demonstrationer i gaderne og væbnede sammenstød mellem 

Mujahedin og det islamiske regime minimerede vi antallet af teaterforstillinger. Det var som om 

gadeteateret, ligesom revolutionen, nu foretog de sidste krampetrækninger. Til sidst blev gadeteateatret af 

sikkerhedsmæssige grunde opløst af Tudeh-partiet. Dermed blev også min kontakt til Roshanak afbrudt.  

 

                                                           
8 Kulturrevolutionen i Iran var en løbende kulturpolitisk kampagne på initiativ af Khomeini. Den påbegyndtes i 1980 i det iranske uddannelsessystem 

for at islamisere det. Under kulturrevolutionen blev 700 universitetslærere og tusindvis af studerende bortvist.  

 


