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Elsker/ Elsker ikke 

Elsker de iranske nødder, nytårsdekorationer, byens larm, de hvide biler og de mange grønne 

parker. Elsker de små basarer ned masser af delikatesser, krydderier og falsk mærketøj. Elsker de 

iranske sedler, som gør dig til millionær for en dag. Elsker iranernes gæstfrihed og nysgerrighed, 

som gør det umuligt at føle sig alene selvom du befinder dig i et fremmed land. Elsker det persiske 

sprog, som minder mig om en sang jeg ikke forstår noget af. 

Elsker ikke kønsopdelte metroer, de mange billeder af Khomeini og Khamenei - og iranernes kørsel, 

som nok er den største trussel mod turister. Elsker ikke fodboldkampe forbeholdt mænd, soldater i 

grønne uniformer med automatvåben, og iranske restauranter, som ikke serverer andet end lam 

eller kylling med stort set nøgen ris. Elsker ikke fænomenet ”rial og toman”, som blot bliver endnu 

mere kompliceret, når man hverken ved hvornår det er det ene eller det andet eller kan læse 

prisskiltene. 
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Elsker ikke 
 
Jeg elsker ikke måden de kigger på mig, blot fordi at jeg er hvid. 
Jeg elsker ikke ideen om at ens hudfarve overhovedet kan være 
speciel. Jeg elsker ikke selfiegenerationen, selfiesticks eller selfies 
generelt, men alligevel tager jeg dem, med dem, kun fordi de 
kigger. Jeg elsker ikke, at billeder af mit ansigt befinder sig på 
internetsider i Iran, jeg ikke en gang kan udtale. Jeg elsker ikke at 
være først i køen, eller at skulle tage stilling. Jeg elsker ikke at de 
først vil røre ved mig, når jeg har bildt dem ind at jeg er kristen. 
Jeg elsker ikke at lyve, dadler eller religion. Jeg elsker ikke at 
være dækket til. Jeg elsker ikke den kroniske snotten jeg har fået 
af den bragende aircondition på Razi hotel. Jeg elsker ikke 
ignorance, arrogance og narcissisme. Jeg er træt af folk, der 
elsker sig selv for meget. Jeg hader øjnene i nakken, øjnene i 
linsen og øjnene i gulvet. Jeg elsker ikke, når du beder mig om at 
falde på knæ. Jeg elsker ikke gud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsker 
 
Jeg elsker, at de vil springe over vejen blot for at hjælpe os med 
at finde en restaurant, en vandpibe eller endnu en shish kebab. Vi 
levede af det. Jeg elsker ideen om, at jeg aldrig nogensinde igen 
skal fylde min mund med shish kebab og hvide ris med smør 6 
dage i træk. Jeg elsker, at jeg har friheden til at røre dem jeg har 
lyst til, når jeg befinder mig her, hvor jeg kalder det hjem. Jeg 
elsker bjerge, mad med smag og duften af røgelse. Jeg elsker at 
være omringet af mennesker og at være en gruppe uden 
centrum. Jeg elsker følelsen af at vinden griber dit hår, leger med 
det, og solen bager mod din hud. Jeg elsker at være fri. Jeg elsker 
taknemmelighed, hjælpsomhed og ubetinget åbenhed. Jeg elsker 
at vi er ens og alligevel mest forskellige. Jeg elsker det du tror på, 
og det jeg ikke tror på. Jeg elsker, at vi aldrig nogensinde 
kommer til at tro på det samme. Jeg elsker at vi er her. Jeg elsker 
at jeg altid vil være mig, og at du altid vil være dig.  
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Elsker: 

Jeg elsker alle de stirrende blikke, når jeg bevæger mig rundt i Teherans gader. Elsker når de bliver 

til smil og hjælpende hænder, som om de lige skulle samle mod til det. Jeg elsker de smilende 

damer, der finder samarbejde og lykke ved at rette på mit tørklæde og behandle mig, som var jeg 

deres egen. Jeg elsker lune og farverige nætter med overraskelser, der gemmer sig under et 

islamisk styre. Jeg elsker de beskidte hemmeligheder Teheran gemmer på.   

 

Elsker ikke: 

Jeg elsker ikke alle de stirrende blikke, når jeg bevæger mig rundt i Teherans gader. Elsker ikke de 

kønsadskilte togkupeer, der gør kvinder til ofre og mænd til vilddyr, og jeg elsker heller ikke babyer 

med tørklæder. Jeg hader heltedyrkelsen af en mand med skæg og manglen af salt i min mad. Jeg 

elsker ikke de iranske toman og da slet ikke rial.   
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Elsker/Elsker ikke 

Jeg elsker udsigten i Teheran, de store snetoppede bjerge som omkranser byen og giver læ for 

vinden. Jeg elsker de proppede basarer, hvor tusindvis af købmænd står og prøver at fange min 

opmærksomhed. Jeg elsker de iranske butikker og restauranter hvor de tror at de har snydt mig 

angående prisen, og hvor de står med et lumsk smil og føler sig overlegne , selvom jeg i realiteten 

betaler under 20 kr for et måltid. Jeg elsker de nysgerrige mennesker på gaden som spørger ind til 

alt, og som altid bliver overbevist om at vi læser til diplomater. Jeg elsker de iranske specialiteter, 

nødder, kager, og te, som bliver tilbudt hvor man end går hen. 

 

Jeg elsker ikke moralpolitiet, som står alle vegne med overvågende øjne og ladede våben. Jeg 

elsker ikke at piger i alle aldre er tvunget til at gå med tørklæde og gemme sig væk under slør. Jeg 

elsker ikke den iranske landsfader, som er illustreret over alt, og som bliver tilbedt som en gud ved 

hans gravplads. Jeg elsker ikke at al kontakt mellem kønnene er forbudt, og at kvinderne har deres 

egen plads i moskeen, bussen, og metroen. Jeg elsker ikke den iranske madkultur, hvor shishkebab 

er normen, og hvor de gør det så besværligt som muligt at bestille noget som helst andet. Jeg 

elsker ikke de iranske fotografer, som hele tiden blitzer os med deres kamera, og vil have billeder 

med os, baseret på hvor europæiske vi ser ud. Jeg elsker ikke det iranske politiske system, hvor en 

Øverste Leder blokerer for fremgang og reformer og forhindrer den demokratiske proces i at finde 

sted. Jeg elsker ikke hvordan gamle mænd har al magten i et land, hvor man sidder fast i fortiden 

og desperat har brug for at komme videre. 


