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Salam! 
 
Här kommer en Field Report från mitt drygt veckolånga besök i ayatollornas Iran med Club100. 
Mina förväntningar vid avfärd på denna klubbens årsmötesresa var från början mycket lågt 
ställda på grund av den i Sverige baserade arrangören New Golf Agency vars representant under 
preludiet till resan visade sig vara både inkompetent, oorganiserad och otrevlig, en uppfattning 
som delades av flera andra. Med facit i hand är jag dock mycket nöjd, detta tack vare alla 
trevliga medresenärer, vår fantastiske lokalguide och, inte minst, iranierna själva som visade sig 
vara ett nyfiket, trevligt och kontaktsökande folk. De yngre talade också generellt ganska 
hyfsad engelska. 
 
Lämnade ett Stockholm i hällregn och mötte upp min kamrat med vilken jag flög Turkish Airlines 
till Teheran via Istanbul. Träffade på planet ännu en Club100:it som vi delade taxi med in till 
centralt belägna Parsian Enghelab Hotel (revolutionshotellet) dit vi trötta ankom i vargtimman. 
 
Iran är 3½ ggr så stort som Sverige och domineras av berg och öken. Landet hette fram till 1935 
Persien. Huvudstaden Teheran med kanske 10 miljoner invånare, en del säger 15, är en av 
världens mest förorenade och smogen sticker i ögon och luftvägar. Staden breder ut sig på en 
slätt men omedelbart norröver ligger en bergsrygg med toppar på över 5 000 m och på dess 
andra sida Kaspiska havet. 
 

 
 
Vår vecka i Iran kom att kännetecknas av ett högt tempo och det blev en rivstart med sight-
seeing i Teheran under ledning av guiden Peyman som talade utmärkt engelska och var både 
kunnig och hjälpsam. I vår fina Scaniabuss for vi runt mellan stadens sevärdheter med början på 
Golestanpalatset med praktfulla såväl interiörer som exteriörer. Vi fortsatte till Iran Bastan 
Museum (nationalmuséet) med arkeologiskt fokus varefter vi besökte Glas- och keramikmuséet 
och som kronan på verket, på mer än ett sätt, avslutade vi med det fantastiska statliga 
Juvelmuséet som låg i ett välbevakat underjordiskt bankvalv och innehöll makalösa smycken och 
utsmyckade andra föremål, bl a en 34 kg tung gyllene jordglob stensatt med 51 366 ädelstenar, 



haven med smaragder, landmassorna med rubiner utom Iran (bl a) som var satt i diamanter! Stan 
i övrigt, att döma av det vi såg från bussen, var inte så mycket att se. Mycket fula och slitna 
byggnader samt påfallande få höghus, med tanke på Teherans storlek. 
 
På hotellet avhölls sedan Club100:s årsmöte med inalles 26 deltagare (näst största årssmötet 
genom tiderna efter fjolårets i Rättvik med 34 personer och det största möte som hållits 
utomlands).  Många hade redan bekantat sig med varandra i Rättvik eller på klubbens omtyckta 
Stockholmsmöten. Viss förstämning rådde emellertid då en av mötesdeltagarna hade förolyckats 
i Oman några dagar tidigare varför vi också började med en tyst minut. Årsmötet valde en ny 
styrelse med ett visst mått av generationsskifte. Senare på kvällen fullbordades invalet av sex 
nya medlemmar (även här stod sig Rättviks rekord med nio inval), däribland jag och min kamrat, 
som alla varit i mer än 100 länder och betalat 100 USD i inträdesavgift. Vi fick dra historier från 
våra resor och grillades med frågor från övriga församlade. Stämningen var på topp och blev inte 
sämre av att vi hade lyckats fixa en hel del vin och öl vilket är förbjudet i det officiellt 
torrlagda Iran. Någon sade att straffet för att bli ertappad med alkohol var prygel, andra hade 
hört att kristna får dricka i slutna sällskap men eftersom ingen säkert visste vad sharialagarna 
säger i dessa fall höll vi skålandet och skrålandet ganska diskret. 
 

   
 
I Iran är det shiaislam som gäller till skillnad från de flesta andra muslimska länder som 
praktiserar sunnivarianten. Islam splittrades på 600-talet efter profeten Muhammeds död. 
Sunnimuslimerna ansåg att profetens efterträdare skulle utses av de äldste i enlighet med 
traditionen (sunni) medan minoriteten förespråkade någon ur Muhammeds familj, närmare 
bestämt släktingen tillika kalifen Ali. De sistnämnda kallade sig ”shiat Ali”, Alis anhängare, 
numera mer kända som shiamuslimer. Detta bråk, för nästan ett och ett halvt årtusende sedan, 
ligger alltså till grund för osämja och diskriminering än idag. 
 
Efter våra två nätter i Teheran tog vi i svinottan ett inrikesflyg till miljonstaden Shiraz i södra 
Irans bergsöken. Även här blev det fullt program. Vi besökte Aramgah-e Sa’di och Aramgah-e 
Hafez, poeterna Saadis och Hafez gravmausoleer, som låg i trädgårdar med stycken ur deras 
verk nedskrivna på väggarna (vår guide reciterade några poem). Det var mycket folk, ty dessa 
poeter hör till Irans största och deras skrifter är älskade än idag. Vi såg också den ”rosa” 
moskén Masjed-e Nasir-ol-Molk, rikemanshuset, numera muséet, Khan-e Zinat-ol-Molk, borgen 
Arg-e Karim Khan med sina lutande hörntorn (Shiraz svar på lutande tornet i Pisa?). Besökte även 
en mattaffär där vi fick vackra persiska mattor av olika sorter och material förevisade av 
butiksägaren som tyvärr inte fick sälja något. Det blev nämligen lite rörigt med över tjugo 
personer som skulle jämföra mattor, fråga och pruta på en och samma gång och dessutom var vi 
rätt kort tid i affären. Jag kan upplysa om att inköp av en persisk matta utan att bli lurad är en 
grannlaga uppgift, nästan lika svår som att välja mobilabonnemang eller förstå prissättningen för 
hushållselen. Efter denna späckade dag sov vi i alla fall gott i våra sängar på Parsian Hotel. 



     
 
Nästa dag ägnades åt utflykter utanför Shiraz. Första anhalt blev de över tvåtusen år gamla 
lämningarna efter akemenidernas magnifika tempel Persepolis (uppfört ca 549-331 f Kr), vilka 
ruiner ledde mina tankar såväl till syriska Palmyra och libanesiska Baalbek som till Drottningarnas 
dal i Egypten. I begynnande sandstom besökte vi sedan det fina gravkomplexet Naqsh-e Rostam 
där akemenidiska kungar låg begravda i uthuggna klippgravar inte helt olika de man ser i Petra i 
Jordanien eller i indiska Ajanta respektive Ellora. Vistelsen i Shiraz avslutades med en visit i 
Bazar-e Vakil med dess myller av människor och butiker innan vi flög till Esfahan där vi checkade 
in på Parsian Azadi Hotel (eller Suite Hotel som det också hette). 
 
Valutan heter rial (IRR) men alla muntliga priser anges i något som heter toman och är en tiondel 
av priset i rial, t ex 10 toman betalas med en hundrarialsedel. I mina ögon helt poänglöst. Och att 
det kan bli problem om man inte vet om detta i förväg säger sig självt. 
 

         
 
En av de få saker jag blev besviken över var maten som i princip bara bestod av olika former av 
kebab. Försökte förgäves beställa andra rätter, bl a ghorme sabzi som min persiske granne 
hemma tipsat mig om. Restaurangerna vår guide tog oss till var dock genomgående stämningsfulla 
med mycket folk, fina interiörer och inte sällan levande musik. Coca Cola var aldrig något problem 
att få tag i trots embargot. Vi undrade om läskedrycksjätten hade dispens från sanktionerna 
eller om iranierna efter revolutionen 1979 helt enkelt fortsatte tillverka colan på egen hand utan 
det amerikanska moderbolagets samtycke. 
 
 



I Esfahan tittade vi på palatsen Chehel Sotun och Hasht Behesht som bägge var storstilade med 
talrika pelare, speglar, miniatyrer och fresker. Nästa attraktion var en av de mer udda jag 
upplevt: Manar Jomban, moskén med skakande minareter. På bestämda klockslag klättrade en 
man upp i minarettornet och satte det i gungning inifrån och på något sätt började även 
tvillingminareten svänga. Såg konstigt ut och man var nästan rädd att minareterna skulle gå av. 
Höjdpunkten alla kategorier i Esfahan, kanske också på hela resan, var det enorma och vackra 
torget Imam Square, världens näst största efter Tian An Men (Himmelska friden) i Beijing. Det 
kantades av arkader med bl a basarer, magnifika moskéer och palats, bl a Ali Qapu-palatset och 
Shejk Lotfollahs moské som vi besökte även invändigt. Praktfulla Masjed-e Imam (den finaste 
moskén) var dock stängd för renovering. Vi besökte istället Masjed-e Jameh som är Irans 
största moské och utgör en sorts provkarta på 800 års bygg- och designkonst. Esfahan är också 
berömt för sina broar, bl a Pol-e Si-o-Seh och Pol-e Khaju som vi bägge tittade på. Häftigaste 
upplevelsen var dock när jag och två kamrater på väg hem från en middag i de armeniska 
kvarteren hamnade mitt i ett bönemöte i en trång och till bristningsgränsen packad lokal med 
män i bar överkropp som, nästan i trans, i takt med den religiösa sång som genljöd slog sig för 
bröstet och sträckte upp sina nävar. Vakterna tog in oss bakvägen genom en ståldörr och trånga 
passager till själva epicentrum alldeles vid scenen och sångaren så att vi skulle se bättre och vi 
blev efter mötet bjudna på mat. 
 

     
 
Ett underligt fenomen jag noterade var att många kvinnor, och någon enstaka man, hade vit tejp 
på näsan. Det visade sig att denna tejp utgjorde förband efter näsoperationer vilket tydligen är 
en mycket stor artikel och en statusgrej i Iran. Tydligen omformar man den ofta lite krökta 
”orientaliska” näsan till en rak eller en käck uppnäsa. Bara i Teheran sägs det finnas tusentals 
plastikkirurger. Det påstås till och med ha gått så långt att en del personer som inte har råd med 
själva operationen ändå tejpar sin näsa för att ge sken av att ha opererats! 
 
Från Esfahan åkte vi buss åter till Teheran. Vi underhöll under färden varandra med berättelser 
från våra resor. Med en så berest skara människor blev det en och annan rövarhistoria. På vägen 
stannade vi till i staden Kashan där vi inspekterade de medeltida stadsmurarna, templet 
Imamzadeh-ye Sultan Mir Ahmad och köpmannahusen, numera museerna, Khan-e Borujerdi och 
Khan-e Tabatabei. En intressant detalj var att portarna hade två dörrkläppar, med olika ljud, en 
för män och en för kvinnor så att husfolket skulle veta om de skulle skicka en man eller en kvinna 
att öppna. Andra och sista stoppet en route blev i den heliga staden Qom där vi gjorde en kort 
fotopaus vid den centrala helgedomen Hazrat-e Masumeh, med en uppsjö kupoler, gyllene eller 
mosaikprydda, minareter och andra torn. Här var vår guide lite stressad eftersom polisen 
tydligen inte gillar turister så nära det allra heligaste och han anmodade kvinnorna i vår grupp att 
vara extra noga med att täcka håret när de gick ut för att fotografera. På kvällen kom vi fram 



till Teheran där vi återigen bodde på Hotel Enghelab och där vi hade avslutningsfest på ett av 
rummen. Även denna gång hade vi ordnat ett gäng vinflaskor varur vi lät oss väl smaka. 
 
Kvinnor måste alltså enligt iransk lag täcka håret och man såg aldrig någon barhuvuad. 
Efterlevnaden varierade dock inom landet efter vad vi kunde se. I den konservativa staden Qom 
var alla kvinnor iförda långa svarta heltäckande chador med endast ansiktet och händerna 
synliga, medan det i mer liberala Shiraz var legio med sjalar eller liknande, ibland såpass 
tillbakaskjutna att mer än hälften av håret syntes. Det fanns också ett uppenbart slöj- och 
sjalmode med fina färger, mönster och material. Många tjejer var dessutom sminkade, 
väldoftande och bar både smycken, jeans och högklackat. Det var förvånansvärt lätt att få 
ögonkontakt och till och med flirta. Man får dock inte låta sig luras av fasaden, för kvinnor är 
alltjämt väldigt underordnade männen i det iranska samhället, t ex är ett vittnesmål från en 
kvinna bara hälften så mycket värt som från en man och ogifta kvinnor kan tvingas genomgå 
läkarundersökning för att fastställa att de är oskulder. Det är dock långt ifrån så illa som i 
Saudiarabien, t ex får iranska kvinnor köra bil, utbilda sig och arbeta - och burkorna lyser tack 
och lov med sin frånvaro. 
 

   
 
Sista dagen var programfri, även om några Club100:iter åkte iväg på en extra privat sight-seeing 
med vår guide. Jag och min kamrat tillbragte dagen på egen hand vilket var rätt skönt efter det 
hektiska tempo vi haft. Vi strosade runt i staden och besökte bl a basaren, som inte alls var lika 
stämningsfull som de i Esfahan eller Shiraz, och f d amerikanska ambassaden, numera kallad US 
den of espionage (amerikanska spionhålan) och övertagen av en religiös milis. Själva området var 
stängt men på murarna utanför såg vi antiamerikansk grafitti och slagord såsom: ”Marg bar 
Amrika” (död åt Amerika). Vi passade också på att åka tunnelbana och göra lite inköp. Jag 
inhandlade en persisk matta och en khatam kari, ett sorts dekorerat träskrin typiskt för Iran. 
 

   
 
Sammanfattningsvis en maxad och intressant resa med ett skönt gäng människor. Om några 
timmar går flyget hem. Tack för att ni orkade läsa. 
 
The road goes on forever and the party never ends … 
 
Bgt – i Teheran, Iran 



APPENDIX 
 
DELTAGARLISTA 
 
Medlemmar (n=12): 
ReseRobban Petersson 194 
Bo Karlsson  184 
Arnold Wernersson 149 
John Kennedy 125 
Lars Norrby  123 
Lennart Flatow 117 
Britt-Marie Boudrie 116 
Malin Björnsdotter Åberg 115 
Thomas Casswall 113 
Anders Larsson 109 
Pyret Nilsson 108 
Mikael Staffas 107 
 
Aspiranter (n=9): 
Magnus Persson 111 (invald) 
Bertil Lindén  110 (invald) 
Johnny Wahlman 107 (invald) 
Lars Hermansson 104 (invald) 
Peder Zetterberg 103 (invald) 
Bengt Hildebrand 100 (invald) 
Hans Bergström 98 
Lillemor Norrby 90 
Barbara Norremo 77 
 
Medföljande (n=5): 
Leif Bäfver 
Birgitta Klasen 
Gunilla Johansson 
Rolf Johansson 
Louise Staffas 
 
TOTALT 26 DELTAGARE 
 
 
Ländertalet efter varje deltagare angivet såsom på hemsidan efter resan. 


