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sionella roll hindrar mig och det 
känns tungt. Ibland undrar jag 
hur det går, men så länge de inte 
kommer tillbaka har det gått bra, 
hoppas jag.

ROYA VÄXTE UPP med en storsyster 
och två äldre bröder i en välbärgad 
familj i Teheran. Pappan bestämde 
precis allt; något som Roya inte 
kunde acceptera.

– Jag var familjens rebell, säger 
hon.

Roya hade två val som kvinna i 
Iran; att antingen utbilda sig till 
lärare eller bli hemmafru. Hon ville 
ingetdera och började därför i hem-
lighet planera att lämna landet. En 
av hennes bröder läste medicin i 
Ankara och Roya berättade i förtro-
ende för honom att hon ville flytta 
dit efter gymnasiet för att studera. 
Hon skolkade från skolan, mutade 
till sig ett pass och gjorde inträdes-
provet till högskolan i Ankara.

– Jag skrev min brors adress på 
ansökningshandlingarna och när 
han fick resultatet, som var jätte-
bra, ringde han hem och ville prata 
med mig.

Mamman stod bredvid medan 
Roya försökte hålla masken. Först 
efter att ha sålt sina guldsmycken 
och köpt flygbiljett för pengarna 
avslöjade hon sin plan. Som väntat 

blev föräldrarna mycket upprörda, 
men Roya gav sig ändå av för att stu-
dera internationell ekonomi. Pap-
pan kom snart efter för att hämta 
hem sin dotter, men familjens goda 
vänner lyckades få honom på andra 
tankar, med motiveringen att flera 
ministrar gått på Royas fina skola.

– Han förstod till slut att jag 

hade ett mål i livet och stöttade 
mig ekonomiskt under de fyra år 
utbildningen tog, säger Roya.

Under studietiden fick hon kon-
takt med en gammal barndomsvän 
som hon varit kär i. De gifte sig och 
bosatte sig i Sverige 1988. Paret fick 
två döttrar och drev länge en famil-
jerestaurang innan de skildes åt.

– Vi hade utvecklats åt olika håll 
och hade olika värderingar kring 
kvinnans roll i samhället.

NÄR ROYA 2006 började studera so-
ciologi insåg hon att hon ville jobba 
med människor. Hon arbetade med 
ensamkommande flyktingbarn och 
var lekmannaövervakare, innan 
hon bestämde sig för att bli krimi-
nalvårdare. 

Roya ser inga problem med att 
som kvinna jobba på en manlig 
anstalt, tvärtom. 

– Vi har en lugnande effekt på de 
manliga klienterna. De visar nästan 
mer respekt mot oss.

Roya är stolt över sitt arbete och 
tycker att hon gör en viktig sam-
hällsinsats.

– Det här landet har gett mig så 
mycket och jag är glad över att få ge 
lite tillbaka. 

INGEMO ORSTADIUS
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Roya Khorshidi
Ålder: 49
Yrke: Kri-
minalvår-
dare, som 
behärskar 
fyra språk;  
persiska, 
azerbajdz-
janska, tur-
kiska och 
svenska
Bor: Västra 
Frölunda
Familj: Två vuxna döttrar
Intressen: Litteratur, bio, teater 
och resor. ”Jag träffar gärna 
mina vänner och dansar persisk 
dans med dem”

Bild: ANDERS HOFGREN

ÄLSKAR UNIFORM. Roya 
Khorshidi ångrar inte  sitt val 
att bli kriminalvårdare. Och på 
Högsboanstalten gillar hon att 
det är är det ordning och reda. 
– Och så älskar jag uniformer, 
säger hon och skrattar.

M I N N E S O RD

Gunnel Enby
Gunnel Enby har som tidigare meddelats avlidit 74 år gammal. Hon 
sörjes närmast av maken Erik och sonen Henrik samt syskon med 
familjer.

Gunnel Enby var initiativtagare till föreningen Barnboks-
bildens Vänner. Den bildades 1989, som Gunnel brukade säga, 
hemma i hennes vardagsrum. Här hade hon samlat politiker, 
företrädare för näringslivet, Bok & Bibliotek, bokhandlare, 
förlagsfolk, författare, tecknare, museifolk och bibliotekarier. 

Föreningen skulle vara ideell och en vänförening till Gö-
teborgs konstmuseum och arbeta för att öka kunskapen om 
barnboksillustrationer. Förvärv av original skulle tillföras mu-
seets samlingar. Detta förverkligades och i dag, 27 år senare, 
innehåller denna unika samling mer än 2 000 bilder av ett 
80-tal nordiska konstnärer och är ett profilområde i Göteborgs 
kulturliv.

GUNNEL ENBY VAR sedan tonåren polioskadad men utveck-
lade, detta till trots, en stor initiativ- och handlingskraft. Hon 
medverkade i konferenser och debatter och var en synnerli-
gen skicklig intervjuare. Som kulturskribent på Göteborgs-
Posten under många år skapade hon på 1970-talet ett rejält 
utrymme för barnboksrecensioner varje onsdag och därtill på 
tidningens kultursida. Detta var lika framsynt som unikt. Hon 
verkade även som recensent inom Bibliotekstjänst AB under 
många år.

Redan i starten kontaktades hon av Bok & Biblioteks ledning 
för att arrangera seminarier med kända barnboksförfattare/
illustratörer. Storheter som Maurice Sendak, Tomi Ungerer, 
Tove Jansson lockade hon till Göteborg och genomförde min-
nesvärda intervjuer som fångade en stor publik. Hon hade 
alltid en glimt i ögonvrån och var kvick i repliken.

Gunnel Enby belönades välförtjänt med många priser och 
utmärkelser, Gulliverpiset av IBBY Sverige (International 
Board on Book for Young People) och Göteborgs stads för-
tjänsttecken. Hon fick 2000 H M Konungens medalj för sina 
insatser och promoverades 2001 till medicine hedersdoktor vid 
Göteborgs universitet.

Hon var konsekvent och vänfast. Modigt och självständigt 
satte hon varaktiga spår i kulturlivet, inte minst med fokus på 
ett bättre och rikare liv för barn.

Margaretha Dahlström 
Ordförande i Barnboksbildens vänner sedan 2000

  

N Y T T  I  KO RT H E T

Han är en förebild och ett föredöme
Ammar Taha har vunnit Alingsås 
pedagiska pris ”Hedersknölen” för 
år 2015. Ammar arbetar som ST-
läkare på medicinkliniken, Alings-
ås lasarett, och skall bli specialist 
inom internmedicin och kardiologi.

Här följer den motivering som 
AT-läkarna författat: ”Ammar har 
i rollen som handledare uppvisat 
ett stort kunnande som han opre-
tentiöst och engagerat förmedlar 
till sin omgivning. Han är tydlig 
och strukturerad samtidigt som han släpper in sina yngre kollegor i 
beslutsprocessen på ett sätt som starkt bidrar till teamarbetet. Han 
är en förebild i mötet med patienter och har alltid en trevlig fram-
toning. Han ger ett professionellt intryck, tar sig alltid tid att svara 
på frågor och är således ett föredöme för Alingsås lasarett.”
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8 FEBRUARI
I dag har Berta och Bert namns-
dag. Berta är forntyskt och 
betyder den lysande eller den 
strålande. Namnet kom till Skåne 
på 1300-talet och spred sig till 
övriga Sverige. Omkring 2 600 
heter Berta, cirka 900 har det 
som tilltalsnamn eller som första 
förnamn. Bert är forntyskt och 
kan vara en kortform av Berthold 
som tolkas den ljuse härskaren. 
Det kan även vara en förkortning 
av Albert som består av två ord 
som betyder ädel och ljus. Cirka 
8 300 heter Bert, omkring 4 700 
kallas så eller har det som första 
förnamn.

DAGENS CITAT

”Bigami är att ha 
en äkta man för 
mycket. Monogami 
är samma sak.”
Erica Jong, amerikansk  
författare, född 1942

BEMÄRKELSEDAGEN
I dag är det blåmåndag, det vill 
säga måndagen före fettisdagen. 
I gamla tider var det en arbetsfri 
dag då det festades på mat och 
dryck, varför den även kallas 
fläskmåndag. 

DET HÄNDE DÅ
* För 25 år sedan, 1991, ifråga-
sattes Saabs långsiktiga plane-
ring, när bilföretaget meddelade 
att fabriken i Malmö skulle läg-
gas ned. Mellan 800 och 900 per-
soner skulle förlora jobben. Bara 
fem år tidigare hade staten gett 
Saab stöd att uppföra Malmöfa-
briken, för att skapa jobb efter 
att varvet Kockums civilproduk-
tion lagts ned 1986.
* För 30 år sedan, 1986, gjorde 
en engelsk och en holländsk ar-
keolog sina livs fynd, när de av 
en slump upptäckte en 3 000 år 
gammal gravkammare i Egypten. 
Det sensationella kammarfyndet 
antogs vara vilorum för skatt-
mästaren till den berömde farao-
nen Tutankhamun.

NAMN VI MINNS

* För 105 år sedan, 1911, avled 
diktaren Gustaf Fröding, 51 år 
gammal, en av de mest lästa 
svenska poeterna. Han var värm-
länning, vilket ofta märks på 
dialekten i flera av hans dikter. 
Mängder av Frödings dikter är 
tonsatta, som Strövtåg i hembyg-
den härom året av Mando Diao.

Mitt i samhället innanför me-
terhöga stängsel ligger Högsboan-
stalten. Här avtjänar ett 80-tal män 
sina straff; de flesta dömda för nar-
kotikarelaterade brott. Säkerheten 
är hög. Området är kameraöverva-
kat och besökaren måste passera 
dubbla grindar för att slutligen bli 
insläppt i en vaktkur.

Här tar Roya Khorshidi emot, 
klädd i mörkblå byxor och stickad 
tröja med kriminalvårdens guld-
emblem på ärmen. Hon börjar med 
att visa Akvariet, där personalen 
samlas varje morgon för överläm-

ning av ny information. Vi tittar in 
i konstlokalen, men passerar verk-
staden där klienterna arbetar med 
möbelrestaurering och montering. 

Roya visar ett obebott bostadsrum, 
innan vi slutligen går igenom det 
stora allrummet med biljardbord 
och teve. Från det närbelägna köket 
känns en matdoft, obekant vilken.

– Matlagningen är en del av kli-
enternas sociala träning, liksom att 
göra budget och handla från cen-
tralförrådet, förklarar Roya och 
bjuder på kaffe i en grön mugg.

HON HAR ARBETAT här i snart två år, 
men en aktiv vårdare blev hon först 
efter att ha gått Kriminalvårdens 
internutbildning. Där lärde hon sig 
hur man jobbar med klienter som 
har speciella behov och vikten av 
att ha rätt information om dem, för 
att bäst kunna hjälpa till. En viktig 
funktion är att lyssna. Många klien-

ter har stora problem, men vill inte 
prata och Roya försöker bryta deras 
tystnad genom att vara personlig 
och skoja lite med dem. 

– Men ibland händer det att jag 
inte får kontakt hur mycket jag 
än försöker och då känner jag mig 
hjälplös, säger hon. 

Hennes arbetsuppgifter består 
bland annat i att öppna bostads-
rum och hälsa på de intagna, dela 
ut medicin, transportera klienter 
till och från sysselsättning och pro-
menader, visitera bostadsrum samt 
delta i möten. 

ROYA ÄR KONTAKTMAN till två kli-
enter, vilket innebär att hon är den 
som de ska vända sig till med sina 
frågor. Det är viktigt att vinna deras 
tillit redan från start för att kunna 
bygga en bra relation, vilket inte 
alltid är så lätt. 

– De flesta är tuffa i början, ef-
tersom de blivit sårade så många 
gånger. Men de mjuknar ofta sen.

Det är mänskligt att tycka synd 
om en klient som har det svårt. Men 
som kriminalvårdare måste Roya 
vara ärlig och rakt på sak mot klien-
ten så att han förstår sin situation. 

– Vi gör vårt arbete och förvän-
tar oss inte att klienterna ska vara 
tacksamma. Som människa skulle 
jag vilja göra mer, men min profes-

Som ung var hon familjens svarta får. Numera uppskattar hon 
ordning och reda. Möt Roya Khorshidi, kriminalvårdare på Högs-
boanstalten, med spännande bakgrund. 

Rebellen blev 
en stolt vårdare
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