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 Introduksjon til filmen «En ny start» 

 
Ahmed er atten år gammel. Han flytter fra Meråker til Trondheim og 
trenger nye venner. Ahmed kan bo hos en flyktningguide i noen dager. 
Flyktningguiden heter Jon. Ahmed finner også andre venner. Se videoen! 
Her får Ahmed en overraskelse i Trondheim. Er det en god eller dårlig 
overraskelse?

Ahmed får et brev fra Jon.

 Hei Ahmed!
 Velkommen til Trondheim! Du kommer i morgen, men jeg kommer   
 ikke til å være hjemme da. Jeg har noe viktig å gjøre. Men ikke   
 bekymre deg, Lisa vil være der.

 Jeg prøvde å ringe og sende deg e-post i går, men jeg fikk ikke noe svar.  
 Det er litt kaffe til deg på kjøkkenet, og mye mat i kjøleskapet.
 Adressen er Bergveien 23.

 Hilsen Jon

Ahmed finner huset til Jon, men Lisa er ikke der. Det henger en lapp på døra:

 Jeg er på Antikvariatet.
   Lisa

Antikvariatet er en kafé, og Ahmed finner Lisa der. Hun sitter i rullestol. 
Ahmed møter også Ali. Ali skal kjøre Lisa til et arrangement. Lisa gir Ahmed 
nøklene til Jons leilighet, og Ahmed går tilbake til Jons hus.

I huset - Ahmed går inn i Jons leilighet. Han er nysgjerrig og ser inn i alle 
rommene. Hva skjer?
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Filmene til denne boka 

finner du i nettversjonen 

av boka: 

https://www.ntnu.edu/

learnnowyouth/filmer
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 Ahmed forteller om seg selv

Jeg heter Ahmed og kommer fra Afghanistan. Jeg er 18 år gammel.

Livet i Afghanistan ble veldig vanskelig. Derfor reiste jeg til Europa. Jeg 
var på flukt i mange måneder. Flukten var farlig, og jeg var ofte sulten 
og redd, men det gikk bra. Jeg kom til Norge for ett år siden og søkte om 
asyl. I fem måneder bodde jeg på et asylmottak i Meråker. Det bodde over 
100 asylsøkere der.

Jeg fikk to gode venner på asylmottaket. De heter Biniam og Amina. Det 
er viktig for meg å ha venner. Gode venner gjør meg glad, sterk og modig.

Jeg traff også Jon i Meråker. Han er norsk og flyktningguide fra 
Trondheim. Han fortalte meg mye om Norge.
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Ahmed

Etter fem måneder fikk jeg oppholdstillatelse. 
Jeg ble veldig glad. Jeg fikk bosetting i 
Trondheim. Det er snart en plass til meg der 
i et bofellesskap, men først skal jeg bo noen 
dager i Jons leilighet.

Trondheim er en fin by, men jeg savner 
Biniam og Amina. Nå bor de på et 
asylmottak i Kristiansund og håper 
fremdeles på oppholdstillatelse.
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 E-post fra Ahmed til Biniam

Kjære Biniam!

Nå er jeg i Trondheim! Det var vondt å dra fra deg og Amina. Jeg var trist 
og redd for å være ensom. Det tar lang tid å få venner på et nytt sted. Det 
vet dere også. Men jeg trenger en ny start.

Jeg kunne bo i Jons leilighet i Trondheim i noen dager. Jeg fant leiligheten, 
og der var Jons søster. Hun heter Ingvild og er 17 (sytten) år. Hun er 
veldig hyggelig og åpen. Vi snakket sammen i bare fem minutter, og så ble 
jeg med henne på en fest! Der traff jeg mange andre ungdommer. De går 
på videregående skole.

Så mye skjedde på så kort tid.

Jeg snakket mye med Ingvilds venner, Yosef, Mina og Iman. Det var 
fantastisk. Vi skal møte hverandre igjen i helga! Vil det gå bra med meg i 
Trondheim? Jeg håper det. Jeg tror det!

Hvordan går det med deg og Amina?

Mange hilsener fra Ahmed
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 Ingvild forteller om seg selv

Hei!

Jeg heter Ingvild, er sytten år og går på videregående skole. Jeg liker 
teater og dans og andre mennesker – særlig mennesker fra andre steder 
og kulturer. Jeg er ei helt vanlig jente. Eller kanskje ikke. «Helt vanlige 
mennesker» -  finnes de, egentlig?

«Du er flink og kreativ», sier mamma og pappa. «Du er så rotete! Du 
kommer alltid for sent!», sier de også.

«Du er morsom og sosial og har mye energi», sier vennene mine. «Du er 
nysgjerrig!», sier de også.

«Du har så mange meninger, men du vet for lite om verden», sier Jon, 
broren min.
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Jeg er heldig. Det vet jeg. Jeg har en god familie og bor i et trygt 
land. Jeg har mange venner. Likevel er jeg ikke alltid fornøyd. Av 
og til er mamma og pappa dumme, skolen er kjedelig, og leksene 
er vanskelige. Jeg ser meg i speilet, og jeg føler meg stygg og 
kjedelig og dum. Jeg har ingen kjæreste. Jeg savner en kjæreste.

Hvem er jeg, egentlig?
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 Ingvild og Jon

Jon er 27 år og journalist. Han bor alene i en leilighet i sentrum. Jons søster 
er 17 år og heter Ingvild. Hun bor sammen med foreldrene i et stort hus i 
nærheten av Trondheim. Ingvild går på skole i sentrum. Derfor besøker hun 
ofte Jon.

Ingvild:  Hei, hva gjorde du i går?

Jon:       Jeg jobbet.

Ingvild:       OK. Hva jobbet du med?

Jon:       Ikke vær så nysgjerrig.

Ingvild:       Du forteller aldri om jobben. Hvorfor ikke? 
  Du er journalist, det må være spennende!

Jon:       Ja, men du er for nysgjerrig.

Ingvild:        Nå skal jeg fortelle noe spennende! I går satt jeg her i   
  leiligheten. Du var ute, og jeg var alene. Da hørte jeg noen i   
  rommet! Jeg snudde meg. Det var en høy, mørk mann!   
  Jeg kjente ham ikke! Var han en tyv?

Jon:       Hva skjedde?

Ingvild:       Ha, ha! Nå ble du nysgjerrig!

Jon:       Du bare tuller.

Ingvild:       Nei, jeg tuller ikke! Det var en venn av deg, Ahmed. 
  Jeg visste ingenting, og han bare låste opp døra! 
  Jeg ble redd!

Jon:       Å, ja – Ahmed! Jeg fortalte deg om ham for noen dager siden.

Ingvild:      Ja, men han kom i går. Det fortalte du ikke. 
  Og han hadde nøkler. Det fortalte du ikke.

Jon:      Oi! Ble du redd?

Ingvild:      Selvfølgelig ble jeg redd! En stor, sterk, fremmed mann! 
  Men han ble også redd. Jeg likte ham. Han ble med    
  på fest til Yosef. Han snakket med alle! Han var kul!                  
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Jon:      Så bra!

Ingvild:     Ja, det er spennende å treffe nye mennesker. Alle likte  
  ham. Yosef, Mina og jeg skal på tur i Bymarka på   
  lørdag, så vi inviterte ham. Han blir med! Jeg gleder   
  meg. Det blir gøy!

Oi! Ble du redd?


