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!"Manhal Ahmed, 22 år, har precis 
klippt klart det sista i kortfilmen "I 
need help". En komedi på fem minuter 
som handlar om en kille som går till en 
 psykolog för sina aggressionsproblem. 
Slutet blir en oväntad twist som inte ska 
avslöjas här. 

Manhal har stått för manus, regi och 
klippning. Nu ska filmen skickas ut till 
olika filmfestivaler.

–"Att göra film är svårare än jag trodde 
men nu vet jag att det är det här jag vill 
hålla på med. 

Han är född i Västerås och flyttade till 
Dalhem i Helsingborg när han var åtta 
år. Sedan dess har det varit hans hem. 
Manhal fick snabbt många  kompisar, 
 något han har stor nytta av idag när 
han behöver skådespelare och hjälp till 
sina filmer. Utöver det vill han inte gärna 
prata om Dalhem. Han vill hellre prata 
om hur man krossar glastaket och satsar 
på sina mål. 

Så hur går man från att ha en dröm om 
att få skapa film till att faktiskt göra det? 

Låt oss backa till förra vintern. Då 
bestämde sig Hyresgästföreningen för 
att satsa på ett av Sveriges mest  utsatta 
områden;  miljonprogramsområdet  
 Dalhem i Helsingborg. Ett bostads-
område som kämpat med otrygghet 
och kriminalitet i flera år. Hyresgäst-

föreningen ville hjälpa men visste inte 
hur. 

Samtidigt bar Manhal Ahmed och 
hans bästa vän Saif Twayej på en dröm. 
De ville göra film men hade ingen aning 
om hur det skulle gå till. 

En kompis till Manhal hade  kontakter 
och via honom fick han veta att 
 Hyresgästföreningen ville starta olika 
projekt i området. Manhal hade aldrig 
hört talas om Hyresgästföreningen men 
han såg sin chans. 

–"Vi vill göra film. Kan de hjälpa oss 
med det? 

Kompisen arrangerade ett möte med 
Jessica Schulz, folkrörelseutvecklare på 
Hyresgästföreningen. 

–"När jag trä#ade Manhal och Saif såg 
jag något i deras ögon. De var verkligen 
törstiga på att göra det här. Jag insåg att 
om de bara fick rätt verktyg kommer de 
att lyckas.

På kort tid skapades en aktivitetsgrupp 
med ungdomar från Dalhem. Några av 
dem skickades på kurs där de lärde sig 
hantverket. Jessica Schulz insåg att 
de även behövde en mentor och fick 
 kontakt med Hussain Currimbhoy.

Han är en etablerad filmare och 
 producent som även jobbat som 
 programsättare på olika filmfestivaler 
runt om i världen. Han antog uppdraget. 

På ett år har Manhal hamnat i ett 
sammanhang som gjorde det möjligt för 
hans visioner att bli verklighet. Trots att 
film är det han vill ägna sig åt har han 
inga planer på att gå filmskola. Han vill 
fortsätta att lära sig hantverket på sitt 
eget sätt. Genom att fråga sin  mentor, 
googla och hitta detaljkunskaper på 
Youtube. 

Om tio år hoppas Manhal att han 
kommer att jobba som filmare. Stödet 
från Hyresgästföreningen och Hussain 
Currimbhoy har gjort att  det gått fortare 
än han räknat med.  

– Den hjälp vi har fått har betytt 
 väldigt mycket. Jag har fått kontakt 
med människor jag annars aldrig hade 
 trä#at. Professionella människor som 
ser, tror på och hjälper oss. Ett kontakt-
nät som har mycket av den kunskap du 
själv  saknar är ovärderligt.  

Nästa steg är att göra serien "Our 
 Choises". Själva storyn handlar om två 
kriminella ungdomar som kommer från 
Dalhem. En av dem uppfinner något som 
gör att man slutar med kriminalitet. 

–"Budskapet är att kriminalitet inte 
 genererar något. I slutändan är det  ingen 
som vill gå den vägen. Det finns andra väg-
ar som är mycket bättre. Det gäller bara att 
du jobbar med dig själv. Det är det vi vill 
visa i filmen.]

Från det ögonblick när Manhal Ahmed började spela in korta 
!lmklipp i tonåren har han varit hooked. Nu har han precis 
spelat in sin första professionella kort!lm. Mycket tack vare 
Hyresgästföreningen som otippad samarbetspartner. 
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Manhals bästa tips
!  Sätt upp ett mål, ge det tid och hitta kontakter.  

Förbered dig på att hinder uppstår på vägen. 

!  Lär dig planera. Det sparar du mycket tid på. 

!  Även om målet är långt borta: ta ett steg i taget. Gör 
något varje dag så kommer du en dag nå fram. 

”De var 
verkligen 
törstiga på 
att göra det 
här.”
Jessica Schulz

1 år
har det tagit Manhal Ahmed att gå 

från vision till en !ärdig "lm.  

Han !ck hjälp med  filmdrömmen
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Action. Inspelning av "I need help".  
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Han !ck hjälp med  filmdrömmen

Kontaktnät. Högst upp Manhal Ahmed, nederst till vänster barndomsvännen Saif Twayej, 
skådespelare, och nederst i mitten Hussain Currimbhoy, "lmproducent och projektets mentor. 

Dalhem. Ett bostadsområde ett par kilometer 
utan!ör Helsingborg.
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