
–Det er klart at det 
var tøft. Tre 
dager etter at vi 
kom til Norge og 
Arendal februar 
i år 2000, satt vi 

på skolebenken. Vi kunne jo ikke 
et eneste ord norsk, sier John 
Faranso (29).

Seks år tidligere hadde hele 
familien flyktet fra Irak, der de til-
hørte den katolske minoriteten.

– Mine foreldre så ingen fremtid 
i Irak, og vi var så utrolig heldige 
at vi fikk komme til Norge via 
familiegjenforening med vår far 
som allerede var på plass her, sier 
Dani Faranso.

–Vi er virkelig dypt takknem-
lige, og i Norge fikk vi muligheter 
vi aldri ville fått i Irak, mener han.

To gaseller blir til én
Interessen for bil ble tidlig vekket 
hos de fire brødrene.

– Vi kunne sitte sammen ved 
veien i timevis og konkurrere om 
hvem som først tippet riktig bil-
merke på passerende biler. To av 
oss startet på teknisk industriell 
produksjon som følge av bilinte-

ressen, men sluttet etter hvert for 
å drive med kjøp og salg av billige 
biler. Vi hadde smått med penger 
og var ofte avhengige av å få solgt 
en bil før vi kunne kjøpe en ny, sier 
John Faranso.

– Det var på denne tiden for lite 
å gjøre for fire personer. Vi skilte 
lag og delte oss i to høsten 2013 for 
å kunne yte maks og konkurrere. 
Det har vært fire år med beinhard 
jobbing. Vi har måttet forsake både 
venner, fritid og trening, sier han.

HANDEL
Harald Berglihn
Arendal

–Nøkkelen til god integrering 
er å lære språket og adoptere 
kulturen raskest mulig, mener 
John Faranso hos gasellevin-
ner Arendal Bil 18 år etter at 
han og brødrene kom til Norge.

Flyktet 
fra Irak –  
endte på 
gaselle-
toppen

Regnskapene 2014–2017 er grunnlaget for Gasellene 2018.

Gasellene
2018
� levert godkjente regnskaper.
� minst doblet omsetningen over �re år.
� omsetning på over én million kroner første år.
� positivt samlet driftsresultat.
� unngått negativ vekst. 
� vært aksjeselskap.

En gasellebedrift må ha:
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– Ingen tid å miste
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