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HIMLA TREVLIGT. Kamelproffset Ali har fått ordning på de tidigare så bångstyriga djuren. ”vi har
kommit varandra väldigt nära. Kamelerna är väldigt
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snälla”, säger han.

Ali i puckelpisten
Kamelskötaren från Somalia: Jag har hamnat i paradiset
GYTTORP. Det här är sannsagan om Ali och de tre kamelerna.
Han vägrade ge upp sitt gamla yrke kamelskötare när
han kom som flykting från Somalia.
Specialkursen ”yrkessvenska för kamelskötare” arrangerades.
Och nu har Ali jobb som kamelskötare på en gård utanför Gyttorp.

Som gjorda för varandra

När Ali Abdullahi Hassan, 40,
kom till Sverige frågade migrationsverket:
– Vad kan du?
– Sköta kameler. Vi hade 170
kameler, 4 000 får, 430 getter
och 13 hästar hemma i Somalia,
svarade han.
– Aj, aj – då måste du omskola
dig. I Sverige finns inget jobb
för en kamelskötare.
Och så skickades Ali på prak-

På arbetsförmedlingen trodde man knappt sina öron. Här
hade de en kamelskötare och en
desperat kamelägare, och de behövde varandra.
Men så var det språket.
Eva Noble, lärare på utbildningsföretaget Eductus, säger:
– Jag fick i uppdrag av arbetsförmedlingen att specialskrädda kursen ”yrkessvenska för
kamelskötare” så att Ali skulle
kunna prata med både kameler-

tikplatser på Coop, han skottade
snö från tak och monterade
möbler på Jysk.

Åt upp allt
Ali började misströsta, men
fick höra talas om Inger Haglund utanför Gyttorp i Närke.
Hon hade kamelerna Anna,
Kalle och deras son Karlsson.
– Vi skaffade kameler för att
hålla landskapet öppet. Men jag

hade ingen hand med dem, de
var bångstyriga och dessutom
åt de upp mina rosor – ja, allt
som kom i deras väg. Därför
sökte jag en kamelskötare, säger Inger.

EN SVENSK OAS. Ali har förvandlat det tre kamelerna Anna, Kalle och
Karlsson från värstingar till gosedjur.

ten att det bara var två djur som
Gud nämnde i Koranen – hästar
och kameler. Jag har verkligen
hamnat i paradiset.
Och så sjunger han några
sånger för kamelerna. Man gör
så på riktigt. Han sjunger på
arabiska. Vi översätter:
”Jag blir aldrig trött på att
jobba med dig så
länge du ger oss
mjölk...”
I april börjar
Ali Abdullahi
Hassan sjunga
kamelsånger på
svenska. Då avlägger han examen i ”yrkessvenska
för
Tommy Schönstedt
kamelskötare”.
tommy.schonstedt@expressen.se

na och Inger. Jag visste inget
om kamelsvenska, men har
googlat fram ett hundratal ord
och fraser som passar. Och Ali
är så duktig.
Inger Haglund säger:
– Ali är fantastisk, det syns
att han är proffs. Nu är Anna,
Kalle och Karlsson hur fogliga
som helst och GYTTORP
har blivit lydiga
så vi kan rida på
dem.

Arabisk sång
– Jo, säger Ali,
vi har kommit
varandra väldigt
nära. Kamelerna
är väldigt snälla.
Visste du förres-

SMAKAR KAMELBULLE? Ali, 40, är redo att hugga in på den kameldesignade kakan.

