
På gården bor också Inger och Per-Ola 
och deras son Pelle, de har bott på 
gården sen början av 90-talet. Gården 
är från början en släktgård som funnits i 
Ingers familj sen 1917. Totalt finns det 15 
hus på gården och alla är bevarade i 
sitt ursprungsskick.
När vi kommer dit är det fika uppdukat 
i den gamla bagarstugan. Där inne ser-
veras idag somaliskt kaffe och kamel-
kaka men också somaliskt buffé för den 
som önskar det.
Företaget Kalle Kamel och hans familj 
kan beskrivas som ett upplevelsepaket 
där du får ta del av svensk historia till-
sammans med orientalisk kultur.

Kamelerna
Inger och Per-Ola skaffade sina kame-
ler för cirka sex år sen. Tanken på att 
skaffa kameler hade då växt fram un-
der några år.
- Ju mer vi läste om dem desto mer 
tyckte vi om dem, de är väldigt har-
moniska djur. Jag skulle beskriva dem 
som en blandning mellan hund, får och 
häst. Lydiga och keliga som en hund, 
mjuka och lurviga som får 
och du kan rida på 
dem som på en häst 
säger Per-Ola och 
får medhåll av 
Inger.
Både Kalle och 
Anna kom-
mer från Eslöv 
i Skåne. Via en 
djurpark fick de 
reda på att det 
fanns en kamel-
uppfödare där. So-
nen Karlsson föddes på 
gården i Gamla Viker 2009.
- Tanken med kamelerna var att de 
kunde hålla vårt landskap öppet men 
de åt av allt. De åt upp våra äppel-
träd och rosbuskar. Vi behövde helt 
enkelt hjälp med att träna dem för att 

de skulle bli så lugna och harmoniska 
som de är idag. Men vart hittar man en 
kameltränare i Sverige säger Inger och 
skrattar.

Kameltränare
Via arbetsförmedlingen fick Inger och 
Per-Ola kontakt med Somaliern Ali Ab-

dullahi Hassan. Alis far hade 
170 kameler i Alis hemland 

så erfarenheten av att 
sköta kameler hade 

han. 
- Vi märkte direkt 
att Ali hade god 
hand med Kalle, 
Anna och Karls-
son. De lydde 
honom direkt och 

idag jobbar han 
hos oss tre dagar i 

veckan. 
Han har även bidragit med 

att de idag kan erbjuda ett So-
malisk mat.
- Jag jobbade som kock i mitt hemland 
och vid speciella tillställningar brukar 
jag bjuda på somalisk buffé här på 
gården. Då lagar jag mat i två dygn 

berättar Ali och beskriver kryddorna 
som ljuvliga.

Karavan
Efter fikat har det blivit dags för oss att 
träffa kamelerna. Det är med skräck-
blandad förtjusning som vi träffar de 
stora djuren. Kalle som är störst väger  
omkring 800 kilo och kan bära 400 kilo  
utan problem. 
- Nu har de lite päls men på vintern har 
de ungefär 16 kilo päls, då känner man 
inte huden berättar Inger medan hon 
gosar med busiga Karlsson.
Ali är väldigt mån om att de ska vara 
fina innan vi får rida på dem. Han bor-
star av dem innan han binder ihop 
dem i en karavan. Kalle går först följd 
av Anna och lille Karlsson. 
Vi får gå upp i ett torn för att komma 
upp på kamelerna. De är varma och 
mysiga och inte alls lika farliga som vi 
trott. Om man slappnar av är kamelfär-
den riktigt behaglig, det gäller bara att 
följa med i kamelens egen rytm. 

Att rida kamel och äta somalisk mat är 
en annorlunda upplevelse mot vad vi 
är vana. Skulle vi kunna tänka oss att 
göra det igen? Absolut, Kalle och hans 
familj kommer för alltid att ha en plats i 
våra hjärtan.

Vill du veta mer om Kalle och hans fa-
milj kan du besöka hans hemsida; 
kallekamel.se

En knapp halvtimmes bilresa utanför Karlskoga ligger Gamla Viker. En 
Svensk idyll med röda stugor, smala grusvägar och kameler betandes 
på ängarna. Ja, du läste rätt. Mitt i den Svenska sommaren hittar vi 
Kalle, Anna och deras son Karlsson, tre kameler som bor i byn.

Ali, Inger och Per-Ola tillsammans med 

Kalle 

Noll586-550 tillsammans med Kalle, 

Anna, Karlsson och tränaren Ali.

Kalle Kamel
med familj

Namnen Kalle 
och Anna kommer 

från Ingers mormor och 
morfar som hette så

- Tänk om mormor visste att vi 
döpt en kamel efter henne 

säger Inger och skrattar. 
Sonen döptes till Karlsson 
eftersom han är Karls son.
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