...Annelie Utter, ekoturismarrangör och ägare
till Zanzibar Café med mera, i Tjuvkil, som nyligen hade besök av ett gäng från Indien, bland
annat Amit Sankhala, sonson till den legendariske Kailash Sankhala som tillsammans med
Indira Gandhi grundade Tiger Trust för att hjälpa de utrotningshotade tigrarna.

Hur är läget för tigrarna i Indien i dag?
– Det är illa fortfarande. Det
är mycket tjuvjakt på tigern.
Folk i Asien betalar vad som
helst för olika delar, som
morrhår och ben, som används som mediciner. Det är
ett fattigt land, och kan man
skjuta en tiger är försörjningen ordnad för lång tid framöver.
Berättade Amit några
goa anekdoter om sin farfar och Indira Gandhi?
– Nja, inte direkt. Han
berättade om arbetet med att
rädda tigrarna, och om sin
pappa Pradeep, som växte
upp med tama tigrar i trädgården.
– Och så åt vi indisk mat,
mangolassie, pakora, blomkål och potatis som var friterat på något sätt, zamosa,
mördegsknyten med vegetarisk fyllning, bland annat.

Det var en riktig indisk kock
som lagade maten iförd full
indisk mundering.
Vilket innebär?
– Vida slappa byxor, lång
skjorta, som en klänning, en
vacker väst med många broderier. Och ett skärp virat
flera varv runt midjan.
När åker du själv ner till
Indien och tigrarna?
– Jag har en resa den 23
februari till den 10 mars. Då
ska vi också besöka Gir i västra Indien och titta på asiatiska lejon. Det är inte många i
Sverige som ens vet att det
finns lejon i Indien.
Du hade en vargspårare
som föreläste härom veckan också. Vad händer
annars den närmsta tiden?
– Den 19 oktober åker jag
till Lofoten och är där till
den 1 december, sedan är jag

hemma fem dagar innan jag
åker till bergsgorillorna i
Uganda, sedan rullar det på
med Kenya, Zanzibar och
Tanzania. Sedan är jag
hemma en vecka innan det är
dags för Indien. I mars är jag
hemma igen, då blir det föredrag och sedan är det ju dags
att öppna cafét och det andra
här ute igen.
Hur har det gått den här
sommaren?
– Jodå, det har väl gått bra.
Cafét är ju ingen ekonomisk
höjdare, men bed & breakfasten har vi fått in lite pengar på. Afrikanska middagar
har gått en del. Men framför
allt tycker folk att det är
roligt att komma hit. De
tycker att det är något annorlunda och spännande.
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