6

|

K U R I R E N KU N G Ä LV | n u m m e r 1 0 | v e c k a 1 8 | 2 0 0 4

ANNELIE UTTER
Ålder: 41.
Bor: Villa i Tjuvkil tillsammans
med sambon Kassim Khamis.
Yrke: Naturfotograf, föredragshållare, driver ekoturismföretaget
Natur Resor Annelie Utter AB, och
så vidare…
Bakgrund: Började med späckhuggarsafari i mindre skala i slutet av
80-talet. 1995 sa hon upp sig från
sitt arbete på kommunen och satsade på Natur Resor på heltid.
Bonusfakta: Fick 2001 det prestigefyllda ekoturismpriset ”Grand
Travel Award”, som Sveriges bästa
ekoturismarrangör.
Bonusfakta 2: Har nyligen gått in
som sponsor i ett projekt som ska
rädda geparden i Masaimara i
Kenya.

Ett av resmålen Annelie
Utter erbjuder är resor till
Kasims hemö Zanzibar.
– Med Kasim som guide
kommer man till ställen som
”vanliga” turister aldrig
kommer i närheten av. Det
är ju hans hem, vi kan äta
hemma hos lokalbefolkningen och verkligen känna
på livet det riktiga livet på
Zanzibar, säger Annelie
Utter.

Från Arktis till Afrika mitt i Tjuvkil
TJUVKIL. Rastafariflaggan vajar stolt mitt i
Tjuvkil.
Sedan ett och ett
halvt år bor den prisbelönta ekoturismarrangören Annelie Utter med
sin zanzibariske sambo
Kasim Khamis mitt i
Tjuvkil.
Där har de, vid sidan
av resebyrån, café och
restaurang med afrikanska specialiteter,
bed and breakfast – och
sedan en dryg vecka
också en affär: Från
Arktis till Afrika.
Torsdagen den 15 april invigdes den nya affären. Morgonen efter hälsar Kuriren på,
och Annelie Utter, 41,
kommer och möter oss – barfota.
– Jag sålde sandalerna jag
hade på mig i går. Det var en
som absolut ville ha dem,
skrattar Annelie Utter, 41.
Varorna i den nya affären
är prylar som hon själv har
köpt ute på sina resor, och
tagit med hem.
– Sandalerna hade en strykande åtgång i går, berättar
Annelie Utter, och pekar på
det 70-tal sandaler som från
Lamu i Kenya som står uppradade på hyllorna.
Förutom sandalerna säljs
det gosedjur i form av späckhuggare,
tingatingatavlor
från Tanzania, kryddor,
smycken, vykort och naturligtvis böcker om djur.
Affären – som heter ”Från
Arktis till Afrika” för att

beskriva varorna och för att
visa vilket område Annelie
Utters naturresor spänner
över, ligger i samma byggnad
som Café Zanzibar, där det
bjuds på afrikanska juicer,
drycker och mat.
Annelies sambo Kasim
Khamis, 33, hade en liten
restaurang vid sidan av sitt
arbete som fiskare på den
tanzaniska ön Zanzibar
innan han flyttade till Sverige och han står för maten
på cafét. (Om man förbeställer kan man exempelvis få en
specialanrättad
tiorätters
afrikansk middag.)Allt är
dock inte afrikanskt. Kassim
säljer också en ursvensk delikatess – negerbollar…
Negerbollar kan man
inte kalla dem om man ska
vara svensk och politiskt
korrekt?
– När Kassim säljer dem
kan man kalla dem negerbollar, skrattar Annelie.

Trivs perfekt
De två har haft sitt högkvarter i Tjuvkil i ett och ett halvt
år.
– Vi fastnade för det här
direkt när vi såg den lilla
annonsen i GP. Man kunde
tänka sig allting med en
gång, ”här ska cafét vara, och
affären, här kan man ha bildvisning och föreläsningar,
och så vidare”.
Och de trivs fortfarande
helt perfekt.
– Det funkar jättebra.
Grannarna är jättetrevliga,
säger Kasim, på en blandning
av engelska och svenska, två
språk som båda var nya för
honom när han träffade

Annelie. Före det pratade
han bara swahili.
De två träffades för första
gången för sex år sedan då
Kasim var chaufför på en av
Annelies resor. För fyra år
sedan blev de två ett par och
något år senare flyttade
Kasim till Sverige.
Det var en helt ny värld
som öppnades för Kasim:
Hissar, stora vägar, vattenspolande toaletter.
Vad blev du mest förvånad över när du kom hit?
Kasim tänker ett tag och
svarar:
– Att det var is på vägarna.

Isbjörnar och tigrar
Annelie Utters ekoturismföretag heter Natur Resor, och
hon anordnar bland annat
späckhuggarsafari i Lofoten,
isbjörnssafari i Spetsbergen,
blåvalssafari på Island, den
senaste nya resan är tigersafari i Indien och hon anordnar flera olika Afrikaresor,
bland annat till Kasims hemö
Zanzibar.
– Med Kasim som guide
kommer man till ställen som
”vanliga” turister aldrig
kommer i närheten av. Det är
ju hans hem, vi kan äta
hemma hos lokalbefolkningen och verkligen känna
på livet det riktiga livet på
Zanzibar, säger Annelie
Utter.
Det är bland annat det här
som ska utmärka ekoturism,
att man tar hänsyn till de
lokala förutsättningar och
gynnar de lokala ekonomin
så mycket som möjligt.
Har ni några nyheter på
gång vad gäller resorna?

– Tigersafarin i Indien var
en stor succé. Jag skulle
gärna utveckla det till att
också träffa på de asiatiska
lejonen i Gir i Indien.
Vad är det för slags människor som åker på ekoturismresor?
– De är mellan 30 och 70
år. Det är inte så många barnfamiljer, även om det händer
speciellt på Afrika- eller
späckhuggarresorna. Många
reser en och en. Naturligtvis
är de naturintresserade och
det är inga gnällspikar. Man
måste ha en viss äventyrslusta
även om det inte är speciellt
fysiskt krävande.
Under vinterhalvåret är
Annelie och Kasim ute och
reser nästan hela tiden, ”man
är hemma en eller två dagar
och byter packning mellan
Svalbard och Afrika”, medan
de nu på sommarhalvåret är
hemma mer.
– Förutom en resa till
Island i juni ska jag vara
hemma till oktober, säger
Annelie.

narmo, som från början var
en av Annelies kunder.
En annan guide var i Tjuvkil och invigde affären förra
torsdagen; massajen Amos
Ole Tiniah, 24, som skar av
bandet med en machete och
affären var invigd.
Nu har ni resebyrå, café,
lite restaurang, bed and
breakfast med tre rum här i
Tjuvkil. Vad blir nästa
steg?
– Vi har beställt hit ett

safaritält med riktiga sängar
från Tanzania, så att man ska
kunna se exakt hur vi bor på
de resorna. Det blir ett ”Base
Camp Tjuvkil” här, skrattar
Annelie Utter.
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Inte med på allt
Förutom aktiviteterna i
Tjuvkil har Annelie Utter
fullt upp med andra ekoturismarbeten. Hon sitter med i
styrelsen för Ekoturismföreningen och arbetar bland
annat med att ekocertifiera
olika svenska researrangörer.
Vid sidan av det arbetet
håller hon också en del föredrag.
Hon åker inte längre med
på samtliga Natur Resors
resor, utan har andra duktiga
guider, som exempelvis den
kände äventyraren Ola Skin-

Annelie
Utter och
Kasim
Khamis
hade besök
av Amos
Ole Tiniah
som
invigde
Annelies
nyöppnade
affär. Rastafariflaggan vajar
stolt mitt i
Tjuvkil.

