När Annelie Utter från Tjuvkil
träffade Rajat Pal Singh i en
djungel i Indien var det en del
som talade emot deras k
 ärlek.
Hon var 17 år äldre och hans
chef. Men de förenades av
sitt intresse för de
vilda djuren. Numera
har t igerspåraren från 
Indien blivit laxrökare
i Bohuslän.
av hans pa k arlsson
foto patrik bergenstav

Visst är
kärleken
underbar!

Julklappstips!
Bli tigerfadder

n För 100 år sedan fanns det
100t 000 vilda tigrar. I dag finns
det endast omkring 3 200 vilda
tigrar kvar i världen. För 100
kronor i månaden kan du bli
tigerfadder och bidra till Världsnaturfondens arbete för att skydda
och rädda tigern. www.wwf.se.
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Annelie fann lyckan i Indien

Jag
blev
kär
i
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foto : elisabe th omsén

på zanzibar. En
röd colubusapa poserar 
mer än gärna framför
Annelies kamera.

vardagsnöje. Annelie
och Rajat kompletterar
varandra. – I dag skulle jag
inte klara mig utan honom.

Älskar naturen

Namn: Annelie Utter.
Ålder: 49 år.
Bor: Villa i Tjuvkil.
Familj: Sambo Rajat Pal Singh,
katten Smilla.
Sysselsättning: Naturfotograf,
researrangör.
Intressen: Natur, fotografering.

Röker laxar

D

et var Rajat som tog initia- Lofoten för att titta på späckhugNär Annelie reste hade de
tivet. Få förstår vilket mod garna. Jag jobbade gratis för dem bestämt att de skulle träffas igen
det krävde. Han var nyan- i många år och lärde mig mycket, i Sverige. Annelie driver sin reseställd naturguide i en nationalpark säger hon.
byrå plus en bed & breakfast och
Det var där hennes professionel- ett laxrökeri utanför Kungälv. När
i Indien och hade hört talas om
den krävande turledaren, kvinnan la äventyrsresor startade. Hon sål- Rajat kom på ett turistvisum var det
som ville ha det allra bästa för sina de allt hon ägde och reste till olika Annelie som fick vara modig och ta
gäster. Att hon var kompromisslös. exotiska platser och fotograferade emot en person som hon inte hade
Tidigt upp på morgonen. Först ut i de vilda djuren. Hon har varit uppe känt så länge.
skogen. Bästa fotoljuset.
på vulkansluttningarna i Uganda
– På väg till flygplatsen tänkte jag
Annelie Utter hade då i femton många gånger och besökt bergsgo- att jag skulle hämta min sambo. Det
år arrangerat äventyrsresor, från rillorna och därigenom bidragit kändes så. Det var lite överrumplanspäckhuggarsatill att rädda deras miljö.
de men det är ju så i många länder. I
”I Indien kan
fari i Lofoten
– Det skulle inte finnas Indien kan man bli bortgift utan att
och isbjörnssagorillor om vi inte knappt ha sett varandra. I Sverige
man bli bort- några
fari på Svalbard
reste dit för att titta på är vi extrema åt andra hållet, det tar
gift utan att
till bergsgorildem. De lever på attrak- så väldigt lång tid innan vi kommer
lor i Uganda och
knappt ha sett tiv mark som lokalbefolk- till skott.
tigrar i Indien.
ningen vill odla på. Men
varandra”
När hon åkte dit
så länge de tjänar mer på En annan verklighet
på vintern 2006
att vi kommer och tittar Rajat lärde sig snabbt svenska och
väntade en ny ung tigerspårare på på gorillorna så bevaras national- fyllde snart en viktig funktion både
henne.
parkerna. Det är samma sak med privat och i verksamheten. De fick
– Man vill ju helst ha de gamla tigrarna i Indien, det är ingen som mycket tid tillsammans och komsom man redan har jobbat med. är glad över att ha stora rovdjur i pletterade varandra. I början känMen nu hade de en ny guide och sin närhet men om vi kommer dit de Rajat att Sverige var ett paradis.
han verkade duktig, vi trivdes bra så bidrar vi till lokalbefolkningens Alla var måna om naturen, man
ihop. Men jag hade inte en tanke på försörjning, säger Annelie.
sopsorterade och tog hand om sina
kärlek, han var ju så mycket yngre
husdjur. Men snart såg han också
Turistvisum på fem månader baksidorna.
än jag, säger hon.
Det skiljer inte bara sjutton år Många av dem känner bara till sin
– Det var väldigt konstigt för mig
mellan dem, de bodde även på var närmiljö. De tror att det finns tig- att se hur mycket mat som slängs,
sin sida av jordklotet och var upp- rar överallt på jorden men tigrarna vilket otroligt slöseri. Eller att
växta i helt olika kulturer. Annelie finns bara just där.
många som verkar måna om natuvar dessutom chef över Rajat. Att i
Rajat växte upp vid en national- ren inte vill ha den nära inpå sig.
det läget visa romantiska känslor park och utbildade sig till natur- Man vill ta bort vargarna och blir
var inte lätt, särskilt inte i Indien guide.
arg på rådjuren som
”Ibland är det
där hierarkin är strikt.
– Jag jobbade myckäter upp blommori trädgården.
– Det tog ett tag innan jag förstod. et med fåglar. Men
väldigt jobbigt för na
Det var en av mina gäster som sa sedan ville jag se mer
Naturen ska finnas
till mig att Rajat stötte på mig och och sökte mig till par- att vi ser så olika på deras villkor.
Många svenskar
när jag väl fick upp ögonen så gick ker där det fanns lejon
på saker”
vill bevara tigrardet fort. Då small det till ordentligt, och tigrar, berättar
berättar Annelie.
Rajat.
na i Indien, men det är kanske inte
Rajat förklarar hur det kan gå så konstigt att indierna inte tycker
Sålde allt hon ägde
till. Skogen läser han av genom att om tigrarna när de tar deras kor
Annelie blev tidigt intresserad av titta, lyssna och lukta. Han kan höra och barn ibland.
naturen. Hennes mamma kunde på varningsropen från andra djur
Annelie håller med. Trots att hon
namnen på alla blommor och fåglar om det ligger ett rovdjur i närheten. har rest i världen och har ett öppet
och de var ofta ute i skog och mark. Ibland hittar han kadaver, fotspår, sinne har Rajat ändå gjort henne
Hennes pappa fotograferade. Som vattenhål eller spillning som leder uppmärksam på mycket.
fiskare på västkusten tog han med honom vidare.
– Det är väldigt utvecklande och
sig Annelie ut på havet där hon fick
– Det var lite av det jag föll för, samtidigt väldigt jobbigt ibland för
se tumlare, världens minsta val.
han imponerade på mig som guide, att vi ser så olika på saker. Men i
– På semestrar följde jag med säger Annelie och ger Rajat en liten dag skulle jag inte klara mig utan
en vän som forskade om valar till knuff.
honom.
n

Parets bästa ...

... tigerminne: Under en
safari åker deltagarna runt i en
öppen bil. Det är förbjudet för
alla att lämna bilen. Men en tidig
morgon gick Rajat ur bilen för att
kissa. Han hade spårat en tiger
och hörde plötsligt någon meter
framför sig hur det morrade. Där
stod en tiger, knappt synlig. Ett
skutt från tigern och Rajat skulle
bli en munsbit så han backade
snabbt tillbaka till bilen igen.
foto : a nnelie u t ter

”Jag hade inte en tanke på kärlek i början”

Namn: Rajat Pal Singh.
Ålder: 32 år.
Bor: Villa i Tjuvkil.
Familj: Sambo Annelie Utter,
katten Smilla.
Sysselsättning: Tigerspårare,
laxrökare.
Intressen: Natur, fåglar.

Hej kompis!

... gorillaminne: Vi upplever
en sådan vördnad när vi kommer till gorillorna. Vi kämpar i
timmar i tät djungel för att hitta
en gorillafamilj och de låter oss
sitta där och fotografera dem
när ungarna leker. En gång kom
en stor gorillahanne fram och
satte sig alldeles intill mig. Han
vred på huvudet, tittade på mig,
på min kamera. Det var så coolt.
Han ville sitta där med mig.

Invandring för
kärlekens skull

n På fyra år har kärleksinvandrarna ökat med 30 procent. 2006
fick drygt 17 000 personer uppehållstillstånd i Sverige genom
nyetablerad anknytning, som
kärleksinvandringen kallas hos
Migrationsverket.
2009 kom nästan 23 000
personer. Efter två år som sambo
eller gift får man uppehållstillstånd.
k äll a : migr ationsverke t.
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