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Sidan 30: Karlskronatjej i huvudroll
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27-åriga Emma Kiddnert har i konkurrens med 3 000 sökande fått en
hudvudroll i Wallmans nya Köpenhamnsshow med premiär den 25
augusti.
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Här kan ni uppleva
skärgårdsdrömmen
på riktigt nära håll

Röd
Blå
Sv
Gul

Bort från stress och press. En tur till Utklippan gör susen för
den som vill uppleva lugnet och havet på nära håll.
Resa hit

VILA. Den skyddade hamnen är populär så här års. Många båtar på långa seglatser stannar till för att pusta ut
på väg mot fortsatta äventyr.

UTKLIPPAN. På Södraskär ligger kafé, ornitologernas stuga och ett
över leder till gästhamnen och glasskiosken.

vandrarhem. En roddtur tvärs

HÅLLER KOLL. Som den hamnkapten han är, håller Lennart Rovin noga koll på
nyanlända båtar i hamnen.

Utklippan – utpost med bara havet i sikte

Från världens alla hörn
Och det är sällskap från världens alla hörn, som Nya Zeeland,
Spanien och Tyskland. Båtarna
kommer och går dygnet runt.
– Jag slutar för dagen vid 23tiden, men när jag går upp vid
halv sju har ändå nya båtar lagt
till.
På morgonronden är det dags

Äta
Kaféet serverar kaffe, lättare måltider och till exempel äppelpaj.
Vid hamnen finns en nyöppnad glasskiosk. På vandrahemmet finns
kök för den som vill laga egen mat. Inget Ica eller Konsum så lång
ögat når, så glöm inte att ta med ingredienser.

Göra
Först och främst njuta av naturreservatet Utklippans omgivning
och den magnifika utsikten. Bästa utkiksplatsen är givetvis toppen
på den 30 meter höga fyren, ett besök dit upp är ett måste. Därtill
rekommenderas att ligga på de solvarma klipporna och bara tycka
att livet är underbart. När det är gjort kan du till exempel ta ett
dopp, kika på sälar, grilla, köpa glass, bada bastu och spana efter
fåglar.

Ett sätt att varva ner
När Lennart anställdes av
dem hade han ett par år tidigare
sålt sin restaurang i Skåne efter
att ha fått läkarordinationen att
varva ner. Han satt i sitt hus i
småländska Gullabo och såg tidningsannonsen. Lennart hade
många år tidigare besökt Utklippan på väg hem från en seglats till Riga och mindes ön
mycket väl.
Sedan förra sommaren är han
bosatt på Utklippan från juni
till mitten av september. Helst
åker han inte in till staden alls, i
år har det bara blivit ett kort
eftermiddagsbesök.

Saknar ingenting
– Jag saknar ingenting här
ute. Sällskapet finns ju och om
camparin händelsevis skulle ta
slut, är det för övrigt bara nyttigt att längta lite.
Dessutom kommer fästmön
Christina Härstedt ofta på besök och stannar någon vecka i
taget. De trivs båda med livet på
Utklippan, men Lennart vet inte riktigt vad som är det allra
bästa.
– Visst, att tömma dasset ska
ju också göras, men annars tycker jag om allt. Hela Utklippan
som helhet.

LYSER. Den
nuvarande
fyren på
Utklippan
byggdes
1870. 30,9
meter och
sisådär 130
trappsteg upp
är utsikten
oändlig.

FAKTA OM ÖN OCH FYREN

Madeleine
von Koch [text]
0455-770 00
madeleine.von.koch
@blt.se

SAKNAR INGET. Lennart Rovin
lämnar helst inte Utklippan på hela sommaren.

Inte egen båt: Sveriges sydostligate vandrarhem har numera 26
bäddar i nyrenoverade små hus. Kaklade duschrum, fina sovrum
och havet utanför fönstret. Se till att boka, fullbelagt flera nätter i
sommar. Pris: 160 kronor per dygn, frukost 40 kronor. Tel: 0702187 127
Egen båt: Hamnen, byggd runt 1940, är populär under sommaren.
Hamndjup: 2,5 meter. Pris: Upp till 12 meter 100 kronor/ dygn, över
12 meter 120 kronor/dygn. Medlemsrabatt för Svenska Kryssarklubben.

Marcus
Palmgren [foto]
0455-772 06
marcus.palmgren
@blt.se

GRANNE MED HAVET. Lennart Rovin är hamnkapten på Utklippan och bor här mer än tre månader i sträck.

Fästmön Christina Härstedt kommer ut och stannar en eller par veckor i taget.

• Utklippan ligger 12 sjömil sydost om Karlskrona. (1 sjömil=
1 852 meter)
• Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp. Den består av
de två låga skären Norraskär
och Södraskär, samt några
små kobbar.
• Södraskär är bebyggd med
bland annat vandrarhem, kafé
och bastu.
• Svenska Kryssarklubben ar-

renderar Utklippan av Statens
Fastighetsverk.
• Utklippan är populärt bland
fåglar och fågelskådare. 1964
började ringmärkningsverksamheten och sedan dess har
över 300 000 fåglar av runt 200
sorter ringmärkts där.
• Den nuvarande fyren på Utklippan byggdes 1870. Tornet
är 30,9 meter högt och har en
lysvidd på 23,5 sjömil.
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Flera mil från Karlskrona, rakt
ut i havet. Så småningom skymtar Utklippan i horisonten. Några små hus, en fyr och massa segelbåtar syns när skären kommer närmare.
Mycket mer än så finns inte
på den lilla ögruppen, den sydostligaste i Sverige. Med inget
annat än havet i sikte och en sälkoloni som enda granne är Utklippan en egen liten värld.
Här huserar hamnkapten
Lennart Rovin hela sommarsäsongen. Han håller rent, sköter kaféet och välkomnar gäster
till vandrarhemmet och hamnen. Som spindeln i nätet ser
han till att allt fungerar och dagarna blir långa, från tidig morgon till sen kväll.
Förra året stannade 1 500 båtar över natt, i år gissar Lennart
på att det bli ännu fler. Utklippan ligger bra till för båtar på
väg mot Bornholm eller den
svenska kusten.
– Goda vänner och sällskap,
det får jag gott om här, säger
han.

att betala hamnavgiften. Runt
en hundralapp per dygn, beroende på storlek. En blå båt
med svensk flagg glider in och
fickparkerar så elegant det går.
Lennarts vana öga är snabbt.
– Där lägger 120 kronor till.
Över 12 meter lång och de får rabatt för att de är medlemmar i
kryssarklubben.
Svenska Kryssarklubben arrenderar ön av Statens fastighetsverk och driver verksamheten.
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KARLSKRONA

På Utklippan långt, långt ut i
havet bor Lennart Rovin.
Där är han hamnkapten
och ser till att ruljangsen på
landets sydostligaste utpost
fungerar.

Inte egen båt: Affärsverken kör turer måndag, onsdag, fredag till
Utklippan. Båten avgår från Sandhamn, Torhamn, klockan 8.30. Resan tar 90 minuter. Tillbaka i Sandhamn 14.45 samma eftermiddag.
Pris: vuxen 300 kronor, 6-16 år 150 kronor. Utflykten måste förbokas
på tel 0455-783 30.
Egen båt: Styr kosan mot sydost från Karlskrona. 12 sjömil bort
ligger Utklippan.

