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Point Utrecht Bastion, Galle Fort, Sri Lanka
Mikael Nilsson

Galle ligger på Sri Lankas sydvästra kust 
och har en naturlig hamn och var troligen 
en av de första bosättningarna redan före 
Kristus födelse. Man hade stor handel 
med Grekland, Kina och vissa arabländer. 
När Ibn Batuta anlände hit 1344 var detta 
Ceylons huvudhamn. 1729 hade staden 
nått sin fulla potential och c:a 500 famil-
jer, en fullskalig offentlig administration, 

handels- och varuhus var etablerade här. 
Fortet överlämnades till britterna 

den 23 februari 1796 en vecka efter att 
man intagit Colombo. Sri Lanka var en 
brittisk koloni från 1815 fram till själv-
ständigheten 1948.

Januari 2015, 29 grader varmt!
Årets första resa gick till Sri Lanka 
och väl där tog vi tillfället i akt att 
besöka Galle Fort och dess fyr. 

Galle grundades redan 1505 av portugiserna under ledning av Lorenzo 
de Almeida, två år innan Colombo och hade sin topp i utvecklingen på 
1700-talet innan britterna kom dit. Numera finns fortet (som ligger utanför 
själva staden) på UNESCOs världsarvslista. 

Fotografiet är troligen taget 1852 av foto-
grafen Frederick Fiebig utifrån ett handko-
lorerat tryck är det äldsta bevarade fotot 
på ön och visar ursprungsfyren. 
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Den nuvarande fyren, som är 26,5 m hög 
uppfördes 1939 på toppen av ruinerna 
av britternas krutmagasin. Fyren är från 
början Sri Lankas äldsta och dateras till 
1848. Då 24,5 m hög placerad c:a 100 
m från den nuvarande fyren. Den gamla 
förstördes i en brand 1934. 

Fyren underhålls av Sri Lanka Port 
Authority. Med två vita ljusblixtar var 
15:e sekund erhålls en räckvidd på 25 
sjömil. Fyren är fullt ut automatiserad.

Överst: Ingången till själva fyren.

Mitten: Byggnaden där dagens fyrvaktare 
och annan administrativ personal håller 
till.

Nederst: Galle är starkt influerat av por-
tugisisk arkitektur och många byggnader 
påminner om Lissabon.


