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Svenska Fyrsällskapet har pondus!
Kenth Dejenstam

Läste med stort in-
tresse artikeln i senas-
te numret av Blänket 
om fyren Galle Fort 
på Sri Lanka.

Jag och min gode 
vän Håkan Edwards-
son besökte fyren 
den 14 februari 2015. 

Förutom glädjen att bli insläppta i fyren, 
vilket förunnas några få utvalda, som de 
sa till oss, fick vi också en djup inblick i 
deras organisation och beslutsvägar. Som 
två nyfikna turister och jag som medlem 
i Svenska Fyrsällskapet blev häpna när 
vi var ute och vandrade i den lilla staden 
Galle och fick se en ovanligt vacker fyr 
i exotisk miljö. Vi bara måste få besöka 
fyren! Vi gick in på fyrplatsens inhäng-
nade område och knackade på  dörren 
till fyrvaktarens arbetsrum. En yrvaken 
fyrvaktare öppnade dörren och såg helt 
oförstående ut. Tyvärr så har vi inga vis-
ningar sa han, men hör med hamnkap-
ten. Nu började vår utmaning. Vi skulle 
komma upp i det höga tornet, men de 
byråkratiska hindren var minst lika höga.

Vi blev hänvisade till hamnkaptenen i 
Galle och gick därför till hamnkontoret på 
andra sida staden och möttes av ett litet 
och gammalt kontor med stora högar av 
papper och skrivmaskiner. Personalen satt 
i ett landskap gömda bakom dessa pap-
perstravar. Det fanns en person som hade 
eget rum med glasfönster och en dator, det 
var chefen. Efter en stunds väntan blev vi 
insläppta till hamnchefen som blev både 
smickrad och glad att få träffa medlem-
mar från Svenska Fyrsällskapet. Han skulle 
göra sitt bästa för att utverka ett tillstånd 

för oss båda. Vi fick under tiden som faxen 
gick varm för att utverka vårt tillstånd lyss-
na till hans berättelse om vilken huvudsys-
selsättning de hade. Det var att bemanna 
handelsfartyg med vakter för att skydda 
mot pirater som var ett växande problem 
i deras farvatten.

Vi skulle få besked dagen efter, men det 
kom inte något så vi gick tillbaka till honom 
och fick då reda på att denna form av beslut 
var för stort för honom utan måste beslu-
tas av hamnchefen i huvudstaden, alltså 
hans chef, som vi förstod var den man som 
hade fått faxen beträffande vårt tillstånd. Vi 
uppmanades att skriva ett eget fax till högs-
ta beslutande organet och fick svar på en 
lördagsmorgon via den lokala hamnchefen 
som nu kallades in för att ge oss tillståndet. 
Nu fick vi besöka fyren. Se brevet nedan 
som vi skickade till den högst beslutande 
hamnchefen som tog skruv och beordrade 
Galles hamnchef att åka in på sin ledighet 
för att ta hand om de nu viktiga medlem-
marna från Svenska Fyrsällskapet:

”To the Harbour Master
We write to you because we have been 
recommended by M.s.n. Rifthan Dy Har-
bour Masters Ofc to do so. We ask for 
your permission to visit the Lighthouse in 
Galle a.s.p. I am a member of The Swedish 
Lighthouse Society, one of the founder of 
The World Lighthouse Society.”

En rolig händelse var att vi fick syn på en 
svensk snusdosa som låg på skrivbordet i 
fyrvaktarens arbetsrum. Fyrvaktaren såg att 
vi titta till och log och sa att detta har vi hit-
tat här utanför men förstår inte vad det är. 
Han såg betänksam ut när vi försökte 
förklara denna gåta.


