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Gunvor och Tom Ryynänen 

Resmålet och tidpunkten klarnade faktiskt redan ett halvår tidigare. På så vis tycks man ju få något 
billigare flygbiljetter. Tidpunkten bryter den mörka kalla vintern. Det blev nu så att vår vinter, som 
varit mild ända till nyår, skärpte till ordentligt och kölden höll i länge i januari, medan vi själva njöt 
av tropisk värme. Vänner rapporterade om minus 32 grader i Rovaniemi så det betydde över 60 
graders skillnad.  

Av en tillfällighet blev vårt ankomstdatum till Sri Lanka precis det samma som till Sydafrika ett år 
tidigare. Detta leder mig till en jämförelse mellan dessa länder, som har slående likheter i sin 
historia. Båda ländernas ursprungsbefolkningar fick kämpa mot först portugiser och sedan 
holländare, som gjorde anspråk på en del av respektive territorier och naturtillgångar. Sedan kom 
engelsmännen och år 1815 blev båda länderna brittiska kolonier!  

I Sydafrika övergick kolonialväldet till en Union av européer redan 1910 (republik 1961), men 
dominerades av Afrikaans nationalism och apartheid från 1948 ända till 1994. I Sri Lanka pågick 
kolonistyret till samma år 1948, då landet blev självständigt. I Sydafrika har Zulufolk och andra ss. 
bantustammar haft oupphörliga fejder sinsemellan och mot de vita inflyttarna, medan samma gällt 
för de olika folken i Sri Lanka. Färskast har varit inbördeskriget mellan singaleser och tamiler åren 
1983 till 2009. Den stora skillnaden mellan länderna utgör kulturen, som i Sri Lanka fortfarande 
helt domineras av den ”egna” befolkningens samhällsskick, religioner och språk, som under 
årtusenden förädlats. (I Sydafrika är kanske främst konst, musik och sedvänjor bäst bevarade). 

Väl framme efter en ”alltför lång” flygresa via London, kunde vi själva tydligt se hur starkt den 
lokala buddhistiska kulturen gör sig gällande i samhällena, i trafiken, i maten – i allt. Men också 
folktätheten på över 300 invånare per km2 gör genast ett starkt intryck. Ön är ju ganska liten 
(65,000 km2) och folkökningen fortsätter att stiga över 20 miljoner. Muslimska familjer och 
stadsdelar breder ut sig och hinduer finns förutom i norr också lite varstans. En ny tolerant regim 
leder landet sedan 2015 och ekonomin växer, åtminstone för närvarande (anm: då, 2016).  

Folktätheten i kustområden medförde också en väldigt omfattande katastrof som följd av tsunamin 
år 2004, då tiotals tusen mänskor miste livet och vattenmassorna på sina ställen rullade in över två 
kilometer i inlandet. Byar och städer har föredömligt byggts upp på nytt och endast här och där såg 
vi längre spår av förödelsen. 

Vår första anhalt för fem nätter ligger ca 75 km söder om Colombo, mellan Beruwala och Bentota 
Ganga flodens utlopp. Taxiresan från flygfältet (norr om Colombo)var billig, ca 35 euro, och resan 
gick undantagsvis snabbt, då vi åkte längs en av landets två motorvägar nästan fram, förutom 
byvägen fram till Sagarika Guest House. Vi blev hjärtligt mottagna av Monika och hennes 
föräldrar, som drivit sitt hem och tilläggs-byggnader som gästhus och bed & breakfast i årtionden. 
Finländare har rest i årtionden till Ceylon – Sri Lanka, så Finland var inte nytt för dem. Nu har de 
överlåtit strandkrogen åt en annan småföretagare, men tomten ansluter till den vidsträckta 
sandstranden och vi fick en riktigt mysig tvårumsenhet med utsikt över poolen ner mot beachen. 

Jo, visst var det skönt att efter mörka, kalla vinterdagar vada ut i Indiska Oceanen! Ett par hundra 
meter längs stranden fanns dessutom ett badställe helt skyddat av rev och där kände sig Gunvor 
också trygg att simma ut. Därifrån norrut fanns flera hotell och märkbart mera turister på 
stränderna. Några lugna sköna dagar drygades ut med goda frukostar, i både västerländsk och lokal 



stil, och några givande program. Kameran följde med på våra tuktuk resor och vi tog bilder av 
arkitekt Geoffrey Bawas residens och stora imponerande park och trädgård. Han var för några 
årtionden sedan en av Asiens främsta arkitekter. 

    

Vår rutt Bandaranaike > Beruwala > Galle tåg, Mirissa > Colombo, Kelaniya > Dambulla > 
Kandy > Haputale > Weligama > Tangalle > Colombo > flygfältet (35 km norrut)- karta 

 



Bawa har bl.a. ritat Sri Lankas nya parlamentsbyggnad, som kombinerar traditionell lankesisk stil 
med modernare linjer. I Colombo såg vi senare Seema Malaka templet, designat av Bawa och 
vackert beläget på en arm  i Beira Lake. (Till höger Reception Lunuganga) 

 

 

Men tillbaka till Sagarika med omgivning: 

                

Vi besökte här på landsbygden ett tempel i närheten med en jättelik Buddha och rikt dekorerat 
tempelrum. Solen gick så vackert ned flera kvällar och värdparet tog oss med till huvudgatan där en 
färgsprakande perahera eller dansparad överraskade oss i sin omfattning med elefanter, vackra 
kostymer, trummor, eldar – som försmak till det vi siktat in oss på att se i Kelaniya en vecka senare. 
Vi åt ett par kvällar god skaldjursmat och rice and curry på en strandkrog vid floden. Sköna dagar! 

Det blev dags att säga adjö till Monika och åka med tuktuk och allt bagage till tågstationen för en ca 
4 timmars resa söderut via Galle till Weligama. Vi köpte andra klass biljetter. Bättre fanns inte och 
sittplatser fick vi först efter två timmars trängselstående fram till Galle. Det var lite jobbigt med 
kappsäcken som vi tagit med på resan för att fylla med lokala varor och souvenirer. Som andra 
logiplats hade vi bokat Bougain Villa i Mirissa, också det ett Guest House invid stranden. Vår värd 
Nalaka visade oss rummet en trappa upp med stor terrass, men i övrigt var det nog ganska enkelt. 
Helt OK. tyckte vi för tre nätter då vi också ville åka ut med båt för att se valar, speciellt just 
utanför Mirissa. Det var nästan säsong för blåval. 

Stranden intill vårt gästhus var inte bred utan sluttade ganska brant, i grov sand, ned i havet. 
Utriggar fiskebåtar fanns nära intill, där några fiskare bodde. Rikligt med fiskebåtar såg vi en dag 
senare då vi åkte tidigt till fiskehamnen vid byn. Där samlades turister för att åka båt ut några sjömil 



för att se blåval, delfiner och eventuellt andra valarter. Det har blivit ganska så kommersiellt med 
många båtar som erbjuder mycket turister samma sak och trängs ute på havet för att närma sig dessa 
väldiga djur så fort de dyker upp. 

  

Kameran samarbetade inte så bra med mig, men man kan se lite av en val som ”blåser” ovan. (anm: 

SE separata bilder). Kontinentalsockeln, där stort djup börjar, ligger ganska nära kusten vid Mirissa 
och man kan dagligen se valar där i januari till april. Vi såg också delfiner som lekte kring båten 
och en sköldpadda, som flöt på ytan.  I byn fick vi gott kaffe och härlig frukt – köpte mera papaya !, 
fingerbananer, ananas, king coconut och rambutan med oss till rummet! 

Efter åtta dagars strandliv var det nu dags att åka upp till Colombo och vidare till Kelaniya för att se  
Duruthu Perahera, den religiösa paradfestlighet som firas inför fullmåne som en nationellt viktig 
ceremoni i januari. Vi hade i förväg hyrt ett Airbnb rum av Kavin, som själv var i USA visade det 
sig. Hans hus Riverside Hotel låg alldeles nära Kelaniya templet, på andra sidan floden och vi 
lyckades i Colombo få biljetter till utlänningsläktaren på bästa plats mitt emot hedersläktaren, där 
ministrar och andra dignitärer satte sig, då det imponerande spektaklet äntligen började klockan nio 
på kvällen. Vi var glada att ha så goda platser, en meter från processionen. 

         



Templet Kelani Rajamaha Viharaya ligger alldeles invid floden och det såg vi i dagsljus följande 
dag. Platsen har anor från ett kungadöme för över 2000 år tillbaka och legenden säger att Gautama 
Buddha själv besökt platsen och att den första dagaban (stupan) byggdes därpå. Det sägs att Sri 
Lanka haft 186 kungar sedan Buddhas tid fram till 1815. Efter Kandy anses den religiösa ceremonin 
i Kelaniya var den näst mest hyllade i Sri Lanka. Vackra muraler, skulpturer och andra målningar 
pryder det stora tempelområdet. Den ceremoniella paraden Perahera tredje kvällen är höjdpunkten 
inför fullmånen. De högst rankade lärda buddhisterna i vita festdräkter och munkarna håller styvt på 
processionens form och tradition och går framom de jättelika, prydda ”tusker” elefanterna som bär 
en upplyst relik på ryggen. Före och efter elefanterna kommer pojkar som smäller med piskor och 
omges av facklor, rytmiska trumslagare, smyckade dansare, maskprydda drakmänskor och 
demoner. De tre ”devalerna Vishnu, Kataragama och Vibhishana” hyllades med tusker. 

Det är viktigt för den politiska ledningen att upprätthålla goda relationer med den religiösa 
administrationen och därför närvar ministrar och andra politiker samt också flera diplomater. Säkert 
över 100 000 åskådare hade samlats längs paradens rutt längre bort och hundratals poliser höll 
ordning medan ceremonin pågick, men sedan då alla skulle bort från området blev det kaos. Vi 
hamnade mitt i denna stampede och det var omöjligt att flytta sig bortåt under närmare en timme. 
Till all lycka bodde vi så nära, på andra sidan bron, att vi kunde promenera tillbaka till vårt rum. 

Gubben, som skötte gästhuset för Kavin, förstod och pratade inte många ord engelska så vi beslöt 
att fara till Colombo efter morgonmålet och tuktuk kusken förstod ännu mindre, så vi fick lov att 
byta chaufför i stan. Vi fick en första glimt av Colombos centrum, shopar och så lyckades vi fixa en 
taxi för vår långa resa följande dag. Vi kom överens om ett pris med Damith, partner i ett litet turist-
service företag och han körde hela långa rutten till Dambulla, Sigiriya och ända till Kandy nästa 
dag. 

                             

Vi klättrade upp 600 trappsteg till de urgamla grott-templen högt över det omgivande landskapet. 
Mest imponerade blev vi av målningar och mönster i de fem grottornas tak och väggar, men dessa 
tempel hade också ett stort antal vackert formade buddha statyer i olika positioner. 

 Väl framme vid den jättelika över 300 meter höga 
klippan i Sigiriya nöjde vi oss att se den nedifrån och 
följde den imponerande vallgraven och vatten-
systemet för trädgården. En kung byggde 1300 
trappsteg upp till sitt palats på klippans tak!  

Vi åkte vidare via en Spice garden till Kandy, den 
vackra, gamla kungastaden byggd kring en sjö i 
dalen. Vi stannade två nätter på hotel Thilanka med 



en bedårande utsikt över stan och bergen i fonden. I Kandy finns mycket att se, men mest känt är 
Tooth Temple, vars strandbyggnad speglar sig i sjön. 

Vi stannade en stund vid tempelbyggnaderna och beundrade deras vackra proportioner och 
utsmyckningar, men gick inte in för att se på reliken (flera centimeter lång) som sägs vara Buddhas 
tand! Avsikten var att vandra längs strandpromenaden och ta det lugnt, men vi hade båda riktigt ont 
i halsen (resans enda åkomma) och tuktukade i väg, först till ett apotek där vi fick tre dagars 
antibiotikakur, som hjälpte oss. På tågstationen visade det sig att inga biljetter fanns kvar till tåget 
26.1. på den berömda rutten upp i högländerna och teodlingarna. Vi fortsatte via postkontoret till 
den livliga marknaden och träffade på tuktukförarens inrådan bilägaren Mr. Black, som offererade 
ett hyggligt pris för en bilresa till Haputale istället för tåget. Vår rundtur i Kandy fortsatte upp på en 
höjd över staden där vi hade en verkligt betagande utsikt över Kandy. Man förstår att kungarna 
under tidigare sekel tyckte om dalen med sin sjö, som de byggde ut och förskönade. Floden som 
flyter genom Kandy är den längsta i landet och kantas av en stor kunglig trädgård. 

Vi beslöt att göra en del uppköp i Kandy, som anses vara bäst i kvalitet och pris när det gäller 
handicraft, textiler och kryddor. Vi besökte ett stort träsnideri i tre våningar och köpte ett par saker 
och drack te på ett vackert bord i teak, som var på väg till Kotka! Ägaren i minst tredje generation 
visade också hur de organiska färgerna till trämasker tillreds och en del andra arbertsfaser, som allt 
görs med handverktyg. Här fanns föremål i mahogny, teak, ebenholts och tom. sandalwood. 

Intill träföretaget fanns en lika stor byggnad full av batik, tillverkad på olika sätt. En del verkliga 
konststycken var gjorda som ornament med pensel. Senare skulle vi besöka en enklare ”fabrik” där 
kläder och annan bruksbatik tillverkades. 

Den återstående tiden utnyttjade vi det bekväma och sympatiska hotellet, dess pool och restaurant. 
Efter andra natten på Hotel Thilanka kom Mr. Black efter oss och vi började färden upp till 
höglandet. Det blev en riktigt upplevelserik etapp, då landskapet är så storslaget och Black, utan 
brådska, ville visa och berätta om det vi kunde se. Efter hundra hårnålskurvor nådde vi 
engelsmännens te-stad Nuwara Eliya på nära tvåtusen meters höjd, där komplett med korsvirkeshus 
och golfbana. Turisttåget stannar där och det samlas en massa turister.  

Efter mera fotande åkte vi vidare längs imponerande sluttningar fyllda av tebuskar på var sida om 
vägen. Black visade oss hur toppbladet och de tre följande utnyttjas för olika sorters te: BOP, 
White, Green och Gold (nyaste bladsprötet) samt Black (alla blad tillsammans). 

 



Vi stannade en hel timme vid en tefabrik och våra bristfälliga kunskaper om teprocesser fördjupades 
märkbart av en sympatisk dam som fungerade som guide. En mängd faktorer i naturen och i 
framställnings-alternativen avgör vilken typ och kvalitet av te det blir – lite som vin, det är mycket 
att kunna. Jo, vi köpte också ett par paket.  

Bilresan fortsatte i dalgångar mellan höga berg, uppfriskande vattenfall, små byar med grönsaks- 
och fruktstånd längs vägen och så upp över ett bergspass höljt i dimslöjor, innan vi närmade oss 
Haputale, där vi skulle övernatta. 

                

 

Leisure Mount View heter gästhuset med all rätta, där vi blev väl mottagna av Hassan och hans 
syster. Vi fick ett mysigt rum med balkong och milsvida utsikt från sängen. Vegematen i lankesisk 
version var smaklig och intressant. Riktigt trevlig stämning rådde på kvällen i matsalen med ca åtta 
gäster vid bord med oljelampor. Värden sysslar också med matskola och Gunvor pratade om recept 
med honom. El fanns naturligtvis, men inte uppvärmning (så vitt vi kunde se) så det var skönt att 
dra på sig ett tjockt täcke till natten. I skymningen gjorde vi en promenad och såg teblads-
plockerskor bege sig hemåt efter en tung arbetsdag. 

         



Hassan ordnade en ny taxi för vår sista etapp på inlandsturen. Vår chaufför kom och vi funderade på 
rutten. Gärna skulle vi ha åkt ca 20 km österut till Lipton´s Seat, platsen där Lord Thomas Lipton 
hade en ut- och översikt av sin estate och sina halvslavande arbetare. Ett stup på nära en kilometer 
blev osett. Intill ligger Dambatenne Tea Factory som magnaten Lipton lät bygga kring 1890. 

Vi valde att istället se Bambarakanda vattenfallet , som ligger nära den mera västliga rutten mot 
södra kusten. Vattenfallet (en del syns på bilden) är 241 meter högt och därmed det högsta i Sri 
Lanka. Bilresan fortsatte på ställvis mycket dåliga och ödsliga vägar och skulle nog ta ca 7 timmar.  

Vid en ny genvägsstump körde vi invid en hög damm och såg den stora konstgjorda sjön på övre 
sidan. Landets regeringar har byggt många vattenkraftverk, men också system för irrigering av de 
omfattande odlingarna av ris, kokospalmer, gummiträd och övriga viktiga grödor. Nu har kineserna 
tagit hand om många infrastruktur projekt och man ser dem överallt, en stor del som turister. Också 
talrika ryssar stötte vi på, som turistar eller som sökt sig ett nytt hemland. Via många byar och nu 
också obebodda skogsområden, där flera vilda djur korsade vår väg, kom vi så till Matara, som är 
största stad på  sydkusten och knutpunkt för trafiken. Där börjar också motorvägen som på lagom 
avstånd från västkusten löper till Colombo och norrut till bl.a. flygfältet. 

Vi hade bokat rum för fyra nätter på Bay view Villa, strax västerom Weligama. Ägaren Suresh tog 
väl emot oss och vi återsåg vår kappsäck, som vi lämnat färdigt där, då vi åkte från grannbyn 
Mirissa före inlandsturen. 

 

.     

Villan var nära nog byggd på havet och vårt rum med terrass (som inte syns på bilden utan finns 
övanför den stora krogverandan) gav oss en 180 graders utsikt över havet, Vi åt gärna på 
krogterrassen för de hade riktigt god seafood och fisk. Kroppen på jumbo prawns var nog över 15 
cm och krabba fanns också, hummern däremot var liten och den åt vi inte. Båtbilden ovan visar en 
stor utriggare på väg från den långgrunda stranden vid egentliga Weligama bukten, som är kankse 3 
km lång, ett par kilometer från vårt ställe. Den lilla långsmala staden sträcker sig några kvarter inåt 
land och närmast beachen finns en rad enkla hotell och strandkrogar. Stranden var idealisk för några 
långa promenader barfota. 

Vid bortre ändan av stranden hölls surfskola och många ungdomar övade att surfa på de måttliga 
vågorna i bukten. Närmare vår ända låg mera fiskebåtar och ca 200 meter ut finns den lilla ön 
Taprobane, där en fransk greve en gång byggt en lyxig villa, som nu ägs av någon institution. Efter 
en sådan promenad var det gott att få en dubbel espresso med rotti på ett beatnik café, med snudd på 



rasta och med stora bilder av Bob Marley och Che. Vi hade sett Marley bilder tidigare, flera gånger 
t.ex. på någon tuktuk, så jag frågade killarna på kaféet varav det kom sig att Marley här är så 
uppskattad. Jag fick ingen djupsinnig förklaring utan de tyckte att det var pga. droggräset ”grass” 
och delvis musiken.. 

En annan dag åkte vi lite längre bort till s.k. batikfabrik, som erbjuder arbete för kvinnor och nog  

 

            

 

var säkert ett hundratal kvinnor sysselsatta med 
olika skeden av framställningen, att klippa till 
tyger, att designa mönster, att binda och vrida 
tygstyckena, måla, blanda färger i badkar, 
sömnad, torkställningar osv. Vi köpte ett par 
saker, men snyggare och lika billiga batikkläder 
hittade Gunvor i en butik i stan. 

Det var dags för en rice curry med fisk på en 
strandkrog innan vi åkte till Bay View. Vi 
föredrog att simma där vid vår egen lugna vik 
som skyddades på ena sidan av en klippudde. 

Vid en simtur hade vi sällskap av två 
snorklande lankapojkar, men också av en stor sköldpadda och sedan på stranden vandrade en stor 
iguana med svansen släpande i sanden. 

På söndag, januaris sista dag lastade vi in allt bagage i ytterligare en taxi för att flytta till Tangalle, 
knappt 60 km öster om Weligama. Vi körde till Matara där vi tittade på holländarnas gamla fort och 
ett stort tempel som hade två kedjade elefanter i sin trädgård. Via den stora busstationen åkte vi  
förbi Sri Lankas sydspets Dondra, som har ett 50 m högt fyrtorn från brittiska tiden (1889), och 
vidare mot vårt sista strandhotell Good Karma ett tiotal km öster om småstaden Tangalle i Rekawa. 

Nu såg vi fram mot en ”jungfrulig” Robinson Crusoe strand och så blev det. Ryska ägaren Sergej 
hade skapat en mycket smakfull helhet av Good Karma, med sju gästenheter på havssidan och några 
med små pooler och  ayurveda-massage (troligen seriös, men inte helhetsbehandling) på andra sidan 
om den nästan oframkomliga vägen. Denne Sergej hade med sin fru valt ett nytt livsinnehåll – 
ekologiska och estetiska värden i ett nytt land. Managern Doomie visade oss runt på det attraktivt 



byggda området. Efter en uppfriskande juice på den öppna restaurang-terrassen, där vi hälsade på 
den alltid glada och hjälpsamma Adji, som skötte serveringen, och gick till vårt logi som låg på övre 
plan i det hus som var näst närmast havet, med vacker trädgård omkring, med en stor terrass och 
högklassiga ytmaterial. Vi var nöjda och ivriga att se om beachen verkligen är det vi hoppats på. 

        

 

Ingen trängsel på denhär playan! 
Det var vad vi ville uppleva ännu en 
gång. Tiotals kilometer sandstrand 
nästan orörd av turismen ännu. Bara 
några fiskare åt ena hållet och ett 
fåtal sköldpappor som kryper upp 
för att lägga ägg djupt i sanden. Ett 
fåtal kilometer österut finns en 
skyddsorganisation för 
sköldpaddorna som håller vakt och 
tillåter att turister följer med till 
stranden i mörkret då de siktat 
någon padda, men tyvärr dök ingen 
upp den kvällen vi var på plats. 

Maten var helt god, i huvudsak lankesisk: ris, curry, kokos men också fisk och räkor. I närheten 
fanns bara ett litet annat gästhus så vi åt på Good Karmas strandrestaurant. Vilket lugn, ingen TV, 
bara bränningarnas jämna brus på natten. Jag ville dyka genom bränningarna och simma ut än en 
gång (som då jag var yngre...) , men visst tog det på krafterna mera än förr. 

Solen lyste två dagar av tre och poolen gav oss svalka liksom A/C på rummet. Det blev dags att 
tänka på ännu en etapp, till Colombo dagen före Sri Lankas självständighetsdag torsdag 4.2. Vi 
kunde ha valt en buss från Matara, men den tunga kappsäcken avskräckte oss och det blev så ännu 
en taxi, till rätt hyfsat pris och längs motorvägen. Dock måste vi igen fylla på rupee-kassan vid en 
ATM. Dessa gjorde mig nervös vissa gånger då det inte fungerade. Det blev många ATM när nästan 
alla hotell krävde cash betalning, vilket nog överraskade oss. 

Vår chaufför den här gången var lite butter och pratade om stängda gator i Colombo på grund av 
självständighetsfirandet. Körsättet i städerna är häpnadsväckande. Under tre veckor har vi åkt ”med 
livet som insats” i både tuktuk och van-bilar, så att bilen nästan snuddar vid de flesta fordon 



omkring oss. Det var lugnande att komma ut på motorvägen och dessutom stannade vi vid ett 
service-center som byggts i anslutning till motorvägen halvvägs. En god kopp espresso och ett par 
souvenirer blev resultatet. Sri Lankan coffee är inte riktigt i vår smak (sumpigt) och bättre är då te. 

Chauffören valde en konstig rutt in mot Colombos centrum, som ligger tidsmässigt lååångt från 
infarten till stan. Nu såg vi landets flaggor överallt; på flera ställen såldes också små flaggor. 
Chauffören var så orolig eller osäker att han pratade oupphörligt med andra om rutten och säkert 
diverse annat – av nära fyra timmar på väg pratade han över 3 timmar! Han stannade och plockade 
upp sin bror som är brandman i Colombo – så nu skulle vi nog hitta bästa rutt utan dröjsmål. 
Faktum är att vi inte såg nämnvärt väghinder och bilen förde oss helt rätt till Whitehouse Residence. 

Detta hotell har ett antal rum för kortvariga gäster och ligger väldigt lämpligt i Kollupitiya 
stadsdelen strax söder om Galle Face och Beira Lake. Galle Face är huvudplats för 
självständighetsfirandet med tal och parad, kl. 10 följande morgon och Beira sjön promenerade vi 
till redan samma dag. Seema Malaka templet (arkitekt Bawas design) ligger vackert en bit ut i sjön 
och i fonden ser man Fort stadsdelen med alla sina skyskrapor och bortom dem hamnens stora 
kranar. Hotellets manager är ytterst gästvänlig och hade ju redan två veckor tidigare hjälpt oss med 
transport etc. Tyvärr har jag tappat hans namn. 

Han förde oss personligen till en verkligt bra lankesisk krog Raja Bojun, med musik och en lång rad 
ångande kopparbyttor med alla sorters ris, chicken curry, thosai, sambol, lamrais, roti, stringhoppers 
osv...plus goda efterrätter.  Krogen låg bara ett kvarter från Whitehouse och på kvällen packade vi 
det mesta färdigt för flyget hem och tittade en stund på TV, första eller andra gången på hela resan. 

Vi åt en god frukost och hotellvärdinnan upplyste oss om att programmet för självständighetsdagen 
börjar klockan 10 med president Maithri Sirisenas tal och därpå paradens början, som man bäst kan 
se på TV. En dryg kvart timme efter 10 gick vi ut och vandrade längs tomma gator den dryga 
kilometern till Galle Face. Militärpolisen hade tömt Galle Road och ett par närliggande gator, 
främst för att dignitärerna skulle kunna köra bort efter paraden. Flottans fartyg låg utanför på redden 
och jaktplan dånade i formation över oss.  

Vi tittade på pansarfordon, orkester och flaggbanér strax bortom en mur av åskådare som vi inte 
ville tränga oss in i. Paraden höll sig till den stora öppna platsen intill det anrika Galle Face Hotel 
och norr om premiärministerns residens. Vi tog några foton och rädda att bli trängda av 
återvändande publik retirerade vi ett par kvarter till ett öppet, trevligt kafé. Mycket granna militärer 
och lyxiga bilar åkte förbi. 

 

                     



 

           

 

Vi hade god tid att förbereda oss för hemfärd. Det kändes skönt att vila ett par extra timmar på 
hotellet för en liten tilläggsavgift. Sri Lankan Airlines skulle avgå först efter midnatt, men vi åkte i 
god tid de dryga 30 kilometrarna till flygplatsen, som nog var lite virrig vad gäller check-in och 
security, men allt ordnade sig och efter 10 timmar och ombyte i Frankfurt nu på återvägen, kom vi 
äntligen lyckligt hem igen, många upplevelser rikare. 

= = = = = = = 

 

Några uppgifter i februari 2016: 

Tidsdifferens 3,5 timmar  ;  Väder i sydväst kring 30 grader, solig månad, vind från nordost 

Priser under hälften av Finlands nivå generellt  ; Valuta rupee, 1 euro = 158 LKR 

Finland har generalkonsul, Colombo 94-11-4742005  ;  businessdelegation 2016 

Info: www.roughguides (inkl guidebok) ;  www.srilanka.travel ; amazinglanka.com , etc.  

 

 


