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Greenwich och Trinity House
Leif Elsby text och bild (om inget annat anges)

För att klara försörjningen av de brittiska öarna behövdes import av varor 
och förnödenheter. För det krävdes hamnar. Det krävde också att imperiet 
inte bara hade makt över haven utan även att det behärskade den ädla 
konsten att navigera. ”Rule Britania, Britania rule the sea …”. 

Docklands
Imperiets huvudstad förbinds med 
Nordsjön genom floden Themsen. Ebb 
och flod gör vattnet strömt. Dessutom 
skiljer nivån upp till sju meter. Det är 
nästan overkligt för en nordbo. För att 
landa lasten krävs hamn. Nedströms 
regeringskvarteren byggdes stora bas-
sänger för fartygen att gå in i vid hög-
vatten. Sedan stängdes slussporten och 
de kunde under ordnade former lossas 
även vid ebb. Här fanns lagerbyggnader, 
varv, bostäder och glädjehus. Kommer-
sen var livlig och moralen låg. Docklands 
hade ett skamfilat rykte. 

Från början av 1800-talet till mitten 
av 1900-talet utgjorde Docklands värl-
dens största hamn. Kriget for illa åt Lon-
don och Docklands. Återuppbyggnaden 
av hamnområdet skedde långsamt, om 

alls. Fartygen hade blivit större och kunde 
bara anlöpa djupare hamnar. Docklands 
förföll och blev slum.

Men centralt placerad mark är alltid 
värdefull. Området ”sanerades”. Det fick 
moderna kommunikationer. Kontor och 
bostäder sköt i höjden. Höghusen fick 
glasade fasader. Docklands har nu en sky-
line som konkurrerar med den för City. 
Även finansmarknaden har flyttat hit och 
utmanar den i London City.

Vy över Themsen från segelfartygens tid. Regeringskvarteren ligger till vänster utanför 
bild. På bortre stranden ligger Docklands. Närmast ligger dockan S:t Katherine´s. I högra 
kanten i bilden, vid vänstersvängen, ligger området Greenwich. 
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Mitt emot Docklands ligger området Greenwich med pampiga, officiella byggnader och det be-
römda observatoriet. Här finns Cutty Sark, en fullriggad clipper som var en av de snabbaste på 
traden för handeln med te. Här finns ett bostadsområde för dem med lite tjockare plånböcker. 
Här ligger National Maritime Museum, det kanske största i sitt slag i världen.

Museet ligger i en vacker park mellan Themsen och observatoriet. Ingången till den ståtliga 
byggnaden omges av två ankare i jätteformat. Inträdet var gratis. Den bjöd Hennes Majestät 
Drottningen på! Vi tackar och bugar!

Utställningen om Trinity House 
Museet har fler föremål än vad man har 
möjlighet att visa och kompletterar där-
för de fasta utställningarna med tema-
utställningar. När Maria och jag var där 
visades en om Trinity House, som firade 
500 år. Gratulerar! Trinity House är den 
engelska ”kollegan” till Sjöfartsverket. Ut-
ställningen gav en exposé över de senaste 
drygt 100 åren. 

Trinity House har hand om lots- 
och fyrväsendet i England, Wales, på 
kanalöarna samt i Gibraltar. Men inte 
till exempel i Skottland och på Irland. 
Den bildades för att öka säkerheten på 
Themsen. Här följer en beskrivning i 
några bilder.

Vid entrén visades linsen till fyren 
Tarbatt. Fyren stod färdig 1830 efter 
ritningar av Robert Stevenson. Denna 
lins från 1891 konstruerades av David 
Alan Stevenson. Ena halvan består av 
trumlins, den andra består av ett antal 
fack med planlinser.

Två paraboliska reflektorer. Den 
vänstra är från sent 1700-tal. Små bitar 
spegelglas har klistrats fast i en skål av 
trä. Den högra är från sent 1800-tal 
och användes bland annat på fyrskepp. I 
spegelns fokus satt en brännare med veke. 

Greenwich 
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Farligheter i öppet vatten markerades med bemannade fyrtorn på ”styltor” när så kunde 
ske, övriga med fyrskepp eller med obemannad boj med fyrljus. Här som modeller. 

Elektriskt bågljus använt i fyren Lizard. 
Tillverkat av Barbier & Benard, Paris 
1878. I gapet mellan kolstavarna brann en 
intensiv ljusbåge av samma slag som i en el-
svets. Bågljuset kom aldrig till användning 
i mer än ett fåtal fyrar i världen. 

”Arbetsbåten” Galatea byggdes i Polen för 
Trinity House och sattes i tjänst 2007. Den 
utrustades med finesser som dynamisk 
positionering, helikopterdäck och en kran 
med kapaciteten 30 ton. Fartyget används 
för underhåll av bojar och kartläggning 
under vattnet. Här en modell.

Ett av David Hood förbättrat utförande 
av brännare för förgasad fotogen. Jämför 
LUX-brännare. Ett uppvärmt glödnät med 
vissa salter sänder ut ett intensivt, vitt ljus 
då det hettas upp. Detta exemplar var från 
1922 och i bruk fram till 1975. 



4

Observatoriet, byggt för sjöfarten
Ett antal hundra meter från museet, på 
kullens högsta topp, ligger ett par bygg-
nader samlade. Trots sin berömmelse är 
de oväntat små. De inrymmer själva ob-
servatoriet, den kunglige astronomens 
före detta bostadshus samt byggnader 
som idag används för utställning, serve-
ring och shop. Och därutöver ett nybyggt 
planetarium. 

Varje land med självaktning har haft 
sin egen noll-meridian. För Sverige gick 
den genom Stockholm, för Österrike-
Ungern genom Wien. För Britannien gick 
den genom Greenwich. Liksom att ekva-
torn är gränsen mellan det norra och det 
södra halvklotet så markerar noll-meri-
dianen gränsen mellan det östra och det 
västra. Sedan 1750 går här gränsen mel-
lan öst och väst för britterna. Genom ett 
internationellt beslut år 1875 blev den 
det även för övriga världen. Sedan dess 
kan koordinaterna anges entydigt för alla 
platser på planeten Jorden.

Förr bestämde man sin position ge-
nom att använda sextant, klocka och 
tabeller. Då hade man sin ”höjd” och 
”längd”. Nu får man den med GPS. Men 
även den kräver ett definierat gradnät. 
Tänk om observatoriet hade byggts nå-
gon annan stans. Då hade gradnätet fått 
göras om för hela världen!

Tiden har varit viktig och är så ännu 
idag. Relativt tidigt hade man lärt sig att 
bestämma sin position beträffande nord 
- sydligt läge, det vill säga sin latitud eller 
”höjd”. För att mäta solhöjden hade man 
astrolabium, jakobstav och på senare tid 
sextant och oktant. Men att mäta öst - 
västligt läge, longituden eller ”längden”, 
det var även på land en utmaning och 
som ganska ofta skedde med betydande 
felvisning. Man behöver nämligen veta 
tiden för, och tidsskillnaden mellan, olika 
orter. Problemet var att göra klockor som 
visade rätt även under och efter transport.

Genom observatoriet, och med fortsättning 
på planen utanför, är meridianen markerad 
med en linje. Många fotograferar här sina 
nära och kära. 

Observatoriet grundades år 1675 av kung 
Charles II. Syftet var att ”finna orters 
longitud och förbättra navigation och 
astronomi”. Den förste astronomen var 
John Flamsteed. 

På observatoriet visades stationära pen-
delur med mycket noggrann visning och som 
använts där. Nu är de ersatta av atomur.
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Man hade lärt sig att göra mekaniska ur 
med en pendel som tickade fram och 
tillbaka. Man hade lärt sig att göra så att 
pendelns längd inte ändrades när tempe-
raturen ändrades. Dessa ur kunde få en 
visning med stor exakthet och kunde till 
exempel på ett observatorium användas 
för att visa tid - och för att kunna ta tid. 
Men att använda dem ombord på ett 
fartyg var inte till att tänka på. Där be-
hövdes något annat. För att stimulera ny-
tänkande utfästes en belöning med stora 
penningsummor, från mycket till något 
mindre, beroende på resultat. Tredje pris 
krävde en felvisning inte större än ± 3 
sekunder per dygn.

Urmakaren John Harrison konstru-
erade ett sjödugligt ur kallat H1. Det fick 
1736 följa med på en resa Plymouth – 
Lissabon T.o.R. Uret visade tiden mycket 
bra - men inte tillräckligt bra för första 
pris - men väl ändå för en lägre prissum-
ma. Det gav honom pengar till att fort-
sätta med nya konstruktioner. De gjordes 
i mässing, som var ett relativt dyrt ma-
terial. Med den fjärde, kallad H4, nåddes 
målet. En kopia av H4 anförtroddes kap-
ten James Cook på hans tredje världsom-
segling.

Ur, som var sjödugliga och hade en 
noggrann visning, kom att kallas krono-
metrar. H4 kan sägas vara den första. Brit-
terna försökte hemlighålla konstruktio-
nen för att på så vis ha fördel över de vida 
vattnen. Men så småningom blev den till 
allmän kunskap.

Men uren behövde kontrolleras och 
”ställas”. Hur att göra? Jo. På toppen av 

John Harrison´s skapelse H1 vägde 33 
kg och visade under en provresa till sjöss 
en dittills oöverträffad noggrannhet. Foto: 
National Maritime Museum. 
En kopia av H1 visades på observatoriet. 

Denna kula hissas upp halvvägs klockan 1255. Den hissas i topp klockan 1258. Den 
släpps ner exakt klockan 1300 (GMT på vintern, brittisk sommartid på sommaren).

H4 var ”liten” till skillnad från sina 
föregångare. Den var ”bara” 13,2 cm 
i diameter. 1761 följde det med HMS 
Deptford på en resa Portsmouth – Jamaica 
T.o.R. H4 uppfyllde kraven för 1:a pris 
men på grund av rivalitet erhöll Harrison 
prispengarna först 12 år senare. 

Foto: National Maritime Museum
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observatoriets före detta bostadshus, 
uppkallat efter astronomen Flamsteed, 
sitter en tidkula med sin mekanism. Den 
blev klar år 1833. När kulan släpps ner är 
tiden exakt klockan 13, allt enligt tiden 
i Greenwich. Alla som kunde se kulan 
använde signalen för att ge sina kronome-
trar rätt visning. De tabellverk som an-
vändes för (astronomisk) navigation var 
nämligen beräknade efter GMT.

Hur få ett imperium att mäta lika? På 
vägen upp till observatoriet finns en ur-
tavla. Där kan var och en få tiden med en 
felvisning av högst ± 0,5 sekunder. Under 
den finns ett antal likare, det vill säga nog-
granna mått. De anger längderna en brit-
tisk yard, två brittiska fot, en fot, sex tum 
och tre tum. Så det är bara att ta sig dit 
och rätta sig därefter!

Idag går det forna imperiet över till 
metersystemet, som sedan 1800-talet an-
vänds i en stor del av övriga världen. För-
ändringen går långsamt, eller som man 
säger: ”Britain goes metric, inch by inch”.


