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Trinity House 500 år
Leif Elsby

Sjöfartsverkets engelska kollega, Trinity House, firar i år aktningsvärda 500 
år. Vi ber att få gratulera! Den bolagsordning som skrevs under av kung 
Henrik VIII daterar sig till år 1514. Men egentligen är man äldre än så, 
osäkert hur mycket. Inbördeskrig, eldsvådor och världskrig har förpassat de 
tidiga dokumenten till glömskans töcken.

Henrik VIII

Geografiskt omfattar man England, 
Wales, kanalöarna samt Gibraltar. Till 
exempel Skottland och Irland ingår 
inte. De ingick nämligen inte i monar-
kin då det begav sig. De har därför sina 
egna organisationer än idag. 

Verksamheten står på tre ben. Ut-
över fyrväsendet respektive lotsväsendet 
har man en organisation för välgörenhet, 
som är ekonomiskt fristående. Mottaga-
re är sjömän som får utbildning och trä-
ning samt olika former av personalvård. 

I England är traditionerna viktiga. I 
dem förenas nutid med dåtid. Organisa-
tionen Trinity House har haft, och har 
fortfarande, samtidens ”10-taggare” som 
frontfigurer. Styrelseledamöter skulle vi 
kalla dem. De bildar ett sällskap som 
skulle kunna översättas till Brödraskapet 
(Bretheren). Hennes Kungliga Höghet 
prinsessan Anne är nuvarande ledare för 
Trinity House och med titeln ”Master”. 
Anne efterträdde sin far prins Philip som 
innehaft posten i 40 år.

HRH Princess Anne
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Huvudkontoret ligger i centrala Lon-
don, alldeles nära Towern med utsikt 
över Tower Bridge och Themsen. Cen-
trum för verksamheten ligger i Harwich 
på Englands ostkust. 

Londonhuset på Tower Hill är från 
år 1794. Det används för representation 
och traditionella sammanhang. Huset 
är återuppbyggt efter en fullträff under 
Andra Världskriget. Bara rester av ena 
ytterväggen stod kvar. En del tavlor och 
andra konstföremål hade man hunnit få 
i säkerhet. Men det mesta blev lågornas 
rov. Nu är ”allt” pietetsfullt nytillverkat 
och så likt det ursprungliga som möjligt. 
Dock har huset fått en tillbyggnad, men 
den smälter arkitektoniskt väl in. 

Trinity House 1795. Foto: Trinity House

Maria och jag hade glädjen att få besöka 
Trinity House på Tower Hill och fick en 
mycket initierad och intressant guidning 
av ’Functional Manager’ Edgar King. 
Byggnaden är inte tillgänglig för allmän-
heten, men vi fick tillstånd att fotografe-
ra och vill genom nedanstående bildsvit 
förmedla känslan från denna historiska 
och för sjöfarten så betydande byggnad.

Entrén återuppbyggd efter bombningarna
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Den eleganta trappan till 2:a vån. vari-
från man kan beskåda det vackra taket 
och tavlan ’The Bretheren’. En liten lus-
tighet är att mannen längst t.hö. inte var 
närvarande då målningen utfördes utan 
har satts dit senare. Han fick då ingen 
peruk som de övriga hade.

Edgar King visade oss runt i de olika 
salarna och berättade ingående vad de 
användes till. 

I motstående spalt syns fyrskeppsmo-
deller, matsalen och biblioteket med de 
silverskatter man fått och samlat under 
årens lopp.  Biblioteket var sinnrikt anord-
nat så att alla böcker doldes i väggarna.


