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Porten till Europa - 
Europa Point och Trinity Lighthouse
Mikael Nilsson

Europa Point ligger på Gibraltars syd-
spets nedanför den berömda klippan där 
aporna går fritt. Det sägs i fördraget med 
Spanien att så länge det finns apor i Gib-
raltar ska det vara Brittiskt. 

Bygget av fyren startade redan i april 
1838 av Alexander Woodford som då 
var Guvernör, men den var inte klar för-
rän i augusti 1841. Då kom det å andra 
sidan 2 000 personer för att se fyren lysa. 

Klippan var ökänd bland sjömän som 
svårseglad så att det fanns en fyr gladde 

många. Det vita fyrljuset nådde ut 19 
sjömil eller c:a 27 km från sin 50 meter 
höga plats över havet och det röda ljuset 
15 sjömil. 

1894 gjordes så förbättringar då det 
dels installerades en mistlur men fram-
förallt byttes de gamla speglarna och 
brännarna ut mot en Douglas åttavekes 
brännare och den nya lampan gav ljus 
motsvarande 35 000 candela.

Det dröjde ända till 1956 för fyren 
att bli elektrifierad och få en roterande 

I samband med en semesterresa i södra Spanien i januari i år passade hus-
trun och jag också på att göra ett besök i Gibraltar. Det kan ju vara roligt 
att komma till Storbritannien när man är i Spanien och äta Fish n´chips och 
dricka en pint lager!

Europa Point
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lins med ännu kraftigare ljus. 1994 blev 
fyren fullt automatiserad och mistluren 
ger nu signal var 20:e sekund. 

Fyren sköts och underhålls av Trinity 
House i England och är den enda som 
ligger utanför de Brittiska öarna. 

Det finns ytterligare två sevärdheter 
vid fyren. Den ena är Ibrahim-al-Ibrahim 
moskén som var en gåva från Kung Fahd 
från Saudi Arabien. Moskén invigdes 1997. 
I Gibraltar finns över 2 000 muslimer.

Det andra är Sikorski monumentet 
som hedrar minnet av den polske gene-
ralen Wladyslaw Sikorski. Under andra 
världskriget var han ”Polens general de 
Gaulle”, den militära och politiska leda-
ren. Han var i exil i Storbritannien och 
besökte polska trupper utomlands då 
han den 4 juli 1943 störtade med sin 
Liberator i havet efter att precis ha lyft 
från RAFs bas på Gibraltar. Omständig-
heterna till kraschen var oklara. 

2003, 60 år efter hans död, donerade 
RAF minnesplattan och en propeller 
från planet till myndigheterna i Gibral-
tar och 2013 flyttades den till Europa 
Point då det gått 70 år sedan kraschen.

Ibrahim-al-Ibrahim moskén Sikorski monumentet

En av de för britterna så värdefulla 
aporna.


