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SOUTH STACK
Marianne Holm

År 1800 bildades United Kingdom of 
Great Britain and Ireland. Då ökade be-
hovet av att transportera varor och pas-
sagerare på Irländska sjön. Därför beslöt 
man 1809 att bygga en fyr på South 
Stack.

Den mesta stenen till bygget bröts på 
plats. Den enda förbindelsen med land 
var via en linbana där varor transporte-
rades. Senare byggdes en enkel hängbro, 
som dock ersattes av en järnbro 1827.

Fyrplatsen har genom åren genomgått 
många förändringar. En telegrafstation 
inrättades, men den stängdes under för-
sta världskriget. Även en mistlur bygg-
des.

Från fyrtornet kan man vid klart väder se 
Wicklow Hills på Irland.

Fyrpersonalen bodde med sina familjer 
på fyren. Därför uppfördes olika bygg-
nader till bostäder.

1935 beslöts att det var för farligt för 
barn att växa upp vid fyren. Nu fick fa-
miljerna flytta och fyrpersonalen börja-
de tjänstgöra 1 månad och vara lediga 1 
månad. Man hade även ledigt 1 dag varje 
vecka om vädret tillät.

1938 elektrifierades fyren. Under andra 
världskriget attackerade tyska Luftwaffe 
flera brittiska fyrar. Då släcktes South 
Stack under en period.

Fyren South Stack ligger på en klippa utanför Anglesey, i nordvästra Wales. 
Den ligger omgiven av ett naturreservat som drivs av RSPB (Royal Society 
for the Protection of Birds). När man går de 400 trappstegen ner till fyren 
kan man bl.a. se häckande lunnefåglar.
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1963 fick man en ny bro av aluminium.

1979 byggdes en helikopterplatta. Nu 
blev det lättare att transportera förnö-
denheter till fyren.

1984 automatiserades fyren.

South Stack ägs av Trinity House som 
ansvarar för fyrarna i England och Wales.

Fyren är byggnadsminnesmärkt och när 
den automatiserats beslöt man att den 
skulle öppnas för allmänheten.

1997 ingicks partnerskap mellan Trinity 
House, Isle of Anglesey Borough Council 
och RSPB och fyren öppnades. Den är nu 
öppen för visning med guidning mellan 
påsk och september.

Trinity House firar 500 års jubileum i år. 
Därför har fyrarna målats och underhål-
lits extra. South Stack lyser vit och fin 
och inuti känner man doften av målar-
färg.

Det är ett fantastiskt utflyktsmål som 
verkligen kan rekommenderas.

Fakta: 

Tornets höjd 28 m
Karaktär Fl W (10s)
Lampa 150 W 
Höjd över havet 60 m
Lysvidd 20 nautiska mil

En mindre utställning inne i fyren.


