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Cape Hatteras på the Outer Banks

Fyren på flykt undan vågorna
Mats Carlsson Lénart 

När man står på stranden vid Cape Hat-
teras är det svårt att tro att där på sanden 
reste sig fram till 1999 ett 61 meter högt 
fyrtorn. De cirkelrunda fundamentsres-
terna markerar platsen några få meter från 
strandlinjen, där oceanens vågor oupphör-
ligt eroderar bit för bit av marken.

Räddningsinsatsen för att föra den-
na, en av Nordamerikas mest bekanta 
fyrar, i säkerhet började diskuteras för 

I förgrunden originalfundamentet till den 
flyttade fyren.                Foto: Mike Booher

Cape Hatteras, längst ut på USA:s atlantkust är sen gammalt en av 
världens berömda fyrplatser. Och sen den spektakulära flytten av 
det klassiska tornet för 14 år sen kommer än fler för att se fyren vars 
ljus i mer än två sekler väglett sjöfarande undan de farliga reven. 

Fyrvaktarnas namn är inhuggna i funda-
mentets stenar.

flera decennier sen men blev alltså verk-
lighet först för 14 år sen.

– Det hade då gått så långt att vå-
gorna ofta slog upp på själva fyrtornet, 
trots att man försökte skydda det bl.a. 
med sandsäckar, berättar Patrick Gam-
man som är en av de statliga amerikan-
ska guider (”rangers”) som ansvarar för 
besöksverksamheten på fyren.

Cape Hatteras fyr flyttades nästan en 
hel kilometer inåt land. Det väldiga tegel-
tornet sågades helt enkelt av vid basen och 
lyftes sedan med ett 100-tal domkrafter så 
att några hjulförsedda stålbalkar kunde 
skjutas in under tornet som sedan med en 
fart av max 30 cm i timmen flyttades till 
sin nya plats. Det tog 23 dagar.

– Nu står fyren lika långt från havet 
som den gjorde då den byggdes på den 
ursprungliga platsen år 1870, säger Pa-
trick Gamman.
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Bakgrunden är att den långsmala Hatte-
ras-ön (c:a 80 km lång men på de flesta 
ställen endast en knapp kilometer bred) 
är en s.k. barriärö, uppbyggd av sand. 
Öarna flyttar sig, men bastanta byggna-
der som t.ex. fyrtorn står kvar och ham-
nar till sist i havet.

– Det var vad som hände med den 
allra första Cape Hatteras-fyren från 
1803, säger Patrick.

Det första tornet som byggdes i 
sandsten var alldeles för lågt för att 
kunna varna sjöfarare för det område 
av farliga rev som ligger utanför Cape 
Hatteras. The Diamond Shoals är ett 
av Atlantens mest ökända områden och 
bekant som ”Graveyard of the Atlantic”. 
Förutom den låga höjden var även den 
dåliga ljusstyrkan ett problem och 1853 
bestämdes i Washington att tornet skul-
le byggas på med 20 m och förses med 
en första ordningens Fresnel-lins.

Men det ombyggda tornets historia 
blev kort. Efter inbördeskriget 1863-65 
hade stranderosionen nått fyren och det 
nuvarande fyrtornet byggdes på då be-
tryggande avstånd från stranden. 

– Kravet då och nu är att ljuset ska 
synas 20 miles (d.v.s. c:a 32 km) ut till 
havs, säger Patrick Gamman.

Men redan 1935 hade kustlinjen 
dramatiskt närmat sig även den nya fy-
ren så pass mycket att US Coast Guard 
bestämde att bygga en tillfällig fyr som 
ersatte det stora tornet. Denna var i drift 
fram till 1950, då stranden återhämtat 
sig och den stora fyren kunde åter tas i 
drift. Men då tyvärr utan den fina Fres-
nel-linsen som bit för bit antingen stulits 
eller slagits sönder av oseriösa besökare.

– Man satte in moderna eldrivna strål-
kastare i stället, säger Gamman.

Under 1960-talet tilltog strandero-
sionen på nytt och år 1980 försvann de 
sista fundamentsresterna av 1803 års torn 

Vår ”ranger” Patrick Gamman visar 
strålkastarna som ersatte fyrlinsen.

Ursprungligt läge på, då fyren byggdes, be-
tryggande avstånd från stranden.  
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i havet, tillsammans med de konstgjorda 
system av dyner som en gång byggts upp 
för att skydda den första fyren på Cape 
Hatteras.

– Här ute vinner naturen alltid, me-
nar Patrick Gamman.

Vilka krafter är det då mer exakt som 
är problemet för fyrarna på Cape Hat-
teras? Jo, det är två potenta havsström-
mar som möts i oceanen utanför. Den 
kalla Labradorströmmen och den milda 
Golfströmmen. Inte att leka med vare 
sig för de som vill bo på och använda 
stränderna i närheten eller för sjöfarande 
längs USA:s östkust.

– Sen 1500-talet har fler än 1000 
skepp blivit vrak här ute, säger Patrick 
Gamman. Det senaste var kopian av 
det berömda brittiska 1700-talsskeppet 
HMS Bounty som gick under i sam-
band med orkanen Sandy, den 29 okto-
ber 2012. 14 ombordvarande räddades 
medan två omkom.

Även svenska fartyg har blivit offer 
för The Diamond Shoals och de ”Yttre 
Bankarna”. Ångaren Carl Gerhard av 
Trelleborg t.ex. som den 29 septem-
ber 1929 rände upp på ett av de farliga 
sandreven strax utanför Hatteras-ön. 
Alla 21 ombordvarande kunde dock räd-
das, tack vare ett snabbt ingripande från 
den amerikanska sjöräddningen. Vraket 
av Carl Gerhard ligger delvis fortfarande 
kvar vid Kill Devil Hills på Hatteras-öns 
strand.

Sist men inte minst, ett av de mest be-
römda fartygen i amerikansk historia 
– HMS Monitor, det egendomliga men 
snabba och lättmanövrerade stridsfar-
tyget, konstruerat av John Ericsson från 
Värmland och som i inbördeskriget – i 
slaget vid Hampton Roads 1862 – vann 
över sydstaternas pansarskepp Merri-
mack. Men Monitors öde beseglades 

redan senare samma år, under bogsering 
utanför Cape Hatteras råkade Ericssons 
fartyg ut för en storm som dränkte farty-
get. 16 man omkom med Monitor.

– Ljuset från Cape Hatteras har inte 
kunnat rädda alla, konstaterar Patrick 
Gamman.

Ett tack till Outer Banks History Center 
i Manteo NC som ställt de äldre fotona 
till förfogande.

Fakta – Cape Hatteras

Läge: längst ut på Outer Banks i del-
staten North Carolina på USA:s öst-
kust
Första fyr: tänd 1803
Nuvarande fyr: byggd 1870, flyttad 
1999.
Tornets höjd: 61 meter (USA:s hög-
sta)
Avbemannad: 1937. 
Öppet som sevärdhet sedan dess, ett 
av huvudnumren i Cape Hatteras Na-
tional Seashore.
Öppet: 15-april – 10-oktober
Antal besökare: upp till 1600 per dag 
under säsongen.
Webb: www.nps.gov/caha

Man ser här tydligt erosionens påverkan. 


