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På bara några år blev 
Rhyolite en storstad.

Sen blev den en 
spökstad lika snabbt.
I augusti 1904 upptäckte Frank 
”Shorty” Harris och Earnest ”Ed” 
Cross en ny guldfyndighet i Death 
Valley, på gränsen mellan Kali-
fornien och Nevada.  

De kallade gruvan för ”Bull-
frog” eftersom den första guld-
klumpen de hittade såg ut som en 
groda.  Ryktet om guldet spred sig 
snabbt och inom några månader 
grundade man staden Rhyolite, 

döpt efter den vulkaniska berg-
arten ryolit.

Det blev en snabb expansion. 
I februari 1905 hade staden 1 200 
invånare och tomter såldes för 50 
dollar. I april hade staden så mån-
ga invånare att tomtpriset stigit till 
1 200 dollar. 

De nyinflyttade guldgrävarna 
startade mer än 2 000 gruvor inom 
några mil från Rhyolite. Och guld-
et gjorde staden till en av de rikaste 
i vilda västern. 

Redan 1907 fanns det om-
kring 10 000 invånare och Rhyo-
lite var en toppmodern stad med 

el-gatljus, aktiebörs, tre banker, 
opera hus, sjukhus, skola, telefon-
er, 45 barer, två järnvägslinjer, tre 
offentliga pooler, 35 kasinon, 19 
hotell, flera tidningar samt avlopp 
och rinnande vatten.

Under de tre första åren ut-
vann bara den största gruvan guld 
för 1 miljon dollar (ca 200 miljoner 
i dagens penningvärde). 

Men Rhyolite försvann lika 
snabbt som den uppstod.  Efter 
1909 hittade man inga nya fyndig-
heter och det som fanns blev så 
dyrt att utvinna att gruvorna stäng-
des 1911.  Befolkningen minskade 

snabbt. 1914 slutade tågen gå och 
1916 plockades elledningarna ner. 
1920 hade  Rhyolite bara 14 in-
vånare.  Några år senare var staden 
helt övergiven.

Många hus revs och flyttades 
till närliggande Beatty och kvar 
stod bara en handfull hus. Trots 
det är Rhyolite i dag en av USA:s 
bäst bevarade spökstäder. 

Det bästa sättet att uppleva 
Rhyolite är att köra bil på gatorna 
som fortfarande finns kvar.  Se upp 
för ormar  när du lämnar bilen.

Mikael Jägerbrand 
mikael@fornguiden.se

SPÖKSKOLA. En av de bäst bevarade husen i den gamla gruvstaden Rhyolite är skolan som bara hann utbilda några få årskullar innan staden övergavs.

MINIHUS. Ett av de mindre husen.
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BÄST BEVARADE
BYGGNADERNA

NY BOK: Sveriges 33 bästa vikingasevärdheter
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Så hittar du hit
Kör väg 95 norrut från Las Vegas. 
Efter 11 mil kommer du till Beat-
ty. Sväng västerut på väg 374. Kör 
5 km. Sväng norrut. Kör 1 km.

Fakta
GPS:  N  36° 54' 13.71''
 W 116° 45' 05.22''
Inträde: Gratis.
Öppet: - -.

Historik
1904 

Äventyrarna Frank ”Shorty” 
Harris och Ed Cross hittar 
guld.

1905 
Staden Rhyolite grundas och 
har 1 200 invånare inom två 
månader.

1906
Första tågen.

1907 
Rhyolite har cirka 10 000 in-
vånare.

1911
Den största gruvan läggs ner 
och staden överges.

1920
Rhyolite har 14 invånare.

1924
Den siste invånaren, en 94-
årig man, avlider.

1925
En film spelas in och staden 
blir en populär sevärdhet.

1988
Gruvbrytningen påbörjas 
igen men läggs ner 1998.

2004
Filmen ”The Island” med 
Ewan McGregor och Scarlet 
Johansson spelas in här.

UTSIKT. Spökstaden Rhyolite och de kvarvarande husen. 

Övergiven gruva

StationGlashus

Fängelse

Butik
Bank

BUTIK. Den före detta 
handelsboden från 1906 är 
ett av få originalträhus.

1909. Rhyolite på ett vykort.

ett av få originalträhus

BANK. Den här 
ståtliga byggnaden 
är Cook-banken som 
kostade 90 000 dollar 
att bygga 1908.  I dag 
är den tre våningar 
höga byggnaden en av 
USA:s mest foto-
graferade byggnader.

GLASHUS. Huset är 
byggt 1905 av 50 000  flaskor.  
Trä var extremt dyrt att frak-
ta hit men det fanns många 
tomflaskor.  Huset byggdes 
av guldgrävaren Tom Kelly. 
1925 renoverades huset för 
en filminspelning.

ett av få originalträhus.

BUTIK. Hos HD & LD Por-
ter såldes gruvutrustning, kläder 
och livsmedel. Allt utom whisky.

Handelsbod
Glashus

Övergiven gruva

FÄNGELSE. En av de 
stabilaste byggnaderna är 
givetvis fängelset från 1907.

och livsmedel. Allt utom whisky.och livsmedel. Allt utom whisky.

SkolaSkola

STATION. När den 
byggdes 1908 var det den 
flottaste tågstationen i Ne-
vada.  1937 byggdes den om 
till kasino för turisterna.

GRUVA. En av 
många övergivna gruv-
orna i området.


