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Två fyrar i USA: Pigeon Point och Point Reys
Mikael Nilsson

I samband med en nyligen genomförd 
resa i Kalifornien kom jag och min fru 
att besöka två fyrar med lite intressant 
historia. Så här var det: Vi hade landat 
på flygplatsen i San Fransisco, (3 veckor 
innan det koreanska planet gjorde det…) 
och hämtat ut vår hyrbil. 

Planen var att köra söderut på High-
way 1, känd som ”världens vackraste 
väg”, vilket vi kan hålla med om. Efter 
en dryg timme kände vi att det var dags 
att hitta logi och samtidigt såg vi en fyr 
blinka en bit bort. Vi kommenterade det 
hela som – ”Vad trevligt och mysigt det 
såg ut”, men det var ju inte en fyr vi var 
ute efter utan någonstans att sova. 

Vid infarten till fyren stod en skylt 
som också berättade att vi kommit till 
Pigeon Point Lighthouse och att här 
också fanns ett vandrarhem. 

Vår lycka var alltså gjord. Efter att 
ha checkat in och ätit en bit fick vi också 
veta att det gick bra att testa deras ”hot 

Pigeon Point fyrsamhälle i Kalifornien.

Pigeon Point.
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tube”/ badtunna alltså. Vilket vi givetvis 
gjorde. Det blev en tidig morgon och vi 
tog en promenad och en del foton.

Fyren byggdes 1871 i tegel på ett 
stenfundament, och tändes första gången 
året efter med en Fresnel lins. Den elek-
trifierades 1926. Höjden är 35 m och är 
den högsta på västkusten tillsammans 
med Point Arena Light. Den blev auto-
matiserad 1974 och räckvidden var 40 
km. Namnet togs från det havererade 
skeppet Carrier Pigeon som gick under 
vid denna kust 1853. 

Tornet är stängt för besökare sedan 
december 2001 då det finns en över-
hängande rasrisk då man använde järn 
och inte stål för själva glaskonstruktio-
nen och gången runt. För att få till det 
karakteristiska ljusblinket var tionde 
sekund, roterade den 1 ton tunga linsen 
ett varv var fjärde minut.

Lite kuriosa är också att det ameri-
kanska medieföretaget E. W. Scribbs an-
vänder fyren som sin logo med mottot: 
”Give light and the people will find their 
own way.”

Nästa gång du passerar, stanna vid 
Pigeon Point. 

http://norcalhostels.org/pigeon/

Pigeon Point.
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Den andra fyren vi besökte skryter med 
att den är belägen på ”the windiest place 
on the Pacific Coast and the second fog-
giest place on the North American con-
tinent”. Vi är böjda att hålla med… 

Vi har nu förflyttat oss och är norr 
om San Fransisco vid Point Reys National 
Seashore. Hit kom Sir Francis Drake när 
det begav sig 1579 med sitt skepp Gol-
den Hind på sin resa jorden runt. Fyren 
byggdes 1870 och automatiserades 1975 
och sköts sedan dess av National Park 
Services. Fresnel linsen och klockmeka-
niken tillverkades i Frankrike 1867 och 
kom med ångare via Magellans sund. 

Här kan dimman ligga tät veckovis, 
speciellt under sommaren så behovet av 
fyren var stort för alla fartyg som skulle 
anlöpa hamnen i San Fransisco. Man 
fick spränga av en bit av berget nästan 
1 000 meter från toppen av berget så att 
fyren kom under dimman. Trappstegen 
ner (och upp) var en tuff utmaning för 
fyrmästaren och hans tre assistenter som 
skötte fyren i sextimmarspass. 

Förutom ”vanligt” underhåll som be-
stod av rengöring av linsen, putsa kop-
paren och göra nödvändiga reparationer 
skulle det också skyfflas ett antal ton kol 

Point Reys norr om San Fransisco.

Point Reys i nutid ...

... och då det begav sig år 1870. Lägg märke 
till mannen bredvid tornet till vänster. På 
den högra bilden ser man en man som put-
sar den stora Fresnel-linsen. 
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för att hålla mistluren igång. En halvtim-
me före solnedgången varje kväll skulle 
en man gå ner för trätrappan och tända 
oljelampan i fyren. 

Därefter skulle klockmekanismen 
skruvas upp varannan timme, vilket var 
ett tungt jobb. Natten igenom hölls så 
veken trimmad så att lågan lyste klar. Ett 
varv tog två minuter med fem sekunders 
intervall. 

Omgivningarna har fantastiska vand-
ringsleder och mycket att se. 

www.nps.gov/pore/planyourvisit/
visitorcenters.htm. 

Den elektriska mistluren med styr- och reglerutrustning som det ser ut idag. 

Vaktrummet under lanterninen. 

Den väl putsade och målade linspelaren som det ser ut idag på Point Reys. 


