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Behöver parken mer yta till stugor? Är det inte
lönsamt med säsongscamping? Skall det bli ett
annat upplägg på säsongscamping? Har inte
utfallet med säsong blivit vad man tänkt sig?
Har prisbilderna varit fel?
Har önskemålet på fler säsongsplatser
påverkat?
(Det har ju varit en kö för medborgare som vill
komma in till den öronmärkta platsen och de
som inte fått plats har ju fått vänta, och då fått
andra förutsättningar). Kan det vara så att man
skall bygga ett större område så fler har
möjlighet? Ja listan kan göras lång på olika
scenario och många har säkert sina egna
tankar varför, så vi får vänta och se tiden an.
Till nästa nummer hoppas jag ha lite svar.

Howdy!
Höstens abstinens har satt in hos många vad
jag förstått. Man har svårt att ackumulera den
korta säsongen på HC och låta den vara hela
vinterhalvåret. Då kan det ju vara bra att få sig
ett höstnummer av GAZETTEN i handen.
Säsongen på HC har varit bra, vad jag hört i
alla fall bakom alla kaktusar och saloondörrar.

Förändringens vindar.

Vi har i vår familj pratat om i bli s.k. långliggare eller inte i flera år.
Vi har väl varit som hästen mellan hötapparna,
och vi har ju bara haft vår gamla veteranvagn
som vi inte vill ställa upp där då den kommer
att ta stryk.
Men nu i somras fattade jag beslutet nu satsar
vi på ett långligg.
Efter över 30 års tältande, stugboende och liten
husvagn är det dags för ett trendbrott.
Jag slog till och köpte en ny husvagn i höstas
som vi tänkte ställa upp, och jag satte igång att
projektera DAKOTA som jag döpt vagnen till.
Förtältet som var med skulle bytas ut mot ett
mer tidstypiskt förtält.
Skissen nedan var ingångsvärdet i projektet.

Några sena händelser på året har gjort att det
diskuterats en del i olika forum.
Det är väl ingen hemlighet att HC har fått en
rejäl dos av hyresgäster under lågsäsongen och
detta ger ju inkomster för parken. Här hoppas
man ju att en del av dessa kommer själva
Western Staden till godo.
Vad som också hänt i dagarna är att man
beslutat att det inte blir någon säsongs
kamping 2106 på HC och det gäller hela
campingen. Jag har också läst i något klipp att
man bland annat skall flytta stugor till detta
område som ligger närmast parken,
d.v.s. det område som varit öronmärkt för
medborgare.
Varför har man då valt att inte ha denna
campingform kan man fråga sig, och i
skrivandes stund vet jag inte riktigt varför.
Därom spekuleras det, och det blir ju en del
som blir berörda.

Vagnen skulle målas som en stockstuga och
tunn plyfa och segelduk skall bli ett förtält med
westernstil som går snabbt att sätta upp och ta
ner allt enligt föreskrifterna.
Ritningarna ligger halvfärdiga men i mitt
konstruerande huvud är det mesta färdigt.
En liten skylt ovanpå förkunnar att här görs
THE NEW GAZETTE. Som vanligt går jag all in
när det gäller sådana här kul projekt.

Nu blev det nya förutsättningar och en del
frustrerade röster hörs mellan passen. Själv
blev jag mest nedstämd då jag var uppspelt över
mitt projekt som jag nu får lägga på is ett tag i
alla fall .
Men om jag ser till mig själv så hänger inte
western intresset på, om, när och hur jag
campar eller bor. Visst kunde det varit skönt att
slippa att dra det lilla huset fram och tillbaka,
men nu får man fatta nya beslut.
Intresset för western och att vara medborgare
ligger ju i det egna intresset, för hur jag vill vara
och vad jag trivs med.
High Chaparral som western ställe är
fortfarande ett ställe där utbudet är stort och
som älskare av ångtåg och många andra saker
så är det ett ställe för mig.

The Real West
Under hösten besökte jag även den riktiga
western i USA och åkte runt ett antal dagar och
kollade in lite kul ställen.
Och som vanligt blev det många mil i bl,a South
Dakota som jag känner som mitt andra hem.
Här finns massor med häftiga ställen att besöka
både om man gillar härlig natur och western
platser. Jag åkte riktig hjulångare, Crazy Horse
monument, Vandrade på prärien, Wounded
Knee, Badlands nationalpark, Tog en öl på No
10 Saloon i Deadwood mm och i nästa nummer
tänkte jag göra ett litet bildreportage.

Bison kommer gående rätt över vägen i Custer State
Park

Nu har förutsättningarna ändrats för en del,
och vem vet detta kanske är ett sätt för alla att
starta om som man fick göra många gånger i
western då man flyttade på sig då en stad
brann ner eller man fick flytta då guldet tog slut
eller av någon annan orsak.
Nu har alla samma förutsättningar och man
kanske kan skapa nya bekantskaper och
umgängen, samt att det kanske kan föra många
medborgare närmare varandra.

Sommartipset.
Om ni har gått och funderat på något kul att
göra i sommar så kan jag rekommendera att ni
bygger ett litet växthus/lusthus.
Har man lite fantasi kan man få till ett riktigt
litet kul hus och det ryms inom ramen för de
reglerna gällande friggebod.
Har lovat min fru ett växthus länge så nu fick
det bli ett sådant här.

Nu får en del hitta andra sätta att planera sitt
boende, och man kan skapa visuella saker som
visar att här är medborgare på plats, typ
gemensamma flaggor, skyltar mm
Jag är övertygad att med rätt inställning och
synsätt så kan man nog få till något bra.
Vi skall också ha klart för oss att det är ägarna
till parken som beslutar om hur den skall
drivas och vad man skall förändra.
Men jag vill också rikta en önskan till de som
fattar besluten om förändringar och nya
förutsättningar som kan tänkas ha påverkan för
medborgarna. Det är bra att informera om nya
planer mm och att involvera just medborgarna.
Allt handlar om ett win-win koncept. Vara
tydligt med krav och vara lyhörd för seriösa
idéer och tankar.
Det finns massor med intresserade och
engagerade medborgare som vill vara en del av
äventyret och de skall man ta vara på.

The GREEN HOUSE byggde jag till frugan i somras.

God Fortsättning!
Nu går vi ett nytt år till mötes och jag ser fram
emot ännu en säsong på HC med allt vad det
innebär. Härlig stämning o trevliga människor.
Jag vill passa på att önska alla en god
fortsättning, så ses o hörs vi snart. //Elof
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ÖPPNINGSHELG

Med en rejäl smäll öppnade så årets säsong på High Chaparral. Anställda och Medborgare var
inbjudna till general repetition på westernshowen. Årets tema var GULD. Det var inte var som helst
heller, utan gömt under staden River City. Detta var på fredagen innan öppningsdagen.
En bra show tyckte många, med många bra stunts och smällar. Jag tycker att det är dags att göra något
åt läktaren som efter en bit över 30 års nötande på min bakdel, två skavade revolverbälte, några
värmeslag samt ett antal genomblöta kläder har gjort sitt. Skall klarlägga att det har inget med åldern
att göra.
Härmed föreslås att vi startar föreningen nya läktarens vänner och jag lägger 50: - i insamlingsbössan
som jag ännu inte vet var den skall sättas upp. 

Fredagskvällen var även
en kväll för uppstart vid
stugan med barhäng på
First Saloon. Märkligt att
det gått rätt många
månader sen man sist
sågs och ändå känns det
som bara ett par veckor
när man träffas igen.
De som inte försökte
gräva efter guldet under
River City tog sig hit för
en trivsam kväll.

Guldrusch är beteckningen på när många
personer beger sig till ett speciellt ställe för att
leta guld. Den mest kända guldrushen var i
Klondike, Yukon, Kanada 1898-1899.
Guldfynden resulterade i den största migrationen
av guldgrävare i historien. Miljoner människor
började resan mot rikedomen men bara några
hundra tusen nådde Yukon-territoriet och det som
blev Dawson City. Här fann man i stort sett svält,
umbäranden och den svåraste vintern man kunde
komma ihåg.

Det är alltid lika kul med säsongstarten då man har en heeeel lång räcka med dagar framför sig,
och ser fram emot många trevliga stunder. Det är extra kul att gå runt och se om det hänt något
nytt från året innan. Det har nämnts innan och kan göras igen. Det har blivit kanonbra med nya
platsen för medborgarlokalen och utbyggnaden med tak över större plats. Härligt glada
medborgare har bänkat sig och som ser fram emot en ny säsong på HC.
En annan känd guldrusch var den i Kalifornien
1849, och det är väl den som ligger närmast
guldvasken på HC om man tänker tidsmässigt.

Lördagen är vädret lite lurigt och det kommer små skurar och blåser. Men det hindrar inte att
vi går runt i parken och hälsar på andra Medborgare. Det märks att vädret påverkar
öppningshelgen då det inte är så högt tryck på låset som det blev senare under säsongen då
man slog flera rekord på antal besökare.

Olika klädkreationer
ger en härlig
inramning och jag
kan tänka mig att
den lille palten i
vagnen så
småningom också
kommer att ha
skägg och bredbrättad hatt, om det
nu inte är en liten
tös då blir det väl
utan skägg.
Stjärnbaneret på
mössan bådar gott.
På kvällen kommer
det att vara
sedvanlig vårfest på
Vildhästen med mat
o musik.

En härlig westernfamilj med
egen varg, och årets första häng
vid medborgarstugan som dagen
till ära förestods av Gerd.
Kibben som fick genomgå en
ögonoperation var beordrad att
bara titta neråt och hade svårt
att se folk i ögonen. Han fick en
o annan gliring varför han inte
hälsade, men av förståeliga skäl.
Försäljning av kläder var redan
igång från second hand hörnan.
Så var det då dags att bege sig
till husvagnen för ombyte till
vårfest.

Vårfesten var lyckad och tidigare
års kritik på maten hade i år
vänts till fantastiskt gott käk, och
det var synd att inte fler var med.
Tyvärr är lokalen lite fel akustiskt
sett då musiken studsar omkring
men countrykillen är ju super
duktig så övergripande var det en
riktigt, riktigt bra fest.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
KIRK
DOUGLAS
Såg i dagarna att Kirk Douglas fyllde 99
år och det är ju respekt.
Första westernfilmen jag såg med Kirk
var Gunfight At the OK Corall som man
ju tyckte var en höjdare.
Kirk Douglas, ursprungligen Issur
Danielovitj, född 9 december 1916 i
Amsterdam, New York, är en
amerikansk skådespelare. Hans
föräldrar emigrerade från Ryssland
till USA.

LAST TRAIN FROM GUN HILL. En av många bra 50-tals westernfilmer. Man satsade på bra
skådisar i många filmer på den tiden och en bit in på 60-talet. Sen blev det lite tunnare då
man hade en stor skådespelare som omgav sig med B-skådisar som man sa. Last Train From
Gun Hill handlar om Sheriffen Matt som spelas av Kirk, vars fru blir mördad. Det visar sig att
mördarens far är en gammal vän till Matt vilket ställer till det. Klart sevärd.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

En av western världens bästa signaturlåtar inleder denna version
av O.K. Corral fighten. Ett av min första westernminnen i färg.
Kirk spelar här rollen som Doc Holliday.
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WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

Ovan som Lomax Gun fightern i War Wagon och nedan
som Doc Holiday i O.K Corral.

HC RENDEZVOUS 2015
Årets Rendezvous var en mycket
trevligt och bra tillställning. Hyfsat
väder och hyfsat med besökare.
Det är alltid roligt med dessa speciella
helger då det även samlar en hel del
westernfolk.
Många medborgare var på plats och
skapade bra atmosfär. Jag välkomnar
er till ett härligt fotokollage från
denna härliga tillställning.

Som bruklig så är det ”Fargo” som håller i
trapperlägret och den blöta och svala försommaren hade helgen till ära gjort en del
uppehåll i alla fall. Här håller han förvisso
inte i lägret men det ser ändå bra ut.

Den årliga marknaden har sin
begynnelse och ursprung från USA
naturligtvis och Rendezvous
betyder ju samling, träff, under en
kort period. Och det är roligt att se
så många som kommer och säljer
prylar.

Hur Började det.
Efter att två herrar vid namn Lewis och Clarks gjorde en expedition i det nyinköpta Louisianaterritoriet och återvänt till St. Louis 1806 spreds ryktet om stora bävertillgångar längs den övre
Missourifloden och i Klippiga Bergens dalar. Lewis och Clarks expedition hade till och med
lämnat kvar en man i syfte att just jaga bäver. Hans namn var John Colter. John Colter var en
av de första pälsjägare som kan kallades för "mountain man". Då Colter återvände till St. Louis
1807 blev han snabbt anställd bland annat som vägvisare av Manuel Lisa, som därefter gjorde
en mängd expeditioner upp längs Missourifloden i syfte att jaga, men framför allt för att idka
byteshandel med indianerna. År 1809 grundade Manuel Lisa tillsammans med bland andra
Andrew Henry, St. Louis Missouri Fur Company.
År 1822 sökte William H. Ashley tillsammans med Andrew Henry hundra "företagsamma unga
män … för att följa Missourifloden till dess källa". Med på denna expedition fanns bland andra
Jedediah Smith. (en känd jägare och pälshandlare som är känd för sin utforskning av klippiga bergen.)

Rendezvous Eran
Efter Arikarakriget var den traditionella vägen längs Missourifloden avstängd för
Ashley och hans män. Norrut låg Hudson's Bay Companys och österut American
Fur Companys respektive områden; företag som båda skulle visa sig vara för
mäktiga för Ashleys företag. Den enda väg som återstod var landvägen rakt
västerut. Jedediah Smiths återupptäckt av South Pass 1824 (Astorianerna
nosade på den redan 1812), förenklade resan in i centrala Klippiga bergen
avsevärt. Denna förkortade resväg i kombination med den förspillda jakttid som
gick åt för att ta sig till närmsta handelsstation eller St. Louis gjorde det förslag
Ashley kom med genialt. Istället skulle bergsmännen stanna kvar och jaga i
bergen hela hösten, övervintra på lämplig plats och sedan påbörja vårjakten så
fort isarna smält, för att sedan under sommaren träffas och fylla på
förnödenheterna på ett så kallat "Rendezvous"(1825-1840).
Rendezvous-systemet gjorde det i högre grad möjligt för trappers att jaga bäver
utan att ha någon anställning. Dessa så kallade "fria trappers" kunde vid
nästkommande rendezvous sälja sin fångst till högstbjudande bolag till skillnad
från bolagsmännen som var bundna genom sina anställningar. Det var dessa
fria trappers som startade den tävlingshysteri som uppstod mellan pälsbolagen
under början av 1830-talet. Alla ville få så stor del av den fria trapperns fångst
som möjligt, vilket innebar att man måste vara först på plats.
Den ca 2000 km långa resan från St. Louis till bergen tog ofta runt två månader.
Varorna förflyttades med häst eller mulåsna och under de sista åren även med
vagn.

Rendezvous började ganska snart spela en viktig roll i bergstrappernas liv, både av
rent materiella men även av sociala skäl. Trots att myten om den ensamme
pälsjägaren i bergen snarare baseras på undantag än vad som var vanligt
förekommande var det viktigt att kunna träffa vänner som man inte sett på kanske
ett eller två år. Fylla, sex, spel och slagsmål bidrog till den unika stämning som
uppstod då trappers och indianer från bergen samlades.
Detta slipper vi förhoppningsvis på HC, för det brukar gå väldigt lugnt till.

Lägret har många olika typer av boende och en Tipi ligger naturligtvis högt på listan över
häftiga tält. Det var nog så här kanske i verkligheten också att det var en blandning av
olika typer av tält. Speciellt då med tanke på att det handlades mycket med indianer.
Knivar, gevär, pälsar, emaljkärl mm, kunde man hitta bland tält och eldstäder. Matlukten
blandat med röken från de små lägereldarna är en härlig upplevelse som man bara kan
uppleva på plats.

Arikarakriget.
I texten tidigare nämnde jag arikarakriget och här kommer en summering av denna
händelse.
Tidigt på sommaren 1823 anlände en av William Ashley ledd pälshandelsbrigad från
Rocky Mountains Fur Company till de två stora arikarabyarna nära Cottonwood Creeks
utflöde i Missourifloden. Handelsutbytet gick dåligt och ett bråk om en indiankvinna
resulterade i att en av Ashleys män blev dödade och arikara uppretade. På morgonen
den 2 juni öppnade arikara eld med engelska musköter från sina befästa byar mot
pälshandlarnas läger och dödade tolv och sårade elva av Ashleys män. De överlevande
lastade sina båtar med varor och flydde nedströms
Motivet för arikaras anfall var handelspolitiskt. Arikara spelade en nyckelroll i
prärieindianernas handelsnätverk, som mäklare och mellanhänder, och de ville inte att
de amerikanska handelsmännen skulle få direkt tillträde till den norra präriens
indianer.
En militär straffexpedition under överste Henry Leavenworth organiserades.
Staffexpeditionen bestod av 230 reguljära soldater från Sixth United States Infantry, 40
pälsjägare och 80 av Ashleys pälshandlare. Den 30 juli började de framryckningen
uppströms Missourifloden. Under framryckningen förenade sig 750 siouxkrigare med
dem. Den 9 augusti anföll siouxerna arikara, som flydde tillbaks till sina byar. Armén
påbörjade då en flera timmar lång artilleribeskjutning, som dock gjorde föga verkan mot
de välbefästa indianbyarna och få arikara blev skadade. Sedan eld-upphör blåsts och
underhandlingar påbörjats flydde arikara norrut. Dagen därpå brändes byarna ner.
Sedan straffexpeditionen retirerat återvände arikara och byggde upp sina byar igen.

Inte långt från Trapperlägret hade Nord o Syd slagit upp sitt
läger och i det härliga vädret ser det ju hur mysigt ut som
helst. Tror det börjar dra ihop sig till Lunch.

Som smygande reporter kan
det vara bra att infinna sig på
rätt plats vid rätt tillfälle.
Här lyckade jag få en härlig
lunch i form av en blandgryta
med olika ingredienser precis
som det säkert var på den
tiden.
Nån opossum, skallerorm och
en stulen korv från en
nordstats transport. Allt
blandat med härliga bönor.

En fundersam ”rebell” tänker på
kommande slag eller hur det är
hemma nu när man inte kan
hjälpa till med åkerbruket eller i
affären. Och hur mår familjen där
hemma.

1861 bröt sig elva stater loss från dom
förenta staterna som svar på Lincolns
vinst i valet 1860 och ett förslag på
ändringar i bl,a slaverifrågan.
Det var starten på inbördeskriget som
höll på till 1865. 625 000 personer
fick sätta livet till, vilket de flesta är av
militär karaktär.

Flest förluster var det på nordsidan där 140 400 dog i direkt strid och 365 000 döda totalt och
ca 275 000 skadade.
På sydsidan dog 75 000 i rena strider och totalt dog 260 000. Sydsidan hade en skaderaport på
137000. Häpnadsväckande siffror, och ett förödande krig.

En smed tillverkar en för mig
okänd detalj i metall. Härligt
med hantverkare på plats.
Mycket uppskattat.

Jag tycker det är härligt att se att så många barn
och yngre människor är involverade i de olika
områdena.
Man är med och hugger ved fixar käk och andra
saker, verkligen kul.
Detaljer från lägret är detta improviserade
lunchbord med fläskbitar, bröd, gevär, mugg och
kniv. Det som man inte kan skära itu, det skjuter
man i bitar.
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Att börja besöket hos Kulan har varit ett
måste för många besökare.
Här kan man ekipera sig för en ny säsong
och kanske komplettera ett saknat plagg.
Här bedöms också medborgarna för att sen
bli en del av den stora skaran.
Kulan Trading kommer att byta ägare och
verksamheten kommer att övergå i HC ägo.
”Kulan” kommer att jobba kvar ett bra tag
till så det kommer att bli en smidig
övergång. Passar på att tacka ”Kulan” för
många års handel och trevliga pratstunder.

De vackra damerna poserar i härliga kreationer.

Härliga kläder varvade med gammal
barnvagn vilket ger en extra krydda när
tillbehören påminner om förr.
Med Kubb och sexskjutare skall spelrummet
på HC intas och vem vet vem som vinner.

Kubb eller plommonstop kom till när en man vid namn William Coke ville ha en bra hatt till sina
skogvaktare, för att den inte skulle fastna i träden eller lätt blåsa av. Den första tillverkades i England
under 1800 talets första hälft av Lock´s i London. Då kallades hatten för ”Coke” efter beställaren.
Men sen började firman Bowler & son runt 1850 tillverka hattarna för en bredare publik och då började
den kallas för Bowler eller Bowler hat. Detta var en hatt främst förknippad med England men bars i den
västerländska mansdräkten till tidigt 1900 tal.

Under helgen var det också aktiviteter
nere på arenan och jag tar mig dit för att
se vad som händer. Först möter jag ett
fint vagnsekipage och sen träffar jag på
flickorna som ler så härligt så jag
kommer inte ihåg vad som hände på
själva arenan.
Jag tror jag tar mig bort mot
Medborgarstugan för att se om där är
någon aktivitet eller träffar några andra
fagra damer längs med vägen.

Vid stugan är det alltid många som hänger och
ger en trivsam miljö.
Många lämnar in kläder i second hand hörnan
vilket kommer många andra sökande väl till
pass.
Sicken fräck åk vagn för en liten knatte och
kolla in den härliga hatten.
Jag passar på att slänga några ord med den
gamle redaktören för Gazetten som för dagen
övergått i rebelliska uppdrag.
Jag försöker förklara att kriget är slut. Det
pågår alltid en typ av kamp säger han och jag
har bara inte brytt mig om att byta kläder
slänger han ur sig lite vårdslöst. Kom inte här
med några nordstatsfasoner säger han och jag
Trummar lite nervöst med fingrarna på det
sargade bordet.
Men sen säger han med ett leende att vi skall
ju kämpa tillsammans i kampen mot alla de
som går omkring i konstiga kläder över allt här
på HC. Jag tänder lugnt en cigarett och förstår
precis vad han menar

Town Hall.
Här byts erfarenheter och
minnen.
Mannen till höger om
”Kibben” berättar om när de
red häst från Skåne upp till
HC och berättar om när dom
red in på westerngatan för
många år sedan.
Finns det några bilder eller
filmer därifrån tro?
Placeringen av lokalen är
kanon bra och med tak över
huvudet om man vill sitta
ute.

Tänk om vi kunde få bygga ut
vår lokal och expandera.
Jag skulle gärna vilja ha en
liten lokal inredd på rätt sätt
där jag kunde sitta och skriva
lite samt trycka några blad på
gammalt vis. En redaktion på
plats så att säga.

River City. Detta är i USA benämningen
på en stad som ligger nära en flod och det
finns egentligen ingen stad som heter just
River City i USA men en massa som har
det som smeknamn.

Längs med
westerngatan
hänger några
råbarkade typer
som snabbt
slänger upp 6skjutaren när jag
närmar mig.
Men jag skjuter
snabbare med
min gamla
bälgkamera.
Snyggt sällskap
och passar
verkligen in i
western miljön.

DODGE CITY
Ligger i Ford county
KANSAS. Vilket ligger
nästan mitt I USA. Känt för
många saker men kanske
mest för Wyatt Earp varit
sheriff här.
Grundat 1867 och har idag
27921 invånare, och det har
gjorts 8 filmer mellan 1936
till 1987 om just Dodge City.
Det talar ju om intresset för
stan.

WYOMING.
Under kolonialtiden var Wyoming ett gränsland
mellan Spanska Amerika, brittiska
Nordamerika och Louisianaterritoriet.
Den 25 juli 1868 skapades Wyomingterritoriet
vilket den 10 juli 1890 blev delstaten Wyoming.
1869 fick kvinnorna rösträtt i territoriet som
därmed blev först i USA med att genomföra
allmänna val där kvinnor hade rösträtt. 1925–
1927 var Nellie Tayloe Ross USA:s första
kvinnliga delstatsguvernör.
Wyoming har en stegrande häst med ryttare på
sina nummerplåtar och är en av mina
favoritstater.

Visst är det
härligt att flanera
omkring i parken
och möta alla
dessa härliga
karaktärer.
Utanför
medborgarlokalen
är det alltid liv
och rörelse.

Då drar det ihop sig till dueller som vi har fått
mycket beröm för att vi hanterar på ett proffsigt
sätt.
In the real West finns det inte många
dokumenterade dueller då man nog inte gav
motståndaren någon större chans.

Kibbelina, ett känt ansikte i
medborgarstugan. Gamla möbler har
satts in och detta höjer ju stämning o
atmosfär rejält.
Kibben med mörka glasögon för att
skydda sina ny-lagade ögon, hänger
med Indianer o vita.
Tar en ny sväng utom trapper lägret
och stöter på några härliga grannar
från södra delen av landet.

Durango är en stad i delstaten Colorado i USA,
Staden grundades som järnvägsstation 1880.
Staden är uppkallad efter Durango i Spanien.
På Navajo heter staden Kinłání. Durango ligger
nära minnesmärken som Mesa Verde National
Park och indianreservaten vid Four Corners. Det
är också ändpunkt för den smalspåriga
järnvägen Durango & Silverton Narrow Gauge
Railroad, en museijärnväg som går till den
historiska gruvstaden Silverton.

DEADWOOD

Har fått en ny
byggnad och jag
tycker det ser ut
som början på en
fräck
järnvägsstation. Lite
plankor och annat
material så kan man
få till en fin perrong.
Ännu ett fränt ställe
att hänga på.

DEADWOOD
Första grillningen för året
och trevliga personer
bjuder undertecknad på
en korv som har suttit på
hederligt grillspett av
täljda pinnar.
Grillplatsen nu flyttad ner
i hörnan och bort en bit
från spåret för att öka
säkerheten.

Jag får ofta frågan om mina
förnicklade revolvrar och här
ovan ses en original Colt 45
förnicklad från 1800 talets
andra hälft. Har haft ett par
original revolvrar på gång via
olika auktioner men dom har en
tendens att bli lite dyra. Så jag
får hålla mig till mina gamla HS
ett tag till. Men en dag hittar jag
nog en riktig 45,a förnicklad för
rätt peng.

På väg tillbaka till
campingen träffar jag på
dom här unga damerna.
Visst är det härligt att se
minen på ett litet barn när
man bekymmersfritt få
plaska runt i en vattenpöl.
Men först jag kastar jag
också en blick över axeln
och spanar in den
inbjudande texten, och jag
kommer snart tillbaka and

ENTER THE
WILD WEST
Väl tillbaka på campingen är
det dags att fixa lite käk, jag
vet att denna bild inte är så
westernlik men fy tusan vad
jag känner atmosfären från
HC och blir sugen på att dra
upp till campingen och
brassa lite bönor o bacon.
En kvälls-mat som detta blir
knappast bättre.
Man sätter sig lugnt ner och
summerar dagen och
funderar på hur man skall
kunna förmedla i nästa
Gazette med bilder o ord hur
helgen har varit.

THE OLD WEST
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High CHAPARRAL 2015
Pictures By Tobias

Tobias eller Mr. Clanton som han oxå kallas har
skickat lite bilder till redaktionen vilket vi tackar
ödmjukast för. Jag har valt ut några bilder från
Kate´s Palace på årets madammer som stod för
både underhållning och serverade från baren.
Allt övervakas naturligtvis av sheriffen som
håller till snett över gatan.

Mr. Ike Clanton

På nästa sida har han också tagit
ett par bilder på tågrånet vid
Buffalo Springs.

Sista utposten innan Old Mexico är Buffalo Springs som numera har fått sig en rejäl
ansiktslyftning från tidigare små skjul. Och med dessa sista bilder så avlutar vi årets
höst/vinter nummer som kanske hinner in på året 2016 men vi hörs snart igen. //Red

1866

WESTERNTIPSET.
För er som ännu inte hört eller anammat den senaste kul prylen i bland
western attributen så vill jag slå ett slag för de nya CO revolvrarna.
Det smäller inte lika högt som krutpangarna, men man kan ha andra kul
aktiviteter med dom. Och även damerna kan ha en kul stund.
Prickskytte, Dra snabbt och träffa mål och dessutom helt lagliga. Jag har en
kontakt i närområdet för er som är intresserade och under parkens öppet
tider säljer Bowie dom. För er som vill så har vi en grupp på Face Book som
man kan gå med i. HC CARBONIC SHOTERS.
Revolvrarna finns i tre olika färger, Chrome, Svart och Old style grå.

Howdy!
Vi i styrelsen vill härmed önska er god fortsättning. 2015 var ett riktigt bra år.
Vår förhoppning är att 2016 blir ännu bättre.
Vi kommer under slutet av januari skicka ut information om medlems avgiften
för 2016.
Vi har också för avsikt att lägga upp en länk-sida på hemsidan. Vår tanke är
att där samla information och länkar till vilda västern relaterade aktiviteter
runt om i Sverige. Vi tar tacksamt emot förslag från er, dessa mailas till
filip@hcmedborgare.se
Vi vill med detta tacka för 2015 och önska er ett riktigt gott nytt år.
Med vänlig hälsning
Styrelsen HCC

