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Sista fredagen i månaden har jag campfire på
min lilla eldplats och skulle vädret inte vara av
vänligt sinne så har jag en bordseld som jag
har i mitt ombyggda uterum i westernstil.
Torsdagen innan är filmkväll med westerntema
och då kan man sitta och slingra revolver
framför TV.n
Så nu uppmanar jag er andra westernvänner
att ha sista fredagen i månaden som
westernkväll. Ser redan fram emot nästa då jag
kanske skall brassa bönor o bacon

Howdy!
Alla western vänner!
Då har ännu en snabb säsong avklarats på
vårt kära ställe i Smålands urskog.
Många tycker att säsongen är allt för kort och
längtar ihjäl sig, emedan många andra hittar
annat att pyssla med mellan stängt och öppet.
Finns gott om westernfilmer att beta av, på
YouTube kan man se mängder av westerns.
Jag har en dator som står vid TV:n och med
muspekaren på bordet framför mig kan jag
välja och vraka på ”Tuben”.
På detta vis kan jag också köra bildspel ibland
på gamla foton så det är ett bra tips.
För den inbitne western entusiasten kan man
bygga sig en liten hörna eller vrå där man kan
sitta och ha lite kul rekvisita omkring sig och
avnjuta en god dryck i sällskap med några
likasinnade.
Många har inte bilen i garaget idag så varför
inte en liten hörna därinne.
Ta en gammal klädgarderob och fixa till.
Min äldsta tösabit LisaMarie har nu flyttat till
lägenhet så hennes rum blev ett gästrum i 50tals stil och när nästa tösabit får för sig att
flytta så kan ni säkert gissa vad som händer
där 
Men jag har redan erbjudit mig att bygga om
LisaMaries balkong i western stil helt utan
kostnad för henne hehe. Hon är liiite tveksam
men vi får väl se.

Här sitter några härliga typer på senaste Campfire kvällen
och diskuterar händelser som varit under året.

HIGH CHAPARRALL
En annan spännande väntan är om det skall
hända något i parken under uppehållet. Med ny
sammansatt ledning kanske det är nya vägar
som öppnas. Det har pratats om längre
öppettider, Kommer det tillbaka någon typ av
säsongscamping. Kanske vi kan få lite större
medborgarstuga, Blir det några ombyggnader
inne i parken ja listan kan göras lång.
Årets Julbord har ju varit och det brukar ju
vara en trevlig tillställning där man kan träffas
och ha lite umgänge och kanske handla något i
Vapen o Läder. Jag skulle vilja utveckla detta
till en ide.
Skulle man inte kunna ha öppet säg en helg i
månaden under stängperioden då man kunde
åkt dit och träffats, käkat en bit mat tagit en
glögg och gått en runda i parken. Kanske bara
en lördag. Kanske varannan månad. Ja detta är
bara ett utkast till en idé.
Då hoppas jag att ni skall finna någon kul bild
eller berättelse i årets sista upplaga av
GAZETTEN men det går fort till nästa nummer
så ha nu ett gott slut och ett gott nytt från mig
// Red
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En DAG I WESTERN

Vilken härlig syn som möter en när man kommer till HC i år. En portal som är kopia från original
ranchen i Arizona, Gamla räcken av telefonstolpar är borta och palissaden som bestod av samma typ
stolpar är nu utbytt mot en fantastisk fasad, som ger intrycket av en hederlig gammal filmkuliss från
vilken gammal westernstad som helst. Några kilo sand hade gjort susen men den hade tyvärr sköljts bort
av något av de hällregn som ibland inträffar i den småländska western.

Kates är ett ställe som kräver minst några vändor under varje besök, och 11 ölen funkar fortfarande
bra även om oktanhalten är lägre. Alltid lika trevlig personal som ställer upp med glada miner om
man vill ta en bild och om inte annat måste dom känna igen grabben nedan.

Följ med på en
resa genom South
Dakotas marker
och läs om
Indianerna Oglala
Lakota och läs om
några av deras
stora hövdingar.

Tobias, som nog har flest foto av oss alla på barens skönheter, och är en flitig
Facebookare med bilder hela mellansäsongen. Tack för dina bidrag T.

Vackra damer fastnar alltid på mina
kamera plåtar. Härliga färger..

Ogallala Nebraska.
Staden ligger vid South Platte River,
nära det "hörn" av Colorado som
sticker in i sydvästra Nebraska.
Flera historiska nybyggarleder
västerut passerar platsen, och
Ponnyexpressen gick genom orten
under början av 1860-talet. Ogallala
uppstod först som en lastplats för
boskap på Union Pacifics
transamerikanska järnväg, som
nådde platsen i maj 1867. Stationen
var ändpunkt för en stor boskapsled
från Texas, Great Western Trail. En
ort uppstod runt järnvägsstationen i
mitten av 1870-talet och staden fick
stadsrättigheter 1884. Namnet på
staden kommer från Oglala, en av
Lakota folkets sju stammar.

På vägen över floden träffar jag på ett glatt gäng som säkert
hade siktet inställt på en våffla i Cristina stugan.
Själv åt jag en sådan tingest där men höll på att få tillbringa
resten av dagen där, då jag inte noterade den låga takhöjden
upp till våning två. Tur att man hade hatt, men det gjorde
ganska ont ändå.

Fler härliga typer på det lilla
torget utanför arenan.
Jag passade på att kolla med
banken hur många medborgare vi
var och det var lite trixande och
räknande men vi kom fram till
nästan 1200 medborgare, och då
var 100 nya under året.
Informationen fick jag i slutet på
säsongen så det är ungefär där vi
är idag.

Indianer, Cowboys, stora o små
flickor spatserar längs med gatan
mot River city.

The Oglala Lakota or Oglala Sioux (pronounced
[oɡəˈlala], meaning "to scatter one's own" in Lakota
language) are one of the seven subtribes of the Lakota
people who, along with the Nakota and Dakota, make up
the Great Sioux Nation. A majority of the Oglala live on the
Pine Ridge Indian Reservation in South Dakota, the eighthlargest Native American reservation in the United States.
The Oglala are a federally recognized tribe whose official
title is the Oglala Sioux Tribe (previously called the
Oglala Sioux Tribe of the Pine Ridge Reservation, South
Dakota).

En paus med en kopp kaffe i tidsenlig mugg sitter alltid bra. Gärna i River City, och
därifrån kan man ta hjulångaren till New México och där ta sig en öl på bryggan.

In the early 1800s, whites passed through Lakota territory in greater and greater numbers. They sought
furs, especially beaver fur at first, and later buffalo fur. The trade in fur changed the Oglala economy and
way of life.
1868 brought the Fort Laramie Treaty, and in its wake the Oglala became increasingly polarized over this

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
CLINT
EASTWOOD
Född 31 maj 1930 i San Francisco.

”Every gun has their own sound”
“When you gone shot,,, shot don talk”

From The God,
The Bad, and The
Ugly
Eastwood slog igenom i TV-serien Prärie (Rawhide i original; 1959-1966), där Eastwoods rollfigur fick
allt större plats allteftersom. Framgångarna fortsatte med För en handfull dollar, en så kallad spaghettiwestern, regisserad av Sergio Leone. Den följdes upp med För några få dollar mer och Den gode, den
onde, den fule.
1971 spelade Eastwood huvudrollen i Dirty Harry, den självsvåldige och våldsamme San Franciscopolisen Harry Callahan. På den följde fyra uppföljare. Den fjärde Harry-filmen, Sudden Impact (1983),
blev mest framgångsrik. Eastwood regidebuterade 1971 med skräckthrillern Mardrömmen (Play Misty for
Me).
1992 blev De skoningslösa (The Unforgiven), som Eastwood också regisserade, en succé. Filmen
nominerades till nio Oscar, bland dem bästa film och bästa regi.
Efter De skoningslösa har Eastwood blivit mer accepterad som regissör, med A Perfect World (1993) och
Broarna i Madison County (1995) som största framgångar. Även som skådespelare i rollen som åldrad
macho-man har han spelat i filmer som I skottlinjen (1993) och Space Cowboys (2000). Vid 2005 års
Oscarsgala vann hans Million Dollar Baby fyra statyetter, inklusive bästa film och bästa regi.
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Har bara sett ett
avsnitt av
Rawhide men
funderar på om
jag inte skall
köpa en box av
den nån dag.
Kan vara härligt
att ha i westernbibloteket.

HC CITZENS 2016
1868 brought the Fort Laramie Treaty,
and in its wake the Oglala became
increasingly polarized over this
question: how should they react to
continued American encroachment on
their territory? Some bands turned to
the Indian agencies—forerunners to
the Indian reservations—where they
received beef and other rations from
the U.S. government. Other bands
held fast to traditional ways of life.
Many bands moved between these two
extremes, coming in to the agencies
during the winter and joining their
relatives in the north each spring.
These challenges further split the
various Oglala bands.

Fagra damer i härliga munderingar,
Speciellt imponerad är jag av
vagnsuthyrerskan som har en ganska
vardaglig klädsel. Ger osökt en känsla av
farmarhustrun som tagit sig in till staden
för att handla lite nödvändigt för hemmet.

Oglala Reservations
After being moved several times during the
1870s after the Great Sioux Reservation was
broken up into five portions, the Red Cloud
Agency was relocated in 1878 and renamed
the Pine Ridge Reservation.
By 1890, the reservation included 5,537
people, divided into a number of districts that
included some 30 distinct communities.

GRILLKVÄLL

Regnet har under hela dagen försökt pricka oss med sina illasinnade droppar men lagom till
grillkvällen drar det bort och en gnutta sol tittar fram och bäddar för en perfekt kväll.
Krutröken lägger sig också efter några sedvanliga dueller och far iväg med vinden över det
småländska westernlandskapet och man kan ställa sig frågan hur långt bort kan någon uppfatta
doften av ett krutkorn.
Håll till godo med några bilder från en av våra härliga grill och mingelkvällar.

GRILLKVÄLL
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Fler härliga karaktärer
man möter när man går
runt i parken så här en
solig sommardag. Enkelt
och snyggt.
Nedan har jag fångat
rymmarna som smitit
från sitt jobb på Vapen o
Läder.
Ibland får man göra en
insats som deputy.
Det går ju inte att lämna
sin post sådär bara.
Man får jobba med
många saker här i
western men fånga in
fagra damer är betydligt
roligare än råbarkade
skin.

Historically, women have been critical
to the family's life: making almost
everything used by the family and
tribe. They have cultivated and
processed a variety of crops; prepared
the food; prepared game and fish;
worked skins to make clothing and
footwear, as well as storage bags, the
covering of tipis, and other items.
Women have historically controlled the
food, resources and movable property,
as well as owned the family's home.
Typically, in the Oglala Lakota society,
the men are in charge of the politics of
the tribe. The men are usually the
chiefs for political affairs, war leaders
and warriors, and hunters.
Traditionally, when a man marries, he
goes to live with his wife with her
people.

THE OLD WEST
OGLALA lAKOTA

Pine Ridge Reservatet. Ligger i sydvästra delen av South Dakota och har de Heliga Black Hills
väster om sig. Ovanför ligger Bad Lands national park som är en fantastisk plats att skåda men
att hitta något villebråd eller bra ställe att odla något på är det inte. Men hit blev Indianerna
förvisade.
I nedre delen av reservatet ligger Wounded Knee där en grym massaker ägde rum.
USAs regeringar har gett Indianrena en ansenlig summa pengar för Black Hills men dom vägrar
hämta ut pengarna dom vill ha tillbaka sina berg.

American Horse föddes i Black Hills South Dakota 1840.
Han avled 16 december 1908 I Pine Ridge South Dakota
och hans ben vilar idag på Holy Cross Cemetery, Pine
Ridge. Han var svärson till Crazy Horse.
Han fick 3 barn, Ben American Horse, Samuel Americam
Horse och Maggie Stands Looking.

THE OLD WEST
American Horse was first known as Manishnee (Can not walk, or Played out)”
and his nickname was Spider.[1] When he was born, his old grandfather said:
'Put him out in the sun! Let him ask his great-grandfather, the Sun, for the
warm blood of a warrior!' And he had warm blood." His father Sitting-Bear, the
leader of the True Oglalas, was killed in battle while he was still very young
and he was raised by an uncle. As a youth, American Horse participated in
war parties against the Crow and Shoshones.
American Horse was about ten years old when he was attacked by three Crow
warriors, while driving a herd of ponies to water. Here he displayed native
cunning and initiative. It seemed he had scarcely a chance to escape, for the
enemy was near. He yelled frantically at the ponies to start them toward
home, while he dropped off into a thicket of willows and hid there. A part of
the herd was caught in sight of the camp and there was a counter chase, but
the Crows got away with the ponies. Of course, his mother was frantic,
believing her boy had been killed or captured. But after the excitement was
over, he appeared in camp unhurt. When questioned about his escape, he
remarked: "I knew they would not take the time to hunt for small game when
there was so much bigger close by.
One day a small party of Shoshones was discovered near at hand. In the
midst of the excitement and preparations for the attack, young American
Horse caught sight of a close by, fat, black-tail deer. Unable to resist the
temptation, he pulled an arrow from his quiver and sent it through the deer’s
heart. Then with several of his half-starved companions, sprang upon the yet
quivering body of the animal to cut out the liver which was sometimes eaten
raw. One of the men was allegedly knocked down by the last kick of the dying
buck, but the warriors swallowed a few mouthfuls liver before rushing upon
and routing their enemies. It is still told of how American Horse killed game
and feasted between the ambush and the attack]

I mitten sitter Amreican
Horse och vid sidan om
sig har han sin dotter
Maggie Stands Looking.
Flankerade av en
massa andra kvinnliga
studenter i Carlisle
1882.

THE OLD WEST

En Dakota Delegation är i Washington Bestående från vänster till höger av Red Dog, Little Wound,
John Bridgeman (stående) Red Cloud, Amercian Hores och red Shirt. Detta år 1880 i Juni.

In the early 1870s, American Horse moved to the Red Cloud Agency. He allied himself with
the Wagluhe people at Fort Robinson and became a son-in-law to Chief Red Cloud.
American Horse soon enlisted as a U.S. Army Indian Scout, and the military made much
use of him keeping the young braves quiet and recruiting new scouts.
On August 31, 1876, about a month after the Battle of the Little Big Horn, American Horse
shot and killed Sioux Jim. Colonel Ranald S. Mackenzie, who had just arrived at Camp
Robinson, received word that Sioux Jim was in the Wagluhe or Loafer village, led by Chief
Blue Horse. Early that morning, Major Gordan led four companies of cavalry to the village,
said to number about 50 lodges near the agency, to arrest Sioux Jim. Sioux Jim could not
be found, but Gordan did capture Sioux Jim's wife and one of his sons, and they were
taken back to Camp Robinson and placed in the guardhouse. Chief Blue Horse was
arrested for a short time for not following Mackenzie’s order to report northern “hostile”
Indians slipping into his Waghule village. “Shortly after the troops left, Sioux Jim came
back to the village where American Horse attempted to arrest him. In the process,
American Horse shot and killed Sioux Jim. The date of Sioux Jim's death is from
Mackenzie's reports to General Crook and General Sheridan, both dated Sept. 2, 1876.

THE OLD WEST
There are two Oglala Lakota chiefs named American Horse notable in American history.
Historian George E. Hyde distinguished them by referring to “Chief American Horse the
Elder” as the son of Old Chief Smoke and the cousin of Red Cloud, and “Chief American
Horse the Younger” as the son of Sitting Bear, and son-in-law to Red Cloud.
Chief American Horse the Elder (Wašíčuŋ Tȟašúŋke) (1830-September 9, 1876) is renowned
as a great warrior for his leadership, Spartan courage and honor. American Horse the Elder
is notable in American history as one of the principal war chiefs allied with Crazy Horse
during Red Cloud's War and the Battle of the Little Bighorn during the Great Sioux War of
1876-1877. Chief American Horse the Elder was a son of Old Chief Smoke, an Oglala Lakota
head chief and one of the last great Shirt Wearers, "Ogle Tanka Un", a highly prestigious
Lakota "chief warrior" society. He was a signatory to the Fort Laramie Treaty of 1868, along
with Chief Red Cloud and Chief Blue Horse, his brothers.[8] A month or so after the Treaty of
1868, American Horse the Elder was chosen a Shirt Wearer along with Crazy Horse, YoungMan-Afraid-of-His-Horses and Man That Owns a Sword. On September 9, 1876, American
Horse the Elder was mortally wounded in the Battle of Slim Buttes fighting to protect his
family and defending against the white invasion of the “Paha Sapa“ Black Hills.
American Horse the Younger gained influence during the turbulence of the Great Sioux War
of 1876-1877. After news of the death of Chief American Horse the Elder at the Battle of
Slim Buttes, Manishnee (Can not walk, or Played out)” seized an opportunity and assumed
the name “American Horse. American Horse the Younger was not related to American Horse
the Elder, son of Old Chief Smoke. He was the son of Sitting Bear, leader of the True Oglalas,
a band of Oglala opposed to the Smoke people . In 1890, American Horse the Younger told
Charles A. Eastman that he succeeded to the name and position of his uncle American
Horse the Elder who was killed at Sim Buttes in 1876. Later, American Horse the Younger
claimed that American Horse the Elder was not killed at Slim Buttes, but rather a minor
chief Iron Plume or Iron Shield. He also claimed that he personally killed Captain William J.
Fetterman with his war club in the Fetterman Fight during Red Cloud’s War. As a result, the
identities and accounts of American Horse the Elder and the American Horse the Younger
have been blended by some historians. Like his great friend Crazy Horse, there are no known
photographs or drawings of Chief American Horse the Elder. “The Oglalas seem incapable of
clearing up the tangle.

Wagluhe ledare efter slaget om Little Big Horn. Från vä Blue Horse, American Horse, Three
Bears och Red Shirt.
Wagluhe ansågas av US army och Indianagenter vara den mest pålitliga klanen och manga
blev Indian Poliser, Indians Scouter .

THE OLD WEST

Chief American Horse var en av de första
western karaktärer som hängde med Buffalo
Bill, och 1886 blev American Horse
dragplåstret istället för Sittning Bull under ett
par säsonger.

The Wagluhe Band is one of the seven
bands of the Oglala Lakota. The Wagluhe
Band is also known as the Loafer Band.
The seven Bands of the Oglala Lakota are
the Wagluhe (Loafers), Ite Sica (Bad Face),
Oyukpe (Broken Off), Wazaza (Shred Into
Strips), Tapisleca (Split Liver), Payabaya
(Shove Aside) and Kiyaksa (Little
Wound).[18] Old Chief Smoke was an Oglala
Lakota head chief and one of the last great
Shirt Wearers, a highly prestigious Lakota
warrior society. The Smoke People were
one of the most prominent Lakota families
of the 18th and 19th centuries. Old Chief
Smoke was one of the first Lakota chiefs to
appreciate the power of the whites and the
need for association. In 1849, Old Chief
Smoke moved his Wagluhe camp to Ft.
Laramie, Wyoming when the U.S. Army
first garrisoned the old trading post to
protect and supply wagon trains of white
migrants along the Oregon Trail. Lakota
families from other camps who preferred
the safety of Ft. Laramie joined Smoke’s
camp. Old Chief Smoke was aware of the
power of the whites, their overwhelming
numbers and the futility of war. Old Chief
Smoke observed and learned the customs
of the whites. By the late 1850s, some
Lakota from the wild buffalo-hunting
camps began to disparage Old Chief
Smoke’s camp at Ft. Laramie and call Old
Chief Smoke’s community Wagluhe
(Loafers), meaning they were like men who
lived with their wives’ relatives, that is,
hangers-on, loafers. On the other hand,
some Wagluhe thought of the Lakota in the
wilds as county bumpkins. During the
increasing strife of the 1860s, the Ft.
Laramie took on a military posture and
was the primary staging ground for the
U.S. Army during Red Cloud’s War. In
1864, Old Chief Smoke died and was
placed on a scaffold near sight of his Ft.
Laramie and replaced by Chief Big Mouth.
Fortsättning I Nästa nummer.
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Årets stora behållning i showen var
naturligtvis dödgrävaren med dotter
som grävde o grävde och jag
funderade på hur många skyfflar
sand hon faktiskt skyfflade under
hela säsongen.
Om det var 20 per show två gånger
om dagen så blir ju det 40. Om
parken var öppen 80 dar blir det ju
3200 skyfflar och med ca 1kilo per
skyffel så kanske mellan 3-4 ton grus
på en säsong allt är naturligvis ca 
meeeen ganska coool.
I Deadwood är det härligt att hänga
en varm dag och kasta lite hästskor.
Både liten o stor kan utöva denna
roliga sport.
Klubbstugan är flitigt besökt under
säsongen och är uppfräschad med
trevligare möbler och rekvisita.

MOT MEXICO 2016

Dags att ta sig en tur till Old
Mexico med Järnhästen. Brukar
annars hoppa på i just Mexico då
jag är rädd för att bli av med mina
guldtänder.
Väl ombord slänger jag några ord
med TS som för dagen bevakar
tåget inför den farliga resan.
Jag frågar Tommy hur det är en
riktigt blöt dag vid Buffalo springs
och han berättar om en händelse
där vattenpölarna var stora o
djupa och regnet stod som spö i
backen men när uppgörelsen kom
så kom en riktig adrenalinkick
och man dog med stil, flygande
rätt ner i sand och vatten vilket
skvätte en meter upp i luften.
Rena filmagin.

MOT MEXICO
Värdesaker skall ju hämtas i Buffalo
Springs, men det går ju som vanligt
vi blir rånade.
Rånarna kommer ombord och vi
sträcker händerna i vädret och
rånaren skriker att dom vill ha vårt
guld.
En liten ljushårig grabb ser inte
direkt rädd ut och rånaren frågar
med barsk röst ” har du något guld”
nää jag har inget säger grabben men
mamma har! säger han och pekar
på mamman som sitter tvärs över
gången.
Ett härligt skratt ekar i vagnen och
rånare vänder sig till mamman och
ber henna gapa.
”Här är inget guld säger han men
tänderna är ganska gula”.
Mina guldtänder fick jag behålla, ja jag hade
dom inte i munnen, utan i en läderpung. Det var
som jag vunnit på Poker några kvällar innan. Det
jobbiga var inte att vinna det var att dra ut dom
från stackaren som förlorade. Så kan det vara i
Vilda Western.

MOT MEXICO

Det går bra även denna gång. Tågvakten och hans kvinnliga kollega blir dagens
hjältar när dom tar hand om rånarna och vi kan fortsätta säkert mot Mexico

RENDEZVOUS
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Så var då årets pälshandel
och byteshandel igång.
Många trappers slog som
vanligt upp sina fina tält o
skapade sina fantastiska
läger.
Jag handlade mig en frän
yxa så nu kan jag börja
med yxkastning även
hemma vid TV,n.
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HCC Styrelse vill passa på att
önska alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År, och att
snart ses vi vid nya trevliga
träffar i parken.

Det var allt för denna gång men det
dröjer inte så länge till nästa nummer.
Tänk på att nu blir dagarna längre igen
så i Fort Wayne firar vi våren nu. Ha det
bra //Red

