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HIGH CHAPARRAL BACK TO THE YEAR
1865
2017. Medborgare
och Händelser.
Old Western Fashion

Någon som känner igen denna skogs-glänta?
Se svar inne i tidningen.

Howdy!
Då var vi inne i året 2018 och en bra
bit närmare öppningshelgen än vi var
vid förra numret av tidningen.
Vintern har övergått i vår och för mig
här nere i södern har det varit ganska
lite snö vilket jag gillar men några
veckor kyla har bitit sig fast runt
stugknutarna.
Ett antal westernfilmer har avverkats
under tiden och ett antal westernfredagar också.
Några nya fynd från loppisar eller
second hand butikerna kan jag inte
ståta med från denna vinter vilket
mest beror på att jag inte har farit
runt på dylika ställen heller.
Tycker man har en hel del prylar redan
och andra intressen drar också i
plånboken.
Om jag hinner skall jag i alla fall
försöka mig på att göra nya kolvsidor
till mina Kromade revolvrar, det blir
väl det nya för i år. Sen vet jag inte
om jag hittar på några trix med min
husvagn vilket hänger lite på hur
olika bitar faller på plats.
Vi har ju alla nu kunnat se via
hemsidan att man kan få sig en
långliggarplats på prärien kan ju bli
ett nytt trevligt inslag igen.

Den ständigt återkommande kärnfrågan i
vår hobby är klädseln. Vad är rätt och
vad kanske behöver justeras lite.
En sak jag upptäckt är att man sällan
pratar med varandra om just olika
klädstilar och karaktärer.
Varför inte göra detta till ett år där
vi just pratat om dessa bitar.
Jag tror att man är lite rädd att fråga
eller prata om det i tron att man skall
få ett svar eller kommentar man inte
vill ha. Alla har vi olika
förutsättningar eller tankar på vad man
vill gestalta. Min uppmaning är att
prata gärna med varandra om det, ge
varandra tips och idéer. Finns flera som
har en del kunskap och inne på vapen o
läder kan man bolla idéer.
Finns många tips på nätet. Jag försöker
lägga in lite olika tips här i Gazetten.
Till detta numret har jag bett Morgan
som tillsammans med några vänner har
face Book Sidan Western Outfits skriva
en liten artikel om western kläder.
Alla tips o tankar är ju bra att ta med
sig när man bestämmer sig för vad man
vill vara för karaktär.
Hoppas nu att ni får en fortsatt bra vår
och glöm inte den sedvanliga westernfredagen där ni kan sitta runt en liten
eld och filosofera om framtiden och alla
trevliga westernvänner ni kommer att
träffa.
Till sist vill jag då avsluta med att ge
er ett tips att kolla in en av Robert
Duvalls filmer Broken Trail eller Open
Range. Kolla gärna in miniserien
Lonesome Dove om ni inte sett den// Red

HC CITIZENS 2017

Westernhjältar vid
medborgarstugan.
Alltid välbesökt.

1865

EN VATTENSPEGEL

En ensam flotte som glider omkring på
vattnet med ett litet tält på. Jag vet inte om
ni andra tänker på samma sak som jag,
nämligen Tom Sawyer som bodde i en liten
stad vid Mississippifloden. Hans äventyr är
ju ett litterärt verk av Mark Twain som
skrev några böcker om just denna lilla
fiktiva stad där även Huckleberry Fin var en
av figurerna.
När vi ändå rör os kring vattendrag kan vi
väl kolla in den trevliga Kaptenen på High
Chaparrals hjulångare för dagen.
Svårt att inte låta bli att åka med en tur
runt indian landskapen där Bisonoxar
strövar och man kan höra en och annan
trumma dunka i fjärran.
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Bisonoxarna ser ut att ha en bra dag på
prärien och för att inte vara orättvis tar vi
med en bild på den andra kaptenen också.
*************

***** ************

1865
Den 24 december bildar 6 gamla sydstats veteraner Klu Klux
Klan i Pulaski Tennesse. Allt för att motsätta sig
omorganisationen av södern och mot att fria slavarna.

Pälshandel o Indiansmycken säljs längs
med den långa vägen till Old México.
Bakom några halsband kan man skönja
den luttrade trappern som nu gästat HC
under många år.
En bra dag är en mulen halvvarm dag då
folk hellre lägger en dag på
inlandsaktiviteter än att åka till stranden.
Hur många tänker på alla de skyltar som
finns över allt i parken och guidar en
vilsen cowboy i rätt riktning.
Kolla även in de skyltar som berättar var
du är.

Vad diskuteras här månne.
Kanske en insats i westernshowen, där
några av våra medborgare fick göra en
mindre roll under året. Både uppskattat
och trevligt.
Lika trevligt är det att träffa indianerna på
Indian Ön.

Här ovan har vi vinnarna av
Medborgarlotteriet 2016.
Till vänster lite kvinnlig fägring vid
Glass baren.

1865.
27 april åker ångbåten Sultana längs med
Mississippi floden med 2300 passagerare. De
flesta är unionssoldater från Andersonville
fånglägret. Plötsligt exploderar båten och
1800 personer omkommer.

KATE,S
PALACE
Vad händer här idag?
Oasen som ligger längs med Main
street har man besökt otaliga
gånger för en dryck och för att
sitta ner en stund och kolla in
flödet.

Ett par står och spanar från balkongen ut över stadens lätta brus av händelser. I den dallrande värmen blandas dofterna från
saloonen med aktiviteterna på gatan nedanför. En häst med ryttare rör sig mot banken och några väldoftande damer gör sig redo
för ett sångnummer.
När jag närmar mig ingången till saloonen så möts jag av härliga toner från ett piano och det är härligt att sitta ner med kopp kaffe
och lyssna till ljudet från flinka fingrars framkallande av toner.
Jag tar upp min medhavda kortlek och lägger ett par patienser och funderar på livet i allmänhet.
En av orsakerna till dagens besök var att studera KATES konstverk då jag vet att detta ställe har lite härlig bildkonst målade av en
HC målarna en gång i tiden. Tyvärr vet jag inte vad denna konstnär heter.

Vad skådar mitt norra öga, eller rättare sagt Finn Fem fel. Dom fantastiska målningarna på barens framsida har fått en ny
look i form av en blommig tapet.
Var ju inte vad jag väntat mig, får se om jag har några bilder i arkivet för framtida reportage. Kommer knappt ihåg vad
det var för motiv. Säkert nåt bra.
Men jag smyger in i alkoven under trappan där jag också vet att det skall finnas målningar och därifrån kommer ju den
bild som var med i förra numret som jag undrade om någon kände igen sig. Har inte fått in några svar så tydligen var det
ingen som visste att dessa målningar fans här.
Här skall ett par western gentleman få sig en kyckling att dela på.

Full galopp genom prärien likt en ryttare från ponnyexpressens dagar.
Lika hög fart tycks diligensen ha när den dundrar ner från passet och den ridande vakten spanar hårt bakåt som om det
kanske var några förföljare på väg efter. Tror inte man körde i full galopp några längre stunder för då hade nog hästarna
tagit slut ganska fort. Man kan skönja en rödhårig dam inne i vagnen och då kommer jag osökt att tänka på ett avsnitt
från serien Guns Smoke jag såg för ett tag sen när Madame Kitty åker just diligens som blir överfallen.

Den sista målningen i alkoven är denna härliga
bild på ett gäng cowboys som driver hästar en
sommardag i Wyoming.
Man tar sig då så sakteliga ut genom väl
använda saloondörrar.
Utanför Kates sitter ett par och väntar på en bit
mat.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
ROBERT
DUVALL
Född 5 jan 1931
Bor i San Diegeo, CA
Har gjort en mängd filmer och
bl,a känd från Gudfadern
filmerna.
Har fått en Oscar och en mängd
andra utmärkelser.
I western världen kommer jag
ihåg honom från True Grit med
John Wayne där han spelade
skurken Ned Pepper.

OPEN RANGE. En kanonrulle med Kevin Kostner
i rollen som revolverman med en brokig
bakgrund och Duvall som en gammal
boskapsman vid namn Boss Spearman

När jag såg miniserien Lonesome
Dove seglade Duvall upp på min
topp 5 lista över western skådisar.
Två andra från mig sett klassikers
är, Open Range och Broken Trail
som bara befäste Duvalls roll som
en suverän western hjälte.
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LONESOME DOVE 1
Miniserien som har sitt upphov i bästsäljaren med
samma namn.
Det började med manuskript till en film på 70-talet
där det var tänkt att skådespelarna John Wayne,
Henry Fonda och James Stewart skulle vara med.
Filmfolket gillade storyn och utkastet men
skådespelarna gillade inte upplägget. Vem som
skulle spela vem vet jag inte, så det lades på is.
Mc Murtry köpte tillbaka rättigheterna efter 12 års
liggande i byrålådan. Sen skrev han boken som blev
en succés och sen gjorde man miniserien.
I nästa nummer kommer det ett reportage om alla
delar.
Duvall som spelar den f.d. Texas rangern Augustus
McRae och som hellre spelar kort och spenderar en
natt med glädjeflickorna än jobba på den lilla
farmen.
Men när det verkligen gäller så visar han att gammal
e äldst och även så här på ålderns höst läxar han upp
uppstudsiga bartenders eller banditer. Duvalls
kommentarer och kroppsspråk gör rollen perfekt för
honom. Färden från Texas till Montana blir en rad av
spännande händelser. Det rörande slutet gör
fortfarande att man påverkas. /Red
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Robert Duvall som Augustus med
glädjeflickan Laurie. Som han drar kort om
att få sig en glädjestund med. Hon säger du
fuskade säkert.
Han svarar om man inte fuskar för att få
sig ett ligg vill man egentligen inte ha det.
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Härligt gäng som ståtar framför
Kristina stugan där man detta år
lyckas ta sig in och beställa en våffla
utan att slå skallen i tak o bjälkar.

En glass kan man ju vara värd och
då jag lovade att glassdamerna
skulle komma med på bild får jag ju
hålla detta löfte.
Jo jag fick betala glassen.

Ett ställe jag har svårt att hålla mig
borta från. Så även idag. Dom där
saloon flickorna kan inte få nog av
mig så vad göra, det är bara att ställa
upp på fotografering.
Passade även på att lyssna på några
av dessa skönsjungande damer och
nästa steg är kanske att öppna den
gamla hederliga saloonshowen också.

1865
I North Bend Ohio
sker den 5 maj det
första officiella
tågrånet rum i US

1865
5 Juli, Bildas U.S
Secret service.

Utanför CATES sitter
råbarkade yrkesmän,
cowboys och annat löst
folk. När får vi se
Skomakaren tillbaka vid
lästen tro?
Personalen som langar ut mat
och dryck har i alla fall en
stund över för en bild till
tidningen.
14 april 1865

President Lincoln blir mördad av John Wilkes
Both på Fords teater i Washington.

Hands upp gäller liten som stor, Vem vet, kanske denna lilla parvel är den som går runt och tar bilder på High Chaparral om tio
år och kanske mins tillbaka på denna händelse. Nu finns det ju till och med på Bild.
Nedan har jag gjort besök på gamla Lucky Star Saloon våning två ute i Old México. Hur många kan berätta vad som finns där
uppe tro, det är ju ett ställe man inte besöker så ofta.
En Mexikansk stämning med prylar och väggmålningar.

Jag brukar förundras över de rejäla
stockar som man ser i taken på några
av byggena på HC. De här stockarna
som pinjatan hänger ifrån hade räckt
till ved ett helt år.
Dessa bar upp det stora tornet som
var ovanpå detta taket en gång.
Jag letade efter en pinne att slå till
pinjatan med men det var hopplöst.
Får ta med en egen till nästa år.

Bilden som jag refererar
till i ledaren kommer från
indian ön o dess stuga
där vi snart kan ha
grillkvällar på taket.

Då får detta bli sista bilden så här sista dagen då parken är öppen. En tur med
Trotjänarna ”Kibben” ”Kibbelina” o Jens längs med floden mot nya äventyr och
när vi stod här så tedde sig sträckan till återöppnade av parken ganska lång men
nu är det inte så hemskt långt dit. Tiden flyger.
Och jag vill då också passa på att tacka värdparet för medborgarstugan för denna
säsongen.

OLD WEST OUTFITS.
Hej på er!
Hoppas ni har en skön "off season" och laddat med energi inför kommande säsong.
Snarare än vi tror är våren här och med den för många en ny säsong där man får klä upp sig i sina "Old West Outfits".
När vi, Andreas, Björn och Morgan startade Facebook-sidan "Old West Outfits" var det för att samla tips och idéer som inspiration till
olika autentiska outfits, men även för att diskutera enskilda plagg och föremål samt dess förekomst (och icke-förekomst) inom den
tids era vi benämner "The Old West" Ca 1860-1890. Vi ville helt enkelt få igång en diskussion inom ämnet och höja nivån för alla som
är intresserade och är utövare.
Sidan och dess innehåll har ingen koppling till vare sig High Chaparral eller HCWC - High Chaparral Western Club. ("Medborgare"
kallat i dagligt tal).
Utan vi driver denna sida utifrån ett eget intresse, även om vi och flertalet medlemmar är både Medborgare och/eller anställda där
målet är att tillsammans öka kunskapen inom ämnet och hjälpas åt att förbättra våra outfits.
Med det sagt kan vi börja.
** Outfits in the West **
Hur klädde man sig och hur klädde man sig inte?
Till att börja med får man fundera på vart i "The Old West" ens outfit ska spegla sig ifrån, t.ex. en Cowboy från norr skiljer sig en del
i utrustning och kläder från en Cowboy i söder även om Cowboys från söder influerade de i norr en del då de anlände med boskap
förda från söder. Sedan får man fundera på vad för karaktär man vill avspegla.
Slutligen får man fundera på ”När” ens karaktär befinner sig inom den givna tidseran. Detta påverkar valet av kläder och utrustning.
T.ex Batwing Chaps, dessa kom inte förrän kring 1890, före det var det ”Shotgun Chaps” även kallat ”Stovepipe Chaps” som gällde.
Skillnaden mellan de två är att Batwings viker man lädret runt benen och fäster med remmar medan Stovepipe Chaps är som
ett andra på byxor av läder som man kliver i.

Från vänster till höger några
exempel jag plockat från nätet.
Batving, Shotgun and Stovepipe
//Red

För den kanske oinvigde så kan en lite förtydligande göras om ”Shaps” Det är ett skyddsplagg för benen för mestadels
cowboys. Detta för att skydda sig mot gnidandet mot hästen eller den boskap man drev. Även skydd mot naturens buskar
träd o andra taggiga saker. Väder och vind slet också hårt på en kofösare. Fans massor av varianter från väldigt enkla till
kanske utsmyckade. Något som man kanske hade lite tid med under en rast. Skulle tro att det mesta var väldigt enkelt.
Shaps kommer från Mexikanska ordet ”chaparejos” //Red

”Wrist Cuffs” (handledsskydd) är ett annat exempel, dessa kom inte förrän i slutet av 1800-talet och var normalt inte en del av en
arbetande Cowboys utrustning.
Pratar man Vilda Västern tänker de flesta genast på en "Cowboy".
Men vad är en Cowboy?
Hollywood har gett oss bilden av en äventyrslysten bråkstake, gärna inredandes vilt skjutande i en stad, fajtandes på en Saloon
eller duellerande ute på gatorna. Även om det ibland gick till så, är det mest en bild skapad av Hollywood genom dess filmer.
Men bilden skapades faktiskt redan då det begav sig genom att händelser blåstes upp och överdrevs både i nyhetsartiklar och i
dåtidens seriemagasin kallat "Dime Novels".
Men beskrivningen ovan ger ingen rättvis bild av en "Working Cowboy" utan snarare av en så kallad "Gunslinger" (Revolverman).
Typ Billy The Kid eller kanske Tom Horn som var mer av en lönnmördare.
Vilka karaktärer fanns det då mer än Cowboys och Gunslingers? Ja alla möjliga typer är ju svaret, men ordet "Cowboy" har fått bli
ett samlingsnamn för denna period och det gör att det kan skapas lite förvirring kring hur man klädde sig.
Utöver en regelrätt Working Cowboy, alltså en som försörjde sig på boskapsdrivning eller ranching så kan man ju även ha outfits
för att porträttera följande karaktärer:
*Mountainman / Trapper (- Päls och läderkläder. )
* Farmer/ Frontiersman / Frontiers woman / Frontier schild (Nybyggare, emigrant) (- Ofta grova arbetskläder,
mycket influenser från respektive hemland.)
* Miners & Prospectors (Gruvarbetare och Guldletare) - Grova arbetskläder, tog vad de kom över och arbetade i dessa till
de föll sönder.
*Uppklätt stadsfolk (Viktorianskt klädd medel- och överklass) - Frock Coats, dressar, klänningar, Bowler-hattar, Carpet
bags.
Exempel på uppklätt stadsfolk:
- Affärsman. - Affärsföreståndare, affärsbiträden. - Hotellägare. - Barkeeper, dealer, gambler. – Doktor. – Tandläkare.
- Reporter. – Optiker. - Marshall. - Deputy. -Sheriff. - Wells & Fargo. - Telegrafist. - Undertaker. - Pinkerton Agent.
Exempel på mer vanlig klädsel bland stadsfolk:
- Smed, - Livery Stable, - Wheel Maker, - Saddler, - Skomakare, - Texas Ranger, - Stage Coach driver / Shotgun, - Butcher
Som sagt, det finns mängder av olika karaktärer man kan ikläda sig, vilket gör kreationerna väldigt varierande och då är det bra att
känna till lite bakgrund om hur man klädde sig så att man inte kombinerar fel. T.ex passar inte en fin Paisley-väst i siden till ett
par saddle-seat byxor och i övrigt traditionell Cowboy-outfit. Eller en Sheriff-outfit med "leather cuffs" och choaker-halsband av
indiantyp.
Moderna Cowboy-hattar med uppvik på sidorna, hattar med "lufthål" på sidorna av kronan och så kallade stålbandshattar i filt där
man kan forma brättet efter eget tycke är också exempel på föremål som inte gör sig bra om man vill skapa en så autentisk outfit
som möjligt. De fanns helt enkelt inte då det begav sig.

Hattarna under Cowboyens storhetstid var enkla men funktionella för att skydda maximalt mot väderelementen. Det var först runt
sekelskiftet som Cowboy-hattarna kom i flera olika modeller och först efter sekelskiftet som Cowboy-hatten började likna den
klassiska looken som en modern Cowboy-hatt har idag, vet inte sanningshalten, men det sägs att den klassiska designen kom till
för att tre män med hatt skulle få plats intill varandra i en bil, och då fick ju sidorna vikas upp helt enkelt.
Den vanligast Cowboy-hatten var "Boss of the plains" och "Planter's-hat".
Enkla modeller utan "fåra" i kullen och med runt rakt brätte som gav maximalt skydd mot sol, regn och snö.
"Buscadero / Hollywood-riggen" är ett annat exempel.
Riggarna på den tiden bars antingen som "Cross draw" eller "On-the-hip" helt enkelt för att det inte vore praktiskt att ha hölstret
hängandes ned på benet, revolvern skulle då lätt kunna trilla ur hölstret när man satt till häst. En del nöjde sig med att stoppa
ned revolvern/revolvrarna
innanför bältet. Typ, "Wild Bill Hickok". Förmodligen vanligast med svartkrutsrevolvrarna "Cap N' Ball" före intåget av Colt SAA
m1873.
Med ganska små medel kan man höja nivån på sin outfit genom att investera i en ordentlig hatt och en ordentlig rigg. Alla har ju
olika ekonomiska förutsättningar såklart, men en hatt behöver inte vara speciellt dyr för att se bra ut. "Vapen och Läder" på High
Chaparral säljer t.ex "Twister"-hattarna liknande en "Chief Moses" i svart, brunt och vit för en billig peng. Den kan man bära som
den är eller forma efter eget tycke, gärna då inom ramen för hur hattarna såg ut inom den aktuella eran.
En rigg av enklare slag fast i autentiskt utförande utan en massa utsmyckat läderarbete går att hitta både på "Vapen och Läder"
samt hos någon av våra lädermakare runt om i landet för en hyfsad peng.
Så vad har ni för några planer för era outfits till kommande säsong?
Med all önskan om ett riktigt Gott Nytt Vilda Västern år till er!
** Andreas, Björn och Morgan **
~ Old West Outfits ~

Vi tackar för denna lilla artikel om western stilar och då kanske riktat främst mot en karaktär som cowboy. Samt info i
övrigt vad som kan var till hjälp för oss alla i vår strävan att komma så nära en stil och karaktär som möjligt. Vi får se
om Morgan o hans vänner återkommer med kanske detaljstudier på olika prylar typ hattar, kläder, skodon mm. Tips
från er andra mottages gärna och kanske vi kan bygga upp ett bibliotek med tips och bilder. Att betona är också att
information om detta inte skall ses som pekpinnar utan som tips, hjälp och råd. Jag vet att flera hattar som finns idag
som är autentiska har ett insytt stålband för att de lättare skall kunna hålla formen i väder o vind. En intressant grej jag
såg för ett tag sen, var en äldre westernfilm typ före den stora 50-tals eran. Där hade man inte de sk kallade Hollywood
hölstren utan dom hängde i ett bälte som man säger är det rätta. Varför kom då Hollywood hölstret till? Min teori är.
Många filmer bygger antingen på en bok eller ett filmmanus. Här beskrivs ofta själva hjälten eller huvudperson på ett
visst sätt och ofta har han hölstret nerbundet långt på höften för att kunna dra snabbt. Om man tar ett vanligt bälte med
hölster och drar ner det och binder fast det ser det lite märkligt ut därför skapar man ett hölster där redan revolvern
hänger en bit ner vilket är ganska logiskt om man tänker sig en person som bara går omkring i stan och ej behöver rida
en sväng/ Red

1865 The Old West
Wild Bill Hickok – Davis Tutt shootout
The Wild Bill Hickok – Davis Tutt shootout was a gunfight that occurred on July 21, 1865 in the town square
of Springfield, Missouri between Wild Bill Hickok and gambler Davis Tutt. It is one of the few recorded instances in
the Old West of a one-on-one pistol quick-draw duel in a public place, in the manner later made iconic by countless
dime novels, radio dramas, and Western films such as High Noon.[1] The first story of the shootout was detailed in
an article in Harper's Magazine in 1867, making Hickok a household name and folk hero.
Prelude
Tutt and Hickok, both gamblers, had at one point been friends, despite the fact that Tutt was a Confederate Army
veteran, and Hickok had been a scout for the Union Army. Davis Tutt originally came from Marion County, Arkansas,
where his family had been involved in the Tutt–Everett War, during which several of his family members had been
killed. He had come north to Missouri following the Civil War. Hickok had been born in Illinois, coming west after
mistakenly thinking he had killed a man in a drunken brawl.
The eventual falling out between Hickok and Tutt reportedly occurred over women. There were reports that Hickok
had fathered an illegitimate child with Tutt's sister, while Tutt had been observed paying a great deal of attention
to Wild Bill's paramour, Susanna Moore. When Hickok started to refuse to play in any card game that included Tutt,
the cowboy retaliated by openly supporting other local card-players with advice and money in a dedicated attempt
to bankrupt Hickok.
The card game
The simmering conflict eventually came to a head during a game of poker at the Lyon House Hotel (now called the
"Old Southern Hotel"). Hickok was playing against several other local gamblers while Tutt stood nearby, loaning
money as needed and "encouraging [them], coaching [them] on how to beat Hickok". The game was being played
for high stakes, and Hickok had done well, winning about $200 ($3,080 in 2010 dollars) of what was essentially
Tutt's money. Irritated by his losses and unwilling to admit defeat, Tutt reminded Hickok of a $40 debt from a past
horse trade. Hickok shrugged and paid the sum, but Tutt was unappeased. He then claimed that Hickok owed him
an additional $35 from a past poker game. "I think you are wrong, Dave," said Hickok. "It's only twenty-five
dollars. I have a memorandum in my pocket."

Tutt had a large following at the Lyon House and,
encouraged by these armed associates, he decided
to take the opportunity to humiliate his enemy. In
the midst of their argument over the $10
difference in the debt (and while Hickok was still
playing poker), Tutt grabbed one of Hickok's most
prized possessions off the table, his Waltham
repeater gold pocket watch, and announced that
he would keep the watch as collateral until Hickok
paid the full $35. Hickok was shocked and livid
but, being outnumbered and outgunned, he was
unwilling to resort to violence at the time. He
quietly demanded that Tutt put the watch back on
the table. Tutt reportedly replied only with an
"ugly grin" and left the premises with the watch.

Wild Bill Hickok in 1869

Aside from publicly humiliating Hickok and taking
his property, Tutt's demand for collateral on a
debt from a fellow professional card player implied
he thought Hickok was an insolvent gambler
trying to avoid his debts. To ignore such an insult
from Tutt would have ruined Hickok's career as a
gambler in Springfield, which was reportedly his
only source of income. Further, groups of Tutt's
friends reportedly continued to mock Hickok after
the initial confrontation, baiting him with talk of
the pocket watch to see if he could be goaded into
drawing in anger so he could be shot down by the
whole group. After several days of this, Hickok's
patience was at its breaking point. When a group
of Tutt's supporters at the Lyon House mocked
Hickok and announced that they had heard Tutt
was planning to wear the watch "in the middle of
the town square" the next day, Hickok reportedly
replied, "He shouldn't come across that square
unless dead men can walk." Having apparently
made up his mind, Hickok returned to his room to
clean, oil and reload his pistols in anticipation of a
confrontation with Tutt the next morning.

Failed negotiations
Although Tutt had humiliated his rival, Hickok's ultimatum essentially forced his hand. To go back on his very
public boast would make everyone think he was afraid of Hickok, and so long as he intended to stay in
Springfield, he could not afford to show cowardice. The next day, he arrived at the town square around
10:00 a.m. with Hickok's watch openly hanging from his waist pocket. The word quickly spread that Tutt was
making good on his pledge to humiliate Hickok, reaching Hickok's own ears within an hour.
According to the testimony of Eli Armstrong (and supported by two other witnesses, John Orr and Oliver
Scott), Hickok met Tutt at the square and discussed the terms of the watch's return. Tutt now demanded $45.
Armstrong tried to convince Tutt to accept the original $35 and negotiate for the rest later, but Hickok was
still adamant that he only owed $25. Tutt then held the watch in front of Hickok and stated he would accept
no less than $45. Both then said they did not want to fight and they went for a drink together. Tutt soon left,
however, returning once again to the square, still wearing the watch.
The shootout
At a few minutes before 6:00 p.m., Hickok was seen calmly approaching the square from the south, his Colt
Navy in hand. His armed presence caused the crowd to immediately scatter to the safety of nearby buildings,
leaving Tutt alone in the northwestern corner of the square. At a distance of about 75 yards (70 meters),
Hickok stopped, facing Tutt, and called out, "Dave, here I am." He cocked his pistol, holstered it on his hip,
and gave a final warning, "Don't you come across here with that watch." Tutt did not reply, but stood with
his hand on his pistol.
Both men faced each other sideways in the dueling position and hesitated briefly. Then Tutt reached for his
pistol. Hickok drew his gun and steadied it on his opposite forearm. The two men fired a single shot each at
essentially the same time, according to the reports. Tutt missed, but Hickok's bullet struck Tutt in the left side
between the fifth and seventh ribs. Tutt called out, "Boys, I'm killed," ran onto the porch of the local
courthouse and back to the street, where he collapsed and died.

Wild Bill Hickok threatens the friend
of Davis Tutt after defeating Tutt in a
duel. Harper's New Monthly
Magazine, February 1867

Trial and aftermath
The next day, a warrant was issued for Hickok's arrest and two days later he was arrested. Bail was initially denied,
as is common in murder cases. Hickok eventually posted a bail of $2,000 (equivalent to $32,000 in present-day terms)
on the same day, after the magistrate reduced the charge from murder to manslaughter based on the circumstances.
Hickok was arrested under the name of William Haycocke (the name he had been using in Springfield) for the
manslaughter of David Tutt. During the trial, the names were amended to J. B. Hickok and Davis Tutt/Little Dave,
"little" being an equivalent to the present day "junior" to indicate having the same name as the father.
Hickok's manslaughter trial began on August 3, 1865 and lasted three days. Twenty-two witnesses from the square
testified at the trial. Hickok's lawyer was Colonel John S. Phelps, former Union military Governor of Arkansas. The
prosecution was led by Major Robert W. Fyan; the judge was Sempronius Boyd. The trial transcripts have been lost,
but newspaper reports indicate that Hickok claimed self-defense. The most disputed fact at the trial was who fired
first. Only four witnesses actually watched the fight. Two claimed both men fired, but they could not tell who drew
first. One said he was standing behind Hickok so he only saw Hickok draw, as his view of Tutt was blocked. Another
said Tutt did not fire, but admitted noticing Tutt's gun had a discharged chamber. The other witnesses all stated that
while they did not see the shooting, they heard only one shot.
Despite Hickok's claim of self-defense being technically invalid under the state law pertaining to "mutual combat"
(since he had come to the square armed and expecting to fight), the jury decided that he was justified in shooting
Tutt. As Tutt was the initiator of the fight (by taking Hickok's watch) and the first to display overt aggression, and
since two witnesses indicated that Tutt was the first to reach for his pistol, the unwritten law dictated that Hickok
was justified and subsequently they absolved him of guilt. In fact, Hickok was seen as being honorable for giving Tutt
several chances to avoid the conflict instead of shooting him the moment he felt he was shown disrespect.
Judge Boyd gave the jury two apparently contradictory instructions. He first instructed the jury that a conviction was
its only option under the law. However, he then instructed them that they could apply the unwritten law of the "fair
fight" and acquit, an action known as jury nullification which allows a jury to make a finding contrary to the law.
The trial ended in acquittal on August 6, 1865, after the jury deliberated for "an hour or two" before reaching a
verdict of not guilty, which was not popular at the time. A prominent Springfield attorney gave a speech to the crowd
from the balcony of the court house, denouncing the verdict as "against the evidence and all decency" and there was
talk of lynching Hickok.
The verdict was expected and well in keeping with the "trail law" of the day; as stated by a modern historian,
"Nothing better described the times than the fact that dangling a watch held as security for a poker debt was widely
regarded as a justifiable provocation for resorting to firearms." While Hickok felt humiliated by Tutt wearing the
watch, Tutt could also claim the same humiliation if he failed to wear the watch, essentially bowing to Hickok's
warning. Due to its notoriety, the gunfight has since received much research and attention. Several weeks after the
gunfight, on September 13, 1865, Colonel George Ward Nichols, a writer for Harper's, sought out Hickok and began
the interviews that would eventually turn the then-unknown gunfighter into one of the great legends of the Old West.[
Davis Tutt's body was initially buried in the Springfield City Cemetery, but was disinterred and reburied in Maple
Park Cemetery in March 1883 by his half-brother Lewis Tutt, a former slave who was the son of Tutt's father and his
female slave.

OLD HIGH CHAPARRAL

Här kommer 4
bilder jag
lånat av
Liselotte.
Diligens och
lite tjur
ridning live,
Och ett par
bilder från
gamla Dalton
City numera
Old Mexico.

Denna bild är lånad av LA.

9 April 1865
General Robert E LEE lägger ner sina vapen inför general Grant i Appomatox domstolsbyggnad.
Det sista slaget på land utspelar sig över en månad senare som kallas slaget vid Palmito Ranch där syd statarna vinner detta slag.
Den 2 Juni lägger alla sydstats styrkor väster om Mississippi under ledning av General Kirby ner sina vapen.

HIGH CHAPARRAL VYKORT

Har fått låna några härliga vykort från en medborgare
som visar några scener från High Chaparral då Bengt
hade snott alla vagnshjul i hela Småland för att klä
Hotellet.
En sandklädd westerngata och ett turist lok som idag
är historia. Hur många har åkt med High Chaparral
expressen
Ett gigantiskt torn vid hotellet som man själv
kommer ihåg från många år sedan.
Lite mer uppväxt runt våffelstugan idag. Länge sedan
man åt sin första våffla där.

Detta Kort hittade jag på nätet. Visar allas vår Hjälte.

Big Bengt

HC CITIZENS 2017

HC WESTERN SHOW
Medborgare i Western showen.
Några med borgare har fått göra några inhopp i årets show.
Här en stilstudie på en rökfylld statist.

John: Vinnare av Medborgarlotteriet 2017

