NR 36

HÖST 2017

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

Gregory Peck

The story of
Samuel J Colt
HIGH CHAPARRAL
2017. Medborgare
och Händelser.
BACK TO THE
YEAR 1867
Woman’s
fashion from
back then.

EN TRÄFF MED LOTTA.
Parken har ju fått en ny Vd som heter Lotta Edin
Johansson eller som vissa media slog upp det.
HC har fått en ny SHERIFF.

Howdy!
Alla western vänner! Hösten är här.
Löven har nu lämnat sina trevliga ställe upp i
kronans topp och landat på ställen där dom
med ett elakt flin inser att här blir vi svåra att
få bort. Jag har ju ett antal saker stående
längs med mina små planktrotoarer i mitt lilla
western place och där inne bland vagnshjul,
spadar, tunnor och andra saker har dom gömt
sig. Saken blir inte bättre av att det samtidigt
regnat ihållande så att dom smetar sig fast
som välslickat frimärke. Problemet är att tar
man inte bort dom så blir det an hal sörja som
i helgen gjorde att jag fick till ett cirkustrick
värdigt cirkus Scotts manege.
Jag halkade i denna gegga och i en
spagatliknande rörelse for min ena fot emot en
järnkonstruktion som använts för att göra
tegelpannor. Denna ramlade då naturligtvis,
och lagom tajmat åkte min andra fot då åt
andra hållet och hamnade under denna
järnkonstruktion, och stortån hindrade att ett
märke uppstod på planktrotoaren.
En viss smärta uppstod och några väl valda
western svordomar utslungades.
Inget ont som inte har något gott med sig säger
ju ett gammalt ordspråk. Hmm får fundera på
detta ett tag.
Tänk nu på att vi närmar oss en tid för halka
och dylika cirkuskonster, så min uppmaning
är att gå små steg och allmän försiktighet bör
iakttagas.
Funderar starkt på att sanda mina planktrottoarer så att man kan smyga runt där även
under den svala delen av året.

Spännande trycker jag och då speciellt med en
person utanför ”familjen” som kommit in i
western världen.
Kan var dags att träffa denna ny Sheriff tyckte jag
och tog kontakt med henne.
Vi träffades över en kopp kaffe på Kates Palace
och jag hade laddat upp med ett antal frågor som
jag fångat upp i luften och en del frågor som jag
själv grubblat på.
Mitt första intryck var att Lotta var en lyhörd och
engagerad person och efter inledande
artighetsfraser sköt jag från höften. Inga frågor
hade hon fått i förhand. Kan var kul att få den
spontana reaktionen ibland.
Lotta är född i Sollefteå i Ångermanland och
sedermera uppväxt i Smålandsstenar vilket ju
bara är ett stenkast från HC.
Gift med Kenny och har två söner Kim 23 o Max
21 som båda har lämnat boet.
Lotta hade inget direkt westernintresse innan
hon började här men känner ändå en stor vurm
för parken o miljön.
En naturlig fråga är ju vilken favoritwestern film
som gäller och svaret är Tombstone med
favoritskådisen Kurt Russel. Gillar miljöerna och
de fina klädkreationerna i filmen säger hon.
Jag frågar Lotta hur hon ser på oss Medborgare
och hur vår framtid ser ut.
Jag ser mycket positivt på medborgarna och att ni
finns. Ni är en verklig tillgång för parken och vi
skulle inte ha klarat flera saker om inte ni hade
funnits där och ställt upp.

Detta tycker jag är en väldigt positiv syn på oss
och jag kommer då osökt in på ett av mina
förslag/krav.
Att vi får en typ av helsida i den tidning som
alla får när man kommer in i parken där vi kan
berätta om oss och vad vi gör och varför vi finns
mm
Jag önskar även att vi på HC egen hemsida kan
göra en flik och berätta om oss med länkar mm
Detta för att vi skall få lite kredit för vårt
engagemang och för att vi är en del av westernäventyret.
Absolut säger Lotta, verkar vara en jättebra idé.
Det får vi titta på.
På frågan om det finns några mer förändringar
på gång så är ju svaret lite förväntat att det är
jätte svårt att ha några långsiktiga planer och
man får ta ett steg i taget.
Vi pratar om parken i övrigt och vad som hänt
och då fyller Lotta själv i att det gick lite fort
med de nya parkeringarna och det hanns inte
med att vi borde fått ett typ av personligt
parkeringstillstånd. Detta kommer att rättas till
vid nästa säsong.
Information och engagemang.
Jag påpekar att informationen till medborgarna
bör komma oftare och snabbare.
Här håller Lotta med och hon höll med om att
det ibland varit info som skulle kommit ut lite
snabbare. Här kan vi lätt bli bättre säger hon.
Jag påstår att om vi får vara med tidigare i
beslut och kan känna oss delaktiga så kanske
vi får en bättre förståelse bland oss medborgare
vad som händer och varför det blir olika beslut.
Lotta höll med om att detta var en bra tanke
och skulle ta med detta för utvärdering.
Stugan
Vi pratade om vår stuga och jag sa att jag har
en vision om en större stuga och kanske en
redaktion där jag kan sitta och trycka gamla
tidningar ibland när jag är här.
Eftersom jag haft så mycket att jobba med har
jag ännu inte hunnit gå ner att kolla in denna
ännu säger Lotta
Sagt och gjort som man säger så vi knallar ner
och tar en titt på lokalen. Passar ju bra när jag
dagen till ära är den som håller öppet när
”kibben” är på annat uppdrag. Så jag öppnar
och visar runt lite. Jag visar med stora
penselliknande drag hur man skulle kunna
bygga både hit och dit. Naturligtvis kan ju inte
Lotta mer än att ta in visionen.

Nya Sheriffen med redaktören utanför
Medborgarstugan

Övrigt
Vad som jag också tog upp och ställde lite
frågor om var. Säsongscamping för oss
medborgare, Lilla loket, andra alternativ till
höjda medlemsavgifter, hemsidan, Facebooksidan och lite annat runt vår värld.
Indian o cowboy museum och speciella öppet
dagar för oss medborgare var några av de
förslag jag hade på min idé-lista.
Alla dessa frågor och synpunkter fick Lotta ta
med sig då det var frågor som hon inte kan
svara på utan att ha diskuterat det vidare.
Avslutningsvis vill jag säga att vi båda tyckte
att vi haft en mycket trevlig och konstruktiv
stund, och så här mitt i säsongen hade hon
svårt att uttala sig om hur det varit, men när
jag frågade henne igen när säsongen var slut
sa hon
Väldigt rolig och spännande. Hade önskat att
jag haft mycket mer tid att vara ute i parken
när det är säsong för att träffa besökare,
medborgare och anställda och ska verkligen
göra allt för att hinna med det mer nästa
sommar.
Tack Lotta för att du tog dig tid med
tidningsmurveln från Nya Gazetten, vi träffas
snart igen / Red
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Öppningshelg på HC är alltid lite speciellt. Vad har hänt och är det något nytt på gång. Ändå hyfsat väder
på denna öppningshelg. Kläder som kanske införskaffats i vinter skall få lufta sig i rätt miljö och en del
medborgare ses kanske bara här i parken. Nya hjältar radar upp sig vid arenan och kanske väntar med
spänning på årets första show.

RIVER CITY
Denna vackra hatt hittar jag
på en av de sköna damerna
som jobbar i River City
Saloon. Ligger vid floden som
flyter vid River City, och tänk
vad tjusigt med dessa små
ankare mot den blå
bakgrunden, Hon Skulle
passat på vilken flodångare
som helst.

1867
Är året då Alfred Nobel
söker patent för den lilla
gubben som tänds med
stubin. Dynamitgubben
är ju känd över hela
världen.

Inte bara hatten som är fin. Hela utstyrseln är
vacker och är väl ingen som besöker gamla El Toro
som inte håller med mig. För en gammal sjöman
som jag blir man ju extra svag för lite ankare.

1867
One penny
made of
copper.

MEDBORGARKORT.
I banken hämtar man sina medborgare kort. Här
sitter ett par sköna damer som hämtat sina kort
för denna nya spännande säsongen. Jag gör en
koll på banken hur många medborgare som betalt
in och det ligger runt en 900ca, Ser ju ut som ett
tapp mot i fjol, Får väl kolla när säsongen är slut
hur många det slutar på.
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Vid Medborgarstugan samlas många
hårdföra typer och med örnblick spejas
det ut över River City.
Nytt för i år var att man fick sig en gratis
kopp kaffe i stugan.
Som vanligt var Kibben o Kibbelina på
plats denna öppningshelg och höll i
trådarna, och på tal om trådar så är bara
second hand hörnan öppen vid
medborgarkvällar.
*************

HIGH CHAPARRAL
En härlig vårdag med en klarblå himmel
och en härlig tur runt i vilda western är
väl ganska svårslaget. Sheriffkontoret är
välbemannat och ingen vilsen besökare
skall lämna platsen utan korrekt
information.

SHERIFF

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

HIGH CHAPARRAL
Många härliga personer rör sig i
parken denna helg och ger en fin
atmosfär.
Många vill jämföra med förr och en
del säger att det var bättre förr. Jag
brukar säga att det kanske inte var
bättre men det var annorlunda. Vad
som definitivt är bättre nu i parken är
alla dessa western personligheter som
rör sig i parken. Betydligt fler än det
var ”förr”

1867
USA köper Alaska (Ryska
Amerika) för hela 7.2 miljoner
dollar.

Parasoll kan vara ett bra tillbehör på High Chaparral,
oavsett väder.
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MEDBORGARSTUGAN
Här kan du ta dig en paus efter en
lång dags vandrande, eller träffa
andra western vänner och utbyta
några roliga händelser som bringar
till skratt.
Själv hade jag gärna sett en något
större lokal med runda bord och
sittplatser till många. Vem vet vad
som händer bakom nästa kulle som
en känd indianjägare sa.
Ge oss en plats, en massa timmer och
en låda spik så skall vi nog kunna få
till ett bygge i sann westernmiljö.

1867

Jesse James liga rånar en bank i
Savannah Missouri den 2 Mars där
en person blir dödad.
Den 23 Maj samma år så rånar man
en bank i Richmond, Missouri där
två personer blev Dödade. Här kom
man över ett byte på 4000 USD.

Fler härliga personer vid
stugan och alla ser ut att
ha en trevlig stund.
Jag släntrar ut en sväng
till Deadwood där man röjt
upp en massa sly och
buskar så det ser bättre
ut, och man känner sig
riktigt välkommen.
När man går en runda i parken
beundras man av det är många som
denna helg kommit hit och det
samlas små grupper lite här o där
för diskussioner. Kanske var flera
månader sen man sågs sist.

1867

The Dominion of Canada is formed,
(En typ av koloni eller besittning
inom brittiska imperiet). Denna
bestod av provinserna New
Brunswick, Nova Scotia, Ontario &
Quebec. Så man kan säga att
Canada bildas detta år.

***VÅRFESTEN 2017***
VÅRFEST
Som sedvanligt var det knyt-tema på
vårfesten. Alla tar med sig vad som behövs.
Några grabbar från den vildaste av wästar har
bullat upp med mat för hela kvällen.
Tror dom kom från Texas.
Grillbaljorna skall snart tändas så alla stekar
kan langas på.
En hel familj från slätterna i Nebraska väntar
tålmodigt på att glöden skall ankomma.
Med björkars bakgrund poserar ett snyggt par
från Oklahoma som kommit på besök.

1867
Var kulmen på några ruskiga år i Sverige med kallt
väder och missväxt som orsakade svält i stora delar av
landet. Mellan mitten på 1800 talet fram till 1920 hade
1,5 miljoner svenskar lämnat landet och då främst till
USA. En femtedel av dessa återvände.

När jag såg mängden kött som langades upp på grillarna så inser jag att jag får gå och räkna
Bisonbeståndet i hagen. Många personer deltog i årets första evenemang vilket är jättekul.

DUELLEN
Som sedvanligt är var det
naturligtvis duell på
programmet, och då man har
revolvern under renovering så
fick man vara kritisk domare
istället.
Många åskådare gillar detta
inslag på våra träffar.
Till nästa säsong får man väl
vara mer förberedd, så det fick
bli att andas in lite rök istället.
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Kibben läser upp vilka som skall försöka
skjuta hatten i bitar.
Som vanligt vinner den snabbaste men
jag tror vi skall ändra reglerna så man
får bara använd en hand hehe, lite mer
rättvist eller hur.
Husbandet spelar och några rycks med i
tonerna och börjar ryckas hän och
känner att de måste röra sig i takt med
musiken, En del kallar det dans.

WESTERN MUSIC
The first western song was published in 1844
titled Blue Juniata, the song was about a young
Indian maid waiting for her brave along the banks
of Juniata. The song was recorded and sung by
sons of the pioneer, over a hundred years later is
still being sung today.
Detta skall inte förväxlas med Country and
Western som är en musikstil som kom en bit in på
1900 talet.

Härlig stämning i River City
med bra väder och trevlig
atmosfär.
Så småningom sänker sig
mörkret, lotterna är
slutsålda, maten är slut,
patronerna uppskjutna, elen
är slut till bandet pga. av
den dynamocyklande
cowboyen har tröttnat. Då är
det dags att summera denna
dag i livets bok under
westernkapitlet. En bra
vårfest och tack till alla som
gjorde det bra.

En del medborgare hade besökt
frisörsalongen på Main Street och fått
fina och riktigt vackra håruppsättningar
dagen till ära.
Till avdelningen nästa generations
medborgare hör den här lilla söta
gruppen.
Oemotståndlig liten mössa på den lilla
parveln. Vem vet om han står här och
duellerar om 15 år.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
GREGORY
PECK
Född 5 april 1916 i La Jolla,
Kalifornien, död 12 juni 2003
i Los Angeles. En amerikansk
skådespelare.
Han blev snabbt en ledande
stjärna i Hollywood, kanske
mycket på grund av att
många av de ledande
stjärnorna befann sig ute i
strid under andra
världskriget. Peck själv hade
frisedel på grund av en
ryggskada han ådragit sig vid
en roddkamp under
universitetstiden
Denne långe, mörke och
stilige man blev sedan en av
filmens största stjärnor, och
han kom att dominera filmen
under tre årtionden - såväl i
draman, romantiska filmer,
komedier, äventyrs o
krigsfilmer, samt Westernfilmer.
Han belönades med en
Oscar 1962 för sin roll i
Skuggor över Södern; han var
den förste Kalifornienfödde
skådespelare som vann detta
pris. Totalt var han
nominerad till detta pris fem
gånger som bästa
skådespelare.
Han porträtterade kapten
Keith Mallory i "Kanonerna
på Navarone" som han blev
mycket känd för

Översta bilden är från McKennas
Gold, 1969 och den undre är från
filmen The Gunfighter, 1950.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
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WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

HOW THE
WEST WAS
WON.
En filmklassiker med massor av
kända skådisar. Är ett måste på
listan av filmer man bör se.
Gregory Peck spelar här den
notoriske gamblern Cleve som
ser alla chanser till att tjäna en
slant.
3 timmar långt epos om
westerns uppkomst i the
Promised Land.

1867
Laura Ingalls Wilder föds i
Wisconsin den 7 februari.
Sedermera författare och hennes
s.k. dagböcker låg till grunden
för serien Lilla Huset På Prärien.

ONLY THE
VALIANT

1867
The Angola Horror

Ett tåg skall passera en bro några kilometer
öster om staden Angola när de två bakersta
vagnarna spårar ur och rasar ner i en ravin
och 50 personer omkommer. forts

Från filmen ONLY THE VALIANT får Barbara
Paytons fantastiska skruvlocksfrisyr avsluta
avsnittet om Gregory Pecks western Filmer.
Och vi rör oss osökt in på kvinnomode anno
1800 talet.

The Angola Horror forts.

De flesta omkom pga. av elden som
utbröt. Detta var den 18 december så
vagnarna värmdes med två vedeldade
kaminer och dessa välte och satte eld
på vagnen som var övertänd innan
någon han dit. 3 personer tog sig ut
men övriga omkom.

WOMEN FASHIONS

Tänkte ägna dagens nummer åt frisyrer och huvudbonader i
olika stilar. Alla hämtade från mitten på 1800 talet. Bilden ovan
följer ju temat 1867 som är en genomgående tråd i dagens
tidning.

1867
Härliga
frissor
från just
detta årtal.

WOMEN FASHIONS

WOMEN FASHIONS

Frisyrerna här ovan kallar man civil war hair
styles. Dvs hårstilar vid inbördeskriget.
Mycket flätat och dom små härliga
skruvlockarna.

1867
Amerikas 17:e president
Var Andrew Johnson.
Perioden 1865-1869

När vi nu pratar inbördeskriget så kom jag
osökt in på att tänka på Scarlett O,Hara i
filmen Borta Med Vinden. (Vivian Leigh)
Här ses hennes gestalt på madame Tussades
vaxkabinett och visst har hon den härliga
frissan med skruvlockarna.
Till höger en bild från filmen.

Nedan kommer lite olika hattmode från 1800 talets mitt och framåt. En fråga som man får emellanåt är ju om det var något
speciellt mode som var just amerikanskt vid denna tiden. Det är klurigt då mycket influenser och mode kom ju från Europa
under denna tid. Det var ju inte så länge sedan frihetskriget tog slut och man blev inte styrd under engelska kronan eller
franska intressen. Inbördeskriget som också stöddes av styrkor mm från Europa. Så det var inte jättemycket som var direkt
amerikanskt mode från denna tid.

WOMEN FASHIONS

1867
Staten Nebraska bildas detta år och blir den 37 delstaten. Nebraska är en översättning från urspråk och betyder
platt vatten och härrör från den stora floden North Platte River som rinner genom staten.

1867
The Medicine Lodge Treaty is the overall name for three treaties signed between the Federal
government of the United States and southern Plains Indian tribes in October 1867, intended to
bring peace to the area by relocating the Native Americans to reservations in Indian Territory
and away from European-American settlement. The treaty was negotiated after investigation by
the Indian Peace Commission, which in its final report in 1868 concluded that the wars had
been preventable. They determined that the United States government and its representatives,
including the United States Congress, had contributed to the warfare on the Great Plains by
failing to fulfill their legal obligations and to treat the Native Americans with honesty.

The U.S. government and tribal chiefs met at a place traditional for Native American ceremonies, at their
[1]

Nebraska,
Är en härlig stat att åka runt i om man vill se fin natur. Prärien går ner en bit i staten från ovanliggande

South Dakota. Nedan ser vi statens flagga och notera det lilla tåget i bakgrunden på flaggan.

Nedan en fantastisk bild från ett litet hemman i centrala Nebraska ca 1880. Mycket
sällan man ser vardagsbilder från just western. Huset byggt i lerliknande tegel som ger
svalka på sommaren och kan behålla en viss värme på vintern, vilket kan behövas då det
kan bli riktigt kallt här. En stor familj och man undrar hur dom fick det att gå runt i
detta karga landskap. Några har samma tyg i både klänning och skjortor och man ser att
mamman har tendens till mage vilket kan tyda på att det är liten till på gång. Kan vara så
att den lilla i knät är en flicka vilket tyder på att det kan vara första flickan. Undrar om
dom gick i skolan eller alla fick hjälpa till med något bruk?

1867

The Kidder Fight (or Kidder Massacre), of July 2, 1867 refers to a skirmish near what is now Goodland,
Kansas. Involving a detachment of ten enlisted men and an Indian scout of the United States 2nd Cavalry under
the command of Second Lieutenant Lyman Kidder which was attacked and wiped out by a mixed Lakota and
Cheyenne force. Two Lakota, including chief Yellow Horse were also killed. The fight occurred during the
period of the Indian Wars on the western plains and was an incident in the campaign known as Hancock's War.

En härlig stund
vid Medborgarstugan
****

*******

Ett renoveringsobjekt från en
svunnen tid.
****

*******

INDIANS &
CITIZENS
INDIANS &
CITIZENS

VAR ÄR VI?
3 bilder från HC.
Nu kan ni ju klura ut
var vi är någonstans.
Svaret i nästa nummer.

THE BLACK & WHITE ERA

The Lawman Y Cravat, Just released the rustlers

The Ironhorse steams on awards Deadwood.

THE BLACK & WHITE ERA
FROM THE OLD
CHAPARRAL
ARCHIVES

DEADWOOD
Här kommer några bilder från en tid då tågrånet
skedde i Deadwood. Man ser att skicket på den
laglösa stan är lite bättre än idag. Undrar om man
surrade fast banditen vid varje rån eller han satt
fast där hela dagen.

Fantastiskt kul med gamla HC bilder. Om man tänker på hur många personer som besökt denna
park genom åren så måste det finnas miljoner med bilder i våra hem. Om man hade haft årtalen
kopplade till alla bilder så kunde man byggt upp et kul bibliotek med gamla bilder. Vem vet,
kanske någon som tar på sig arkivarie rollen en dag. Undrar om det är en turist som hänger ut
genom fönstret på tågvagnen.

Hårdföra typer som poserar framför galgen som fortfarande står kvar. Några av er läsare kan säkert känna igen
en och annan av personerna på bilden. Några rebeller är också fångade på bild, kunde varit en bild från 1864.

Samuel colt

Samuel Colt, född 19 juli 1814 i Hartford, Connecticut, död 10 januari 1862 i Hartford, Connecticut, var en
amerikansk vapentillverkare och uppfinnare.
Colt uppfann 1829 och patenterade 1835 den första användbara revolvern. Han grundade 1836 ett bolag för
exploaterande av denna och andra uppfinningar, och anlade en fabrik i Paterson, New Jersey. Senare
flyttades fabriken från New Jersey till Colts födelsestad Hartford, Connecticut. Från hans fabrik Colt's Fire
Arms Manufacturing Co. har en rad såväl tidiga revolvrar som modernare automatvapen utgått.
Colts far hette Christopher Colt (1777–1850), en jordbrukare som hade flyttat sin familj till staden efter att
han blev en affärsman, och modern Sarah Caldwell. Hon dog i tuberkulos när han var sex år gammal. Han
hade tre systrar och tre bröder, varav en dömts för mord.

Vid femton års ålder började Colt att arbeta på sin fars textilfabrik där han hade tillgång till material, verktyg
och arbetarexpertis. Ett år hade han försökt att spränga en träflotte i luften med hjälp av
undervattenssprängmedel. En brand år 1830 avslutade hans skolgång, och han skickades till en internatskola.
Han hörde senare soldater prata om en "omöjlig pistol" som kunde avlossa fem, sex skott utan att behöva
laddas om. Det blev hans inspiration under de kommande åren, och han bestämde sig för att skapa den
"omöjliga pistolen". Efter upprepade misstag lyckades han med sin "omöjliga pistol" (som han nu börjat kalla
revolver), vilken först inte sålde så bra. Under mexikansk-amerikanska kriget fick han ett uppsving vilket
fortsatte regelbundet, vilket resulterade i att han blev väldigt rik. Han sålde också många revolvrar under
amerikanska inbördeskriget.
Han dog vid 47 års ålder av gikt.
Colt gör inte anspråk på att ha uppfunnit revolvern som funktion utan han utvecklade en redan befintlig ide
och byggde en revolver som kunde ta flera skott och där kvalitén var avgörande. Fick flera patent på sina
revolvrar, och var inblandad i flera processer om just patent.
Gud skapade mänskan men Colt gjorde dem jämbördiga sas det en gång för länge sedan.

Ovan den första riktigt framgången var Colt
Dragon som är känd som the Walker Gun
just för att den beställdes av en Kapten
Walker under Mexikanska-Amerikanska
kriget ca 1848.
Nedan Colt Navy ca 1850

Här kommer nu ett utdrag på engelska ur några av de många sidor om Just Mr colt och hans
revolvrar. Det håller sig inom 1800-talet.

1830s–1850s
Samuel Colt received a British patent on his improved design for a revolver in 1835,[ and two
U.S. patents in 1836, one on February 25 (later numbered U.S. Patent 9430X) and another on
August 29 (U.S. Patent 1,304). That same year, he founded his first corporation for its
manufacture, the Patent Arms Manufacturing Company of Paterson, New Jersey, Colt's
Patent. The first firearm manufactured at the new Paterson plant, however, was the Colt First
Model Ring Lever rifle beginning in 1837. This was followed shortly thereafter in late 1837 by
the introduction of the Colt Paterson. This corporation suffered quality problems in production.
Making firearms with interchangeable parts was still rather new (it had reached commercial
viability only about a decade before), and it was not yet easy to replicate across different
factories. Interchangeability was not complete in the Paterson works, and traditional
gunsmithing techniques did not fill the gap entirely there. The Colt Paterson revolver found
patchy success and failure; some worked well, while others had problems. The United States
Marine Corps and United States Army reported quality problems with these earliest Colt
revolvers. Production had ended at the New Jersey corporation by 1842.
Colt made another attempt at revolver production in 1846 and submitted a prototype to the US
government. During the Mexican–American War (1846–1848), this prototype was seen by Captain
Samuel Hamilton Walker who made some suggestions to Colt about making it in a larger caliber.
Having no factory or machinery to produce the pistols, Samuel Colt collaborated with the Whitney
armory of Whitneyville, Connecticut. This armory was run by the family of Eli Whitney. Eli
Whitney Jr (born 1820), the son of the cotton-gin-developer patriarch, was the head of the family
armory and a successful arms maker and innovator of the era. Colt used a combination of renting
the Whitney firm's facilities and subcontracting parts to the firm to continue his pursuit of
revolver manufacture.
Colt's new revolvers found favor with Texan volunteers (the progenitors of later Texas Rangers
cavalry groups), and they placed an order for 1,000 revolvers that became known as the Colt
Walker, ensuring Colt's continuance in manufacturing revolvers. In 1848, Colt was able to start
again with a new business of his own, and 1855, he converted it into a corporation under the
name of Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company in Hartford, Connecticut.
Colt purchased a large tract of land beside the Connecticut River, where he built his first factory
in 1848, a larger factory called the Colt Armory in 1855, a manor that he called Armsmear in
1856, and employee tenement housing. He established a ten-hour day for employees, installed
washing stations in the factory, mandated a one-hour lunch break, and built the Charter Oak
Hall, a club where employees could enjoy games, newspapers, and discussion rooms. Colt ran his
plant with a military-like discipline, he would fire workers for tardiness, sub-par work or even
suggesting improvements to his designs.
To attract skilled German workers to his plant, Colt built a village near the factory away from the
tenements which he named Coltsville and modeled the homes after a village near Potsdam. To
stem the flooding from the river he planted German osiers, a type of willow tree in a 2-mile long
dike. He subsequently built a factory to manufacture wicker furniture made from these trees.

.

Gevär med roterande trumma var också ett
framgångs koncept. Detta kom redan till
inbördeskriget men trots detta så var det
enskotsvapen som dominerade.
Tänk vilket misstag det var att inte lyssna
på sina anställda och istället kunde man få
sparken om man kom med en bra idé.
Tänkvärt om enhetspatronen.

Colt's Armory from an 1857 engraving viewed from the East
The 1850s were a decade of phenomenal success for the new Colt corporation. Colt was the first to
widely commercialize the total use of interchangeable parts throughout a product. It was a leader
in assembly line practice. It was a major innovator and training ground in manufacturing
technology in this decade (and several after). Soon after establishing his Hartford factory, Colt set
out to establish a factory in Europe and chose London, England. He organized a large display of his
firearms at the Great Exhibition of 1851 at Hyde Park, London and ingratiated himself by
presenting cased engraved Colt revolvers to such appropriate officials as Britain’s Master General
of the Ordnance. At one exhibit Colt disassembled ten guns and reassembled ten guns using
different parts from different guns. As the world’s leading proponent of mass production
techniques, Colt went on to deliver a lecture on the subject to the Institution of Civil Engineers in
London. The membership rewarded his efforts by awarding him the Telford Gold Medal.
Colt's presence in the British market caused years of acrimony and lawsuits among British arms
makers, who doubted the validity of Colt's British patent and the desirability of the American
system of manufacturing. It took many more years and a UK government commission before the
point became universally accepted that such manufacture was possible and economical.[12] Colt
opened his London plant on the River Thames at Pimlico and began production on January 1,
1853. Many English people saw Colt's advanced steam powered machinery as proof of America's
growing position as a leader in modern industrial production. On a tour of the factory, Charles
Dickens was so impressed with the facilities that he recorded his favorable comments of Colt's
revolvers in an 1854 edition of Household Words. Most significant, the Colt factory's machines
mass-produced interchangeable parts that could be easily and cheaply put together on assembly
lines using standardized patterns and gauges by unskilled labor as opposed to England's top gun
makers.

Colt Single Action Army U.S
Artillery model

In 1854 the British Admiralty ordered 4,000 Navy Model Colt revolvers. In 1855 the British Army
placed an order for 5,000 of these revolvers for army issue. Despite a following order later in the
year for an additional 9,000 revolvers, Colt failed to convince the British to adopt his revolver as
the issue sidearm for the army. Colt began to realize that British sales were failing to meet his
expectations. Unable to justify the London factory’s expenses, Colt closed the London factory in
1856. Over the next few months his workmen crated and shipped the machinery and
disassembled firearms back to America.
Though the U.S. was not directly involved in the Crimean War (1854–1856), Colt's weapons were
used by both sides. In 1855 Colt unveiled new state-of-the-art armories in the Hartford and
London factories stocked with the latest machine tools (some of which were of Colt's devising),
many built by Francis A. Pratt and Amos Whitney, who would found the original Pratt & Whitney
tool building firm a few years later. For example, the Lincoln miller debuted to industry at these
armories.
Colt had set up libraries and educational programs within the plants for his employees. Colt's
armories in Hartford were seminal training grounds for several generations of toolmakers and
other machinists, who had great influence in other manufacturing efforts of the next half century.
Prominent examples included F. Pratt and A. Whitney (as mentioned above); Henry Leland (who
would end up at Cadillac and Lincoln); Edward Bullard Sr of the Bullard firm; and, through Pratt
& Whitney, Worcester R. Warner and Ambrose Swasey (of Warner & Swasey).
In 1852 an employee of Colt's, Rollin White, came up with the idea of having the revolver cylinder
bored through to accept metallic cartridges. He took this idea to Colt who flatly rejected it and
ended up firing White within a few years. Colt historian RL Wilson has described this as the
major blunder of Sam Colt's professional life. Rollin White left Colt's in December 1854 and
registered a patent on April 3, 1855 in Hartford, Connecticut, as patent number 12,648:
Improvement in Repeating Fire-arms. On November 17, 1856, White signed an agreement with
Smith & Wesson for the exclusive use of his patent. The contract stipulated that White would be
paid 25 cents for every revolver, but that it was up to him to defend his patent against
infringement as opposed to Smith & Wesson.
During the 1850s and 1860s, Rollin White had been permanently trying to keep control on his
breech-loading system patent, bringing a lawsuit to any breech-loaded manufactured gun. He
nevertheless obtained an advance against royalties for using his patent from Smith & Wesson, a
company that not only introduced its first revolver in 1857 (Smith & Wesson Model 1, a rearloader) but also started, as of 1858, to convert cap & ball percussion guns into rear-loaders, even
with formerly Colt manufactured revolvers. But the Colt's company itself was prevented by
American laws from infringing the Rollin White patent and all along the 1850s and 1860s
continued manufacturing percussion guns. In 1860 it produced a new revolver model for the
United States Army. This Colt Army Model 1860 appeared just in time for the American Civil War.

Colt Army Model ca 1860

1860–1865: American Civil War
The American Civil War was a boon to firearms manufacturers such as Colt's, and the company
thrived during the conflict. Sam Colt had carefully developed contacts within the ordnance
department, signing the very first government contract for 25,000 rifles. Colt's Factory was
described as "an industrial palace topped by a blue dome", powered by a 250-horsepower steam
engine. During the American Civil War, Colt had 1,500 employees who produced 150,000 muskets
and pistols a year. In 1861 and 1863 the company sold 107,000 of the Colt Army Model 1860
alone, with production reaching 200,500 by the end of the war in 1865.
During the war, Colt's was still prevented by the American laws from infringing Rollin White's
patent. Nevertheless, the war made a huge fortune for the company, allowing Sam Colt to become
America's first manufacturing tycoon, though he did not live to see the end of the war; he died of
rheumatic fever on January 10, 1862. His close friend and firearms engineer, Elisha K. Root, took
over as Colt's company president. On February 4, 1864, a fire destroyed most of the factory,
including arms, machinery, plans, and factory records. On September 1, 1865, Root died, leaving
the company in the hands of Samuel Colt's brother-in-law, Richard Jarvis. The company's Vicepresident was William B. Franklin, who had recently left the Army at the end of the Civil War.
With the Civil War over and having no new military contracts, Colt's Manufacturing was forced to
lay off over 800 employees.
The company found itself in a precarious situation. The original revolver patents had expired,
allowing other companies to produce copies of his designs. Additionally, metallic cartridge
revolvers were gaining in popularity, but Colt could not produce any because of the Rollin White
patent held by rival Smith & Wesson. Likewise, Colt had been so protective of its own patents that
other companies had been unable to make revolvers like their design. As the Rollin White patent
neared expiration, Colt moved to develop its own metallic cartridge revolver.

1865–1880s: Post–Civil War
Colt's first effort toward a metallic cartridge revolver was by conversion of existing percussion
revolvers. The first of these conversions was patented on September 15, 1868 by Colt engineer, F.
Alexander Thuer as patent number 82258. The Thuer conversion was made by milling off the rear
of the receiver and replacing it with a breech plate containing six internal firing pins. The
cartridges were loaded through the mouths of the chambers. Colt made 5000 of these but they
were not well accepted. Colt found the mechanism so complex it included a spare percussion
cylinder with each revolver.
Colt tasked its superintendent of engineering, Charles Richards, to come up with a solution. The
Richards conversion was performed on the Colt 1860 Army revolver. The caliber was .44 Colt and
the loading lever was replaced by an ejector rod. This conversion added a breech plate with a firing
pin and a rear sight mounted on the breech plate. Cartridges were loaded into the cylinder one at
a time via a loading gate. Colt manufactured 9000 of these revolvers between 1873 and 1878. In
1873, Colt performed the same conversion on the M1851 and M1861 revolvers for the US Navy in
.38 rimfire. Another of Colt's engineers, William Mason, improved this conversion by placing the
rear sight on the hammer and, along with Richards, he was granted patents in 1871 to convert
percussion revolvers into rear-loading metallic-cartridge revolvers. Those converted revolvers are
identified as the "Richards-Mason conversion".[30] There were approximately 2100 Richards-Mason
M1860 Army conversions made from 1877 to 1878 in a serial-number range 5800 to 7900.
In November 1865, Franklin had attempted to purchase a license to the Rollin White patent from
competitor Smith & Wesson. White and Smith & Wesson would take no less than $1.1 million, but
Franklin and Colt's directors decided it was too large an investment on a patent that would expire
in 1868.[28] In the meantime, Colt turned its attention to manufacturing goods other than firearms,
such as watches, sewing machines, typewriters and bicycles.[31][32] In 1868 Rollin White requested
an extension to his patent, but the request was rejected. He then turned to the Congress, but the
request was again rejected, this time by the Senate and on the initiative of President Ulysses
Grant, in January 1870. This led the patent to expire, allowing competitors to develop their own
breech-loading guns and metallic cartridges. Following this, on that same year of 1870, Colt's
bought the National Arms Company, a Brooklyn, New York company known for manufacturing
derringers and for circumventing the Rollin White patent by utilizing a unique cartridge. Colt
continued to produce the .41 Short derringer after the acquisition, as an effort to help break into
the metallic-cartridge gun market, but also introduced its own three Colt Derringer Models, all of
them also chambered in a .41 rimfire unique cartridge. The last model to be in production, the
third Colt Derringer, was not dropped until 1912. The first metallic cartridge breech-loading
weapons sold by Colt's were those Derringers, in 1870, that were formerly conceived by the
National Arms Company, but Colt's also started developing its own rear-loading guns and
cartridges.
In 1871, Colt's introduced its first revolver models using rear-loaded metallic cartridges: the .41
caliber Colt House Revolver (also known as the Cloverleaf for its four-round cylinder configuration)
and the .22 cal Colt Open Top Pocket Model Revolver.[36] However, Colt's wanted a more powerful
practical handgun loaded with metallic cartridges so the company put forward William Mason,
who in 1871 began work on Colt's first .44 caliber metallic-cartridge revolver: the Colt Model 187172 Open Top.[37] The company registered two patents for the Open Top, one in 1871, the other in
1872, the same patents mentioned in the markings of Colt Single Action Army revolvers,[38] a
nowadays legendary and long produced model, improved and based on the Open Top. Production
of the Open Top started in 1872 and stopped in 1873 when the Single Action Army model started
to be delivered to the US Army. However, the Open Top was already a completely new design. The
parts, for example, would not interchange with the older percussion pistols. Mason moved the rear
sight to the rear of the barrel as opposed to the hammer or the breechblock of the earlier efforts.
The caliber was .44 rimfire and it was submitted to the US Army for testing in 1872. The Army
rejected the pistol and asked for a more powerful caliber with a stronger frame. Mason redesigned
the frame to incorporate a top strap, like the Remington revolvers, and placed the rear sight on the
rear of the frame; he consulted with Richards on some other improvements. The first prototype of
the new gun was still chambered in .44 rimfire, but the first model was in the newest caliber
known as the .45 Colt.

Colt Single Action Army
2nd generation.

The revolver was chosen by the Army in 1872, with the first order, for 8000 revolvers, shipping
in the summer of 1873: The Colt Single Action Army or "Peacemaker", also known as the Colt
Model 1873, was born. This revolver was one of the most prevalent firearms in the American
West during the end of the 19th century and Colt still produces it, in six different calibers, two
finishes and three barrel lengths.
2nd Generation Colt Single Action Army
In the new market of metallic cartridge rear-loading pocket revolvers, Colt's not only introduced
its three Derringer Models (as of 1870) or the Colt House and the Open Top Pocket (the last two
as of 1871) but also introduced in 1873 a subsequent design called its "New Line" revolver
models, based on William Mason's patents.
After the success of the Colt Single Action Army and Colt's conversion of existing percussion
revolvers to Richards-Mason conversions, Mason went on to design Colt's first Double-action
revolver, the Colt M1877. Following this, he once again teamed up with Richards to produce a
larger-framed version, the Colt M1878 Frontier. It was Colt's first large-frame, double-action
revolver. It combined the front end of the Single Action Army revolver with a double-action, 6shot frame mechanism. It was available commercially in numerous calibers.
The 1870s and 1880s provided sales opportunity to the Colt company via the spread of
European-American society ever further westward across the continent, and the demand for
firearms that it engendered in various ways. As white Americans displaced Indians from the
Indian Territory, both sides were eager for firearms. On the white side, both the U.S. Army and
civilians were customers of Colt. The Army carried Colt revolvers through the last of its Indian
Wars. On the Indian side, Colt weapons were captured when possible, or bought from whoever
was selling. Even among whites in towns where Indians had been vanquished, a thriving
demand for guns existed, from the criminals to the police to self-defending civilians. Memoirs of
Americans including Walter Chrysler and Jack Black speak of what it was like growing up in
Western towns where most people had guns and open carry was common (such as in Kansas
and Missouri, which were considered "out West" at the time—now considered the Old West).

1890s]
Colt finally left the "loading gate concept" for a swing-out cylinder on its revolvers with the
Colt M1889 Navy revolver, which resembled the Colt M1878 and was based on another
design by Mason. The model was produced for three years between 1889 and 1892, and
eclipsed by the Colt M1892 chambered in .38 Long Colt. The M1892 was replaced by the New
Service Double Action revolver in 1899. In caliber .45 Colt, the New Service was accepted by
the U.S. Military as the Model 1909 .45 revolver. The New Service revolver was available in
other calibers such as .38 Special and, later in the 20th century, .45 ACP (as the M1917
revolver) and .357 Magnum.
Under a contract with the U.S. Army, Colt Arms built the Model 1895 ten-barrel variant of
the Gatling Gun, capable of firing 800-900 .30 Army rounds per minute, and used with great
effect at the Battle of San Juan Hill.[43] The M1895 Colt–Browning machine gun or "Potato
Digger" was built by Colt. The Colt–Browning was one of the first gas-operated machine guns,
originally invented by John Browning. It became the first automatic machine gun adopted by
the United States and saw limited use by the U.S. Marine Corps at the invasion of
Guantánamo Bay and by the 1st Volunteer Infantry in the Santiago campaign during the
Spanish–American War. In 1901, Elizabeth Jarvis Colt sold the company to a group of
outside investors based in New York and Boston.

Colt 45 Peacemaker

.

Den kanske mest berömda revolvern av dem alla.
Det sas att den tämjde Western.
Till vänster två fina revolvrar som jag hittade i
USA men plånboken var vid tillfället tunn.
Kanske nästa gång, om dom finns kvar.

HC CITZENS 2017

En annan person som också gick över
till sitt nästa liv var Susanne. Hon
förlorade kampen mot General C som
John Wayne kallade sjukdomen.
Ha en bra resa till dit nästa liv, och vi
minns dig med glädje.

In memory: Westernklubbens första ordförande.
”Lunda Lasse” gick bort under året och har gått
över till sitt nästa liv. Var under flera år Ordf.
för HCWC och lämnade sedermera över klubban
till ”Båtsman”. Hoppas du fick en bra resa
Lasse.

Hängiven.

Kan man bli mer biten än att man
tatuerar in HC på sin arm.
Way to Go Benny.
Då ser man fram emot när man åter
kan parkera sin husvagn på prärien och
kan sitta ner och filosofera över en
härlig dag i parken över en tallrik bönor
o bacon. Hoppas ni har haft en trevlig
stund med nya Gazetten hösten 2017.
Red

Då vill vi bara avslutningsvis
önska er alla en

God Jul &
Gott Nytt År
Red och Styrelsen

