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KLUBBSTUGAN:
HUR HAR DET VARIT RUNT STUGAN
UNDER SOMMAREN SOM GICK.

och skriva ut på annat ställe. OBS om
du vill använda bilder mm från
tidningen till annat så kolla med mig så
att det är ok först.
Vi vill gärna ha in bilder, tips och
bidrag till tidningen så det kan du
skicka till mig på mail
starchief@tele2.se
Även bilder på alla er fantastiska Ladies
& Gentlemän i era western kreationer
så att ni kan få en plats på dessa
bildsidor.

Hej western kolleger då sitter ni
förhoppningsvis här och läser det
senaste numret av HCW GAZETTEN
med ett gillande smil på era läppar.
Bosse behövde lite hjälp med att göra
tidningen och jag tänkte att jag kunde
prova några nummer för att se hur det
blir.
Jag heter LarsIngvar ”Elof” Elofsson
och bor nere i södern nära Kristianstad
och har väl alltid varit intresserad av
western style och allt runtomkring.
Tillräckligt för att bygga om vårt
uterum till en Saloon: För den som vill
se några bilder från byggandet kan gå in
på www.fortwayne.blogg.se
Jag brukar också besöka landet i väster
med jämna mellanrum dels i jakten på
bil-delar och dels i jakten på historiska
platser med western anknytning eller
helt enkelt bara natursköna platser.
Tanken med den nya GAZETTEN är att
du som vill skriva ut den också kan
göra det. Högerklicka på sidan du vill
skriva ut och då kan du välja skriv ut
bild, sen är det hur du har kopplat din
dator till en skrivare. Med olika
inställningar kan du ju skriva ut i färg
eller i svart vit. Du kan också spara
sidan på din dator eller ett USB minne

I detta nummer kan du läsa om en av
de prylar som verkligen förknippas med
Vilda western, nämligen diligensen. Jag
har knåpat ihop ett antal sidor med
massor med kul bilder och text. Jag har
en lista på prylar som jag förknippar
med western och jag hoppas beta av
min lista framöver, och just diligensen
hör till mina tio i topp.
Har även försökt fånga lite av årets
händelser på bild, här behöver jag ju
också hjälp från alla er som besöker HC
och våra evenemang.
Hoppas ni får en kul stund med The
New Gazette och jag önskar alla En God
Jul och ett Gott Nytt år
Ha det bra / ”Elof”
Ordf Har Ordet.

Tack för ett bra 2012.
Har varit ett år med många trevliga
tillställningar.
Ser fram emot 2013 då det kommer att
blåsa många nya vindar över prärien
bland annat den7-9 juni blir det en
Cowboy Helg.
Tack alla
Hans-Erik Larsson
Ordförande

Här Kommer En
Hälsning Från
Klubbstugan.
Sommaren har varit rolig, och många
har besökt vår nya stuga intill El Toro,
liten men med en jätte veranda.
Grillkvällarna har varit bra från 95-150
pers.
Duellskjutningen har fått beröm.
Secondhandhörnan är igång igen men i
mindre skala med endast western,
trapper, indian, México kläder samt
boots o skor.
Vi tackar: De som skänkt pengar kläder
engångsartiklar, kakor, snacks, lotteri
vinster mm. Alla ni som ställde upp i
stugan för att få den färdig inuti, och
även ute i förrådet, även om det bara
var att hålla något, så för oss var det en
stor hjälp.
För alla fina ord vi får, för att vi står i
stugan.
Tack en än gång, ingen nämnd o ingen
glömd.
Kibben o Kibbelina

Vad döljer sig bakom
Dörren?
Jo det nya fina förådet
vid Klubbstugan, här
har vi plats till våra
grillar och lite andra
prylar.

Vad
har
hänt
Under
året
2012?

En hel del händelser och evenemang har ägt rum under 2012
där HCW har varit arrangör eller
varit inblandat i. Här kommer ett
axplock med bilder från dessa
händelser.
I maj var det vårfest på diligensen
med god mat och god stämning,
och med live uppträda både med
country musik och vår egen Elvis
look a like ”Foggy”
Duellerna har genomförts i
första hand med Kibben vid
rodret och det är alltid lika
roligt när krutröken ligger
tät runt banken.
Möte med grillkväll stod på
programmet i juli och det var
välbesökt.
På mötet beslutades att vi
Skulle genomföra en tyst
Minut för att hedra våra
Norska vänner och offren på
Utöya.
Salut vid bröllop är också ett
Kul inslag som vi gör om det
finns önskemål och möjlighet

En härlig
sommarkväll
med en bra bit
över 100
gäster som
grillade sina
medhavda
buffelstekar

Den nya verandan utanför
stugan ger verkligen bra skydd
mot den lilla halv-meters
verandan vi hade på gamla
stället.
Samtidigt har det nya stället en
potential att kunna utvecklas.

I väntan på att
brudparet skall komma
ut så vi kan avlossa
några hundra skott i
luften. Till sist gick det
inte att se himmeln för
krutröken, hehe.

Fortfarande bilder från
kyrkan där vi väntar på
att ”Kibben” skall uttala
de berömda orden ”Skott
Kommer”. ”Kibben” som
tillsammans med sin
hustru ”Kibbelina” gör
ett fantastiskt jobb med
att sköta stugan och
hålla i bl, a duellen.

Nedan och till
höger har vi
samlats för en tyst
minut vid banken
där vi normalt kör
duellen.
Till vänster den
gode ”Kibben”

I augusti hölls ett medlemsmöte
med kräftskivetema som också var
lyckat. Detta hade även ett
kareeoke inlägg där den hågade
kunde vibrera ut sina tallanger.
Säsongen avslutades med höstfest
där jag själv inte kunde deltaga och
i skrivandes stund är det årliga
julbordet under upptakt.
Jag ser fram emot 2013.
”Elof”

Om man skulle ranka 10 prylar som förknippas
med Western så skulle diligensen eller the
Stagecoach ligga på ganska hög placering.
Här kommer några sidor som behandlar
diligenser hoppas det blir till nöje, och vi
börjar med lite originalbilder.

Här kommer lite bilder på vagnar som
står på museer eller hos andra samlare.
Kanske även hos någon förening för
bevarande av dessa fantastiska åkdon.
Det ser faktiskt ganska bekvämt ut
ändå trots det underlag dom färdades
på, under själva åkningen. Jag tänker
då på vagnens fjädring. Men vinter och
heta dammiga dagar var det nog inte så
kul.

WELLS FARGO
**********************************************

Finns väl idag ingen westernfilm av
dignitet som inte haft en diligens
som passerat, hämtat eller lämnat
folk i någon stad, eller blivit
jagad av indianer ELLER BANDITER.

Här en sanslöst fin vagn som står
i westernstaden 1880 Town i South
Dakota.
Bilden till höger visar ett
renoveringsobjekt som sett sina
bästa dagar. Eller ?...........
Denna också från 1880 Town.
http://www.wellsfargohistory.com/stagecoach/st
agecoach_history.htm

Wells Fargo & Company grundades
1852 av Henry Wells och William
Fargo. Företaget är mest känt för sin
transportservice som även omfattade
brev. Genom ett väl utbyggt nät av
ombud och postlådor utgjorde de ett
alternativ till US Mail. Tidvis ansågs
de vara tillförlitligare och snabbare.
Företaget köpte 1866 upp
Ponnyexpressen för 2 000 000 $. När
järnvägsnätet etablerades i USA fick
företaget svårigheter med
posthanteringen då man inte
tillräckligt raskt bytte från häst eller
diligens för sina transporter.

FILMERNA:
Detta beskrivs ofta som John Waynes
första riktiga film, då tidigare filmer var
mer kort-filmer. Filmens engelska
namn är STAGECOACH och den
kom redan 1939 och är idag en
klassiker.
Den regisserades av den berömde John
Ford som gjort många bra westerns.
Denna western belönades med 2 Oscars,
bästa manliga biroll och bästa musik.
Den var nominerad till ytterligare 5
Oscars.

Filmen innehåller alla klassiska
moment från den tiden.
Kärleksgnistorna mellan f.d.
saloonflickan Dallas och banditen Ringo
Kid spelad av Wayne, indianöverfall,
strapatser med diligensen som
naturligtvis är kärnan i filmen och den
avgörande duellen mellan dom riktiga
bovarna som mördat Ringos far och
Ringo.
Naturligtvis är det fler spännande
karaktärer med på diligensen i denna
klart sevärda film.

Ett par härliga svenska bio affischer
hämtade från www.seriesam.com

THE STAGECOACH
En Bildkavalkad Från 1939.

Även en roll för June Carter har man fixat
och det är som Mrs. Pickett.
Denna har jag heller inte sett så jag kan
inte uttala mig om hur jag uppfattar
den.

STAGECOACH

från 39 är ju en
hederlig svart/vit rulle och det var
kanske det som triggade att man ville
ha en i färg istället så 1966 gjorde man
en ny film med samma manus.
Denna gång fick Ann Margret spela den
icke önskvärda flickan ”Dallas” och
Alex Cord ”Ringo Kid”. Detta är en av
de filmer jag inte sett själv så jag vet
inte hur den är, men jag har lite
problem när man gör efterföljare med
samma manus och nya skådisar.
Några år senare, nämligen 1986 gjorde
man ytterligare en film på samma
manus den här gången med ett gäng
country stjärnor i rollerna. Man har
även fått med Doc Holliday på ett hörn
som spelas av Villie Nelson. Ringo Kid
spelas av Kris Kristofferson och Sheriff
Curly Vilcox spelas av Johnny Cash.
Spelaren Hatfield spelas av Aylon
Jennings och Dallas spelas av Elizabeth
Ashley.
Detta var en filmatisering för TV och
gick inte upp på biograferna.

PANSARDILIGENSEN
THE WAR WAGON
Taw Jackson spelad av John Wayne
kommer ut från fängelset och finner sin
fars ranch I händerna på rufflare som
dessutom gräver guld på hans ägor. Han
tar hjälp av Lomax spelad av Kirk
Douglas för att stjäla tillbaka guldet
som fraktas i en specialbyggd diligens.

Då jag är ett stort fan av John Wayne
tycker jag naturligtvis det är en bra
film, och jag gillar speciellt
signaturlåten War Wagon.
Filmen kom 1967 och gjordes av Burt
Kennedy, och även Howard Keel och
Joanna Barnes har roller i filmen.

Denna story finns även som bok i en
svensk pocketwestern och här som
amerikansk mininovell.
.

Wayne och Douglas hänger på
diligensen. Som dessutom har ett torn.
Kommer inte ihåg om det satt en
kulspruta där, hmm

Från 1945 kommer denna film med
Vild Bill Elliot i huvudrollen.

Forrest Tucker och Mari Blanchard är
väl inga jättekända skådisar.

1962 Gjordes den här rullen,
Stagecoach to Dancers Rock.
Warren Stevens,
Martin Landau, Jody
Lawrence och Judy
Dan, är Inte heller
några jätte kända
skådisar och filmen
kan jag heller inte ge
någon recension på.
Den andra bilden är
Lite fräckare än den
Stående filmplanchen.

1956 kom den här rullen. Denna film
har jag heller inte sett. Stagecoach To
Fury.

Vi avslutar filmavsnittet med en film
affisch som är från 1940 och som är en
från filmen TEXAS Stagecoach och är
en Columbia Pictures film.
Naturligtvis en svart7vit rulle som jag
heller inte sett. I USA har dom en kanal
som sänder westerns 24h om dygnet,
filmer serier mm gissa om jag är
avundsjuk.

BOKTIPS:
Tänkte jag skulle få med ett par kul
boktips när vi ändå är inne på ämnet
Diligenser. Något som är starkt knutet
till High Chaparral numera är ju Lucky
Luke showen och i det ämnet finns det
ju några kul böcker bl,a den här
passande boken.

Här kommer ett gäng bokomslag med böcker
på engelska och jag har ingen aning om dom
översatts till svenska. Stagecoach innehåller
lite olika noveller och bl, a av den jag tycker
mycket duktige Louis L Amor.

Kommer inte ihåg när jag läste den
men det var säkert i skolan.

Något som jag läste massor av i yngre
dagar var pocket Westerns. Kommer ni
ihåg, Big Jim, Bill o Ben, Sheriff, Bästa
western, Mustang, Wild West mfl . Jag
har faktist kvar en hel del av mina
favoriter Bästa Western och Big Jim.
Tror jag skall börja läsa dom igen.

Här kommer ett bokomslag från just en
Bill o Ben. Författaren till Bill o Ben var
Marshall Grover en känd western
författare. Bilden något suddig men ger
ändå en härlig känsla av alla dom
tecknade omslagen från dessa böcker.

Stagecoach graveyard låter dramatiskt,
undrar vad de menar med den titeln.

Den här bokserien
handlar om
de olika
stationer som
diligensen
passerade,
kul upplägg
och är säkert
en spännande
bok serie

Undrar om detta är western
motsvarighet till Mordet på
Orientexpressen.

Sam verkar
vara en kusk
som var värd
att skriva en
novell om.

LEKSAKERNA:

personer att sätta i vagnen. Alla lösa
delar försvann ju med tiden, antagligen
in i damsugarens hungriga käftar.

Alla har väl haft indianer och cowboys i
leksakslådan, jag har fortfarande kvar
en del och jag kommer ihåg jag hade en
jättefin diligens som tyvärr inte finns
kvar. Här är en annan kul diligens från
en auktions sait.

Den jag hade var betydligt mer
detaljerad och var snarlik den röda från
1880 staden som är på bild på tidigare
sida.

Denna är inte så detaljerad men tillhör
ändå de finare vagnarna, kusken har
förlorat sin piska men det är nog så i 9
fall av 10 att piskan inte finns kvar.
Original
kartong
till BRITAINS overLand Vagn
Är ryyys

Denna vagn också
hämtad från en sida
för auktioner.
Saknar kusk och
packning.

Den här fina Overland vagnen från
Britains påminner om den jag själv
hade, med båda kusk och riding guard.
Får nog försöka hitta en sådan igen, har
nog en häst kvar.
Det var väldigt ovanligt att det satt
passagerare i vagnarna, det var i de som
var lite dyrare som det ingick just

och prylar för att kunna byta hjul som
ligger vid hjulet.
Det finns massor med olika
leksakdiligenser i olika utförande men
jag har valt några av de snyggare, en del
är ju tillverkade för att säljas i såna där
billigare påsar med enfärgade prylar typ
från HongKong som det stod i botten på
många plastleksaker från då.
Här en röd som inte är lika detaljerat
som några av dom finaste, men ändå
ganska ok.

Leksakstillverkaren Del Prado planerar
att göra den här fräcka diligensen. Dom
gör även en hel del andra
westernfigurer.

Från 1950 är den här fina Roy Rogers
diligensen med en massa tillbehör, bl,a
en hund vilket inte är vad man
förväntar sig, och originalkartong. Har
man originalkartonger till sina prylar
höjs värdet avsevärt om man tänket
sälja. Denna fans i flera utförande till
höger ses en med lite annorlunda färger
och lite ändringar på detaljer och
prylar. Undrar om det inte är domkraft

SAMLINGSOBJEKT:
En del bygger för samlare också, Andrea
Miniatyrers gör väldigt fina figurer.

Den här diligensen innehåller 5
personer. Mycket bra kvalité.

Ingen i Western kretsar har väl missat
Franklin Mint som gör olika fräcka
western prylar, men med en ganska hög
prislapp.

Den här lilla vagnen är också
fantastisk. I Scala 1:10 och satsen
kostar bara 20 dollar.

Den här fina vagnen från AMATI
MODELLS i Scala 1:10 kostar ca 300
dollar och är mycket fin.

Den här 1:16
heter John
Wayne och
har sålts på
Franklin
Mint, men är
slut idag.
Till sist den här fina i Scala 1:16 i plast
för 100 dollar. Av Lindberg. Men är
obyggd (vilket jag upptäckte efter köp)

KONSTEN:
Det har säkert målats mängder med
tavlor som innehåller en diligens. Här
kommer ett axplock med några bilder.
De här bilderna behöver inga
kommentarer

Då var det dags att avsluta Diligensinslaget med det ultimata alternativet,
att köpa sig en egen diligens.
BAS PRIS 45 000$, som hittat va?
Sen om du vill ha tillbehör enl.
Optionslistan längst ner till höger
på sidan så är det bara att lägga på
priset.

Nästa gång ni är
på HC kan jag
garantera att ni
kommer att titta
på de diligenser
dom har där med
andra ögon och
kanske rent av tar
er en tur och
tänker på det här
inslaget.
Ha det bra
”Elof”

