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Kevin Costner

HIGH CHAPARRAL BACK TO THE YEAR 1861
2018. Medborgare From The Old West
och Händelser.
Hatfield’s & McCoy’s

Styrelsen.
Nytt för året var ju att Filip tagit
över posten som ordförande för klubben
då Mattias har fått mer att göra som
Park Chef.
Detta kommer säkert att bli hur bra som
helst, och vi har även sett att man vill
utöka styrelsen med ett antal personer.
En intresseanmälan skulle insändas av de
som kunde tänka sig deltaga i detta
arbete. Inga resultat av detta har ännu
framkommit så vi får vänta och se vad
det blir av det hela. Jag har förstått
att man fått in intressenter i alla
fall.

Howdy!
Då har det flutit lite vatten under
bron och vi är snart framme vid nytt
år. Minnet av ånglokens kol doft
sitter fortfarande kvar i sinnet och
promenaden längs med Main Street känns
inte allt för avlägsen.
2018 går till minnet som den varmaste
sommaren i mannaminne och vi vet ju
hur varmt det kan vara på HC en varm
sommardag.
En av just dessa dagar hade jag
bestämt mig för att det var dags för
svart i flera lager.
Svarta byxor och boots i botten. En
vit skjorta med svart väst och en
svart långrock i mitten, och en svart
hatt på toppen. Redan 10 meter från
husvagnen fick jag användning för den
nya käpp jag införskaffat mig och när
jag kom till Entrén via campingen hade
jag tappat så mycket vätska att man
såg ett eget litet moln ovanför mig.
Men man biter ihop och tar sig sakta
fram längs med huvudgatan till
vattenhålet vid Kates. Här blev det en
stunds vila och återhämtning. Jag
funderade stillsamt på, att så här var
det ju under varma dagar in the Old
West också.
Ett antal stunder senare kunde jag
fortsätta min färd genom en varm
Western Miljö mot nya äventyr i Old
México där jag kunde intaga en
svalkande glass i Cantinan. En härlig
dag mellan vattenhålen i western.

Ny investering
Normalt brukar jag inte leta nya kläder
eller andra saker förrän det gamla året
gått in i ett nytt år. Det känns liksom
lite roligare då, men jag hade ett
ärende till huvudstaden för några veckor
sedan och där ligger det ett antal
second hand affärer jag brukar besöka.
En affär vet jag har lite gamla hattar
och kläder och jag hade fattat ett
beslut att jag skulle se om jag kunde
hitta en Kubb / Bowler hatt. Väl inne i
affären har jag av någon anledning glömt
mitt ärende, då jag gick och tänkte på
annat (har haft mycket i röret i höst).
Jag kastar dock en blick upp på en hylla
och där ligger det ett gäng hattar och
då kommer minnet tillbaka, den första
jag provar sitter som en smäck som man
säger. Ja det fick ju bli affär. Hatten
är HandMade som det står så fint i den
och min western historia runt den är att
den satt på huvudet på någon affärsman
som reste till USA bland alla de andra
miljoner som rörde sig över havet då det
begav sig, och sen hamnade hos mig i min
karaktär som Tidningsman/Advokat/Lagman.
Kanske en kanonförsäljare år 1861.
Hoppas alla ni
andra hittar
någon kul pryl
till era karaktärer. Skicka
gärna in lite
bilder och nån
berättelse om
just denna pryl
eller er själv.
Ha nu en bra
jul och gott
nytt så ses vi
snart igen/Red

HC CITIZENS 2018

Då var det öppningshelg här på High
Chaparral och det strömmar in
medborgare från Nordens alla hörn.
Vad har hänt under vintern? Nya
kreationer skall luftas, gamla vänner
skall hälsas på. Det känns i luften att
nu är parken öppen igen och flera
månaders längtan är över.
Medborgarstugan välbesökt och man
har mycket att prata om

River City

Några passagerare väntar på en
Hjulångare som skall ta dom
från River City till nya äventyr
söderut. Korgen är packad med
en välbehövlig förtäring då
resan e lång
Ett annat gäng står och språkar
om den svåra vintern runt
ranchen, men nu har man
äntligen samlat ihop hjorden för
en drivning norrut till Wyoming
eller Montana.
Utanför Vapen o Läder fångar
jag en familj som snart skall ta
sig in i parken efter en tur bland
alla de nya kläderna för
säsongen på just vapen o Läder.

1861 Detta år börjar det amerikanska inbördeskriget, och upptrappningen har börjat redan 1860 då
Lincoln Väljs till president och det redan splittrade USA når sin kulmen när South Carolina proklamerar att
man tänker lämna unionen. 6 andra delstater påpekar att man är nära förestående att göra detta också.
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Så här såg flaggan ut
1861 innan
utbrytningarna började.
34 stater bestod USA av
vid denna tidpunkt.

Längs med Main Street strosar några medborgare efter att ha varit på banken och
tagit ut lite pengar. Men med tanke på den misstänksamma blicken från mannen
till vänster tror jag att jag skall prata lite med sheriffen. Dom kanske har något
annat planerat. Många medborgare ger en bra inramning i stan.

Efter ett tag hade 11
stater brutit sig ur
unionen och bildade CSA.
Confederate States of
America.
Mycket har skrivits om
det krig så jag tänker
bara nämna en del
intressanta fragment.

Det här gänget hade åkt ända från
Rapid City i South Dakota via
Missouri River på hjulångaren Big
Muddy för att besöka High
Chaparral. Det skulle förhandlas
om att köpa boskap att ta upp till
Black Hills för att förse soldaterna
med kött.
Att slänga några ord med smeden
kan löna sig för han kanske kan
ge några bra tips om eventuella
kreaturshandlare på genomresa.
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The Marschall är på väg att samla ihop
ett uppbåd för att ge sig ut på jakt efter
tågrånare som sägs hålla till längs med
järnvägen mot Old México.
Förklädda som tågpersonal skall dom ta
sig an de som tänkt sig att gör en snabb
hacka på a sno det transporterade
guldet.

Inbördeskriget bryter officiellt ut genom att Fort Sumter i South
Carolina anfalls av sydstaterna 12 april 1861.
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Man möter många härliga människor på sina rundor i Staden High
Chaparral. Roligt att se att så många unga har tagit upp tråden med
westernintresse, hoppas det sitter i länge.
Fantastiska kjolar och klänningar avlöser varandra, kombinerat med
vardagliga kläder vilket uppskattas.
Träffar även på de som är på väg till sina arbetsplatser i parken,
eller de kanske för dagen inte behöver stå och flå en räv för att sälja
ett skinn, eller klippa till någon på skallen.

Detta är konfederationens
första nationsflagga.
Efterhand som fler stater
anslöt sig så blev det fler
stjärnor. Den kallades för
Stars and Bars och inspirerades av Österrikes
flagga.

Från Philadelphia kom detta par med Järnvägen. Mannen berättar
att han extraknäcker på tågen som Pinkerton agent emellanåt.
Därav axelhölster. Kanske lite iögonfallande väska för det manliga
släktet, men oavsett detta är den ju ganska snygg. Kan ju vara så
att han gentlemannamässigt bär den åt det vackra kvinnliga
sällskapet.
Det andra paret här till vänster hade kommit från Chamberlain i
South Dakota med hjulångare via Missouri River.
Denna första syd flagga skapade förvirring
på slagfältet då den på håll var snarlik
Nordstatsflaggan så man började jobba på en
andra Nationsflagga. Här nedan ses den med
11 stjärnor

1861

Tågen rullar sin tysta lunk på HC. I år med
droppande vatten och brandvakter längs med
spåret. Emedan andra ställen med just Ånglok
valde eller blev anmodade att inte köra pga av
det varma vädret, så rullade loken på HC. Tack
för det!
Just tågen på HC är e fantastisk upplevelse och
det gör verkligen stan levande.

1861.

Under det amerikanska
inbördeskriget omkom 600
000 soldater. Det är fler
än USA har förlorat i alla
andra krig tillsammans.
250 000 på sydsidan och
350 000 på nordsidan.
Nordstaternas blokad av
sydstaternas hamnar ledde
till att över 300 000
textilarbetare i
Storbritannien fick
avskedas på grund av brist
på bomull.
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WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
Kevin föddes 1955 i Lynwood,
Kalifornien.
Han har gjort många filmer och
två av hans största bedöms vara
Dansar med Vargar och Bodyguard.
Dansar med vargar fick två
Oscar. En för bästa film och en
för bästa regi.
Han har också fått en Emmy Award
som bästa manliga skådespelare
Miniserie i Hatfields & McCoys.

KEVIN
COSTNER

Just bilden här till vänster är
från miniserien Hatfileds &
McCoys där han spelar ”Devil
Anse” Hatfield
Kevin har varit med i 5
westernfilmer/serier och alla
tycker jag är väldigt bra. Jag
håller på att ta mig igenom dom
nu och har precis kollat in
Wyatt Earp och Open Range. Det
blir Snart Silverado och Dansar
med Vargar sen avslutar jag med
just Hatfileds & McCoys.
(I skrivandes stund har jag satt
på just dansar med Vargar)

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

Dansar med Vargar har jag köpt extended version av och den är riktigt bra.
Jag har även besökt ett antal platser där man spelat in en del scener från
filmen. I den förlängda versionen får man bl,a se vad som hänt på utposten
dit Dunbar kommer efter begäran och en massa övriga scener som är bra.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

En bra western som kom på 80-talet är denna rulle. Den startade en ny era
av bra westernfilmer. Sen kan man titta på en film med olika ögon. Den
inbitne original letaren hittar säkert massor med felaktigheter men när
jag ser en western vill jag bara känna mig glad efteråt. Denna är e sådan
rulle som innehåller alla ingredienser för en bra western. Bra
skådespelare och bra handling.
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Open Range är en bra Rulle som jag redan nämnt i förra numret av Gazetten
där jag tog upp filmer av Rober Duvall. Precis som i dansar med Vargar är
det Costner som är Director för denna film. Ett måste på listan över filmer
att se med två toppskådisar inom sentida westernfilms världen.

Hatfields & McCoys. En miniserie om två familjer som legat i fejd i många år
och kulmen blev efter inbördeskriget och ett antal år framåt. Denna
filmatisering är en bra gjord miniserie och klart sevärd. Costner spelar
rollen som ”Devil Anse” Hatfield familjens starka överhuvud och Bill Paxton
spelar McCoys överhuvud. Storyn är en sannstory och jag kommer att lägga in
en artikel om det hela härefter.

Hatfield & McCoys
The Hatfield–McCoy feud or the Hatfield–McCoy war as some papers at the
time called it, involved two rural families of the West Virginia–
Kentucky area along the Tug Fork of the Big Sandy River in the years
1863–1891. The Hatfields of West Virginia were led by William Anderson
"Devil Anse" Hatfield while the McCoys of Kentucky were under the
leadership of Randolph "Ole Ran'l" McCoy. Those involved in the feud
were descended from Ephraim Hatfield (born c. 1765) and William McCoy
(born c. 1750). The feud has entered the American folklore lexicon as a
metonym for any bitterly feuding rival parties. More than a century
later, the feud has become synonymous with the perils of family honor,
justice, and revenge.
William McCoy, the patriarch of the McCoys, was born in Ireland around
1750 and many of his ancestors hailed from Scotland.[1] The family, led
by grandson Randolph McCoy, lived mostly on the Kentucky side of Tug
Fork (a tributary of the Big Sandy River).[2] The Hatfields, led by
William Anderson "Devil Anse" Hatfield, son of Ephraim and Nancy (Vance)
Hatfield, lived mostly on the West Virginia side. The majority of the
Hatfields, although living in Mingo County (then part of Logan County),
West Virginia, fought on the Confederate side in the American Civil War;
most McCoys, living in Pike County, Kentucky, also fought for the
Confederates;[3] with the exception of Asa Harmon McCoy, who fought for
the Union. The first real violence in the feud was the death of Asa
Harmon McCoy as he returned from the war, murdered by a group of
Confederate Home Guards called the Logan Wildcats. Devil Anse Hatfield
was a suspect at first, but was later confirmed to have been sick at
home at the time of the murder. It was widely believed that his uncle,
Jim Vance, a member of the Wildcats, committed the murder.
The Hatfields were more affluent than the McCoys and were well-connected
politically. Devil Anse Hatfield's timbering operation was a source of
wealth for his family, while the McCoys were more of a lower-middleclass family. Ole Ran'l owned a 300-acre (120 ha) farm. Both families
had also been involved in the manufacturing and selling of illegal
moonshine.

Feud
Asa Harmon McCoy joined the 45th Kentucky Infantry on October 20, 1863.
According to his Compiled Service Records, he was "captured by Rebels" on
December 5, 1863, and was released four months later to a Union hospital
in Maryland. At the time of his capture, he was recovering from a gunshot
wound to the chest. During the early months of the Civil War he joined a
company of the Pike County Home Guards, under the command of Uriah
Runyon, and it is thought he sustained the wound while serving in this
unit. William Francis also led a company of Pike County Guards during
1862 and a group of his guards attacked and shot Mose Christian Cline, a
friend of Devil Anse Hatfield. Although Cline survived his wounds, Anse
Hatfield vowed to retaliate against the responsible parties. Sometime in
1863, a group of Confederate Home Guards ambushed and killed William
Francis as he was leaving his house, and Anse Hatfield took credit for
the deed. Uriah Runyon later joined the 39th Kentucky Infantry and was
killed on May 7, 1864, in Pike County, Kentucky. His Compiled Service
Records say "Killed by Rebels". On muster rolls beginning on May 6, 1864,
Asa Harmon McCoy is reported in a Lexington hospital, suffering from a
leg fracture. Beginning in December 1864, the 45th Kentucky Infantry
began mustering its regiments out of service. Asa Harmon's Company E was
mustered out on December 24, 1864, in Ashland, Kentucky. He was killed
near his home on January 7, 1865, just thirteen days after leaving the
Union Army. A group of Confederate guerillas took credit for the killing
and his wife's pension application states that he was "killed by Rebels".
There are no existing records pertaining to his death and no warrants
were issued about the murder. McCoy family tradition points to James
"Jim" Vance, an uncle of Anse Hatfield and a member of a West Virginia
Militia group, as the culprit.
The second recorded instance of violence in the feud occurred thirteen
years later, in 1878, after a dispute about the ownership of a hog: Floyd
Hatfield, a cousin of Devil Anse's, had the hog, but Randolph McCoy
claimed it was his,[9] saying that the notches on the pig's ears were
McCoy, not Hatfield, marks. The matter was taken to the local Justice of
the Peace, Anderson "Preacher Anse" Hatfield, who ruled for the Hatfields
by the testimony of Bill Staton, a relative of both families. In June
1880, Staton was killed by two McCoy brothers, Sam and Paris, who were
later acquitted on the grounds of self-defense.
The feud escalated after Roseanna McCoy entered a relationship with Devil
Anse Hatfield's son Johnson, known as "Johnse" (spelled "Jonce" in some
sources), leaving her family to live with the Hatfields in West Virginia.
Roseanna eventually returned to the McCoys, but when the couple tried to
resume their relationship, Johnse Hatfield was arrested by the McCoys on
outstanding Kentucky bootlegging warrants. He was freed from McCoy
custody only when Roseanna made a desperate midnight ride to alert Devil
Anse, who organized a rescue party. The Hatfield party surrounded the
McCoys and took Johnse back to West Virginia before he could be
transported the next day to the county seat in Pikeville, Kentucky.
Despite what was seen as her betrayal of her own family on his behalf,
Johnse Hatfield thereafter abandoned the pregnant Roseanna for her
cousin, Nancy McCoy, whom he wed in 1881.

The feud continued in 1882 when Ellison Hatfield, brother of Devil Anse,
was killed by three of Roseanna McCoy's younger brothers: Tolbert,
Pharmer, and Bud.[11] On an election day in Kentucky, the three McCoy
brothers fought a drunken Ellison and his other brother; Ellison was
stabbed 26 times and finished off with a gunshot. The McCoy brothers
were initially arrested by Hatfield constables and were taken to
Pikeville for trial. Secretly, Devil Anse Hatfield organized a large
group of followers and intercepted the constables and their McCoy
prisoners before they reached Pikeville. The brothers were taken by
force to West Virginia, to await the fate of mortally wounded Ellison
Hatfield and when Ellison died from his injuries, the McCoy brothers
were killed by the Hatfields' vigilante justice in turn: being tied to
pawpaw bushes, where each was shot numerous times with a total of 50
shots fired. Their bodies were described as "bullet-riddled".
Even though the Hatfields and most inhabitants of the area believed
their revenge was warranted, up to about twenty men, including Devil
Anse, were indicted. All the Hatfields eluded arrest; this angered the
McCoy family, who took their cause up with Perry Cline. Cline was
married to Martha McCoy. Historians believe that Cline used his
political connections to reinstate the charges and announced rewards for
the Hatfields' arrest as an act of revenge. A few years prior, Cline
lost a lawsuit against Devil Anse over the deed to thousands of acres of
land, subsequently increasing the hatred between the two families. In
1886, Jeff McCoy killed a mail carrier named Fred Wolford, and the man
who went to pursue him for his crime was acting constable Cap Hatfield.
Cap and a friend named Tom Wallace shot him while on the run on the
banks of Tug River. Tom Wallace was soon found dead in the spring of
1887. The feud reached its peak during the 1888 New Year's Night
Massacre. Cap Hatfield and Jim Vance led several members of the Hatfield
clan to surround the McCoy cabin and opened fire on the sleeping
family.[14] The cabin was set on fire in an effort to drive Randolph McCoy
into the open. He escaped by making a break for it, but two of his
children were shot and his wife was beaten and almost killed. With his
house burning, Randolph and his remaining family members could escape to
the woods; his children, unprepared for the elements, suffered
frostbite. The remaining McCoys moved to Pikeville to escape the West
Virginia raiding parties.

Battle of the Grapevine Creek
Between 1880 and 1891, the feud claimed more than a dozen members of the
two families. On one occasion, the governors of West Virginia and
Kentucky even threatened to have their militias invade each other's
states. In response, Kentucky Governor S. B. Buckner sent his Adjutant
General Sam Hill to Pike County to investigate the situation. More than a
dozen people died and at least 10 people were wounded. A few days after
the New Year's Massacre, a posse led by Pike county deputy sheriff Frank
Philipps rode out to track down Devil Anse's group across the border into
West Virginia. The posse's first victim was Jim Vance, who was killed in
the woods after he refused to be arrested. Philipps then made other
successive raids on Hatfield homes and supporters and captured three
before cornering the rest in Grapevine Creek on 19 January.[17]
Unfortunately for Philipps, Devil Anse and other Hatfields were waiting
for them with an armed group of their own. A battle ensued between the
two parties, and the Hatfields were eventually apprehended.[14] Two
Hatfield supporters were killed, and a deputy, Bill Dempsey, was executed
by Frank Philipps after they surrendered. Wall Hatfield and eight others
were arrested and brought to Kentucky to stand trial for the murder of
Alifair McCoy (sometimes spelled Allaphare, Randolph's young daughter),
killed during the New Year's Massacre.[19]

The Hatfield Clan 1897

Trial
Because of issues of due process and illegal extradition, the United States
Supreme Court became involved (Mahon v. Justice, 127 U.S. 700 (1888)). The
Supreme Court ruled 7–2 in favor of Kentucky, holding that, even if a
fugitive is returned from the asylum state illegally, instead of through
lawful extradition procedure, no federal law prevents him from being tried.
Eventually, the men were tried in Kentucky and all were found guilty. Seven
received life imprisonment, while the eighth, Ellison "Cottontop" Mounts,
was executed by hanging. Thousands attended the hanging in Pikeville.
•

Valentine "Uncle Wall" Hatfield, elder brother of Devil Anse, was
overshadowed by Devil Anse's ambitions but was one of the eight
convicted, dying in prison of unknown causes. He petitioned his
brothers to assist in his emancipation from jail but none came for
fear of being captured and brought to trial. He was buried in the
prison cemetery, which has since been paved over.

•

William Anderson "Devil Anse" Hatfield, the younger and more militant
brother of Valentine Hatfield, led the clan in most of their combative
endeavors.

•

Doc D. Mahon, son-in-law of Valentine and brother of Pliant, one of
the eight Hatfields convicted, served 14 years in prison before
returning home to live with his son, Melvin.

•

Pliant Mahon, son-in-law of Valentine, served 14 years in prison
before returning home to rejoin his ex-wife, who had remarried but
left her second husband to live with Pliant again.

Fighting between the families eased following the hanging of Mounts. Trials
continued for years until the 1901 trial of Johnse Hatfield, the last of
the feud trials.
Hatfields and McCoys in the modern era
In 1979, the families united for a special week's taping of the popular
game show Family Feud, in which they played for a cash prize and a pig
which was kept on stage during the games. The McCoy family won the weeklong series three games to two. While the Hatfield family won more money
– $11,272 to the McCoys' $8,459—the decision was made to augment the
McCoy family's winnings to $11,273.
Tourists travel to parts of West Virginia and Kentucky each year to see
the areas and historic relics which remain from the days of the feud. In
1999, a large project known as the "Hatfield and McCoy Historic Site
Restoration" was completed, funded by a federal grant from the Small
Business Administration. Many improvements to various feud sites were
completed. A committee of local historians spent months researching reams
of information to find out about the factual history of the events
surrounding the feud. This research was compiled in an audio compact
disc, the Hatfield–McCoy Feud Driving Tour, which is only available at
the Pike County Tourism CVB Visitors Center in Pikeville, Kentucky. The
CD is a self-guided driving tour of the restored feud sites and includes
maps and pictures as well as the audio CD. The driving tour leads
visitors to feud related points of interest including the gravesites of
the feudists, the "Hog Trial Cabin", also known and Valentine Hatfield's
cabin, Randolph McCoy's homeplace and well in Hardy, Kentucky, Aunt
Betty's House and many more sites, some complete with historical markers.

Great-great-great grandsons of feud patriarch Randolph McCoy, Bo McCoy of
Waycross, Georgia, and his cousin, Ron McCoy of Durham, North Carolina,
organized a historic joint family reunion of the Hatfield and McCoy
families in 2000. More than 5,000 people attended the reunion, which
attained national attention
In 2002, Bo and Ron McCoy brought a lawsuit to acquire access to the McCoy
Cemetery which holds the graves of six family members, including five
slain during the feud. The McCoys took on a private property owner, John
Vance, who had restricted access to the cemetery.
In the 2000s, a 500-mile (800 km) all-terrain vehicle trail system, the
Hatfield–McCoy Trails, was created around the theme of the feud.[27]
On June 14, 2003, in Pikeville, Kentucky, the McCoy cousins partnered with
Reo Hatfield of Waynesboro, Virginia, to declare an official truce between
the families. Reo Hatfield said that he wanted to show that if the two
families could reach an accord, others could also. He had said that he
wanted to send a broader message to the world that when national security
is at risk, Americans put their differences aside and stand united: "We're
not saying you don't have to fight because sometimes you do have to
fight," he said. "But you don't have to fight forever." Signed by more
than sixty descendants during the fourth Hatfield–McCoy Festival, the
truce was touted as a proclamation of peace, saying "We ask by God's grace
and love that we be forever remembered as those that bound together the
hearts of two families to form a family of freedom in America." Governor
Paul E. Patton of Kentucky and Governor Bob Wise of West Virginia signed
proclamations declaring June 14 Hatfield and McCoy Reconciliation Day. Ron
McCoy, one of the festival's founders, said it is unknown where the three
signed proclamations will be exhibited. "The Hatfields and McCoys
symbolize violence and feuding and fighting, but by signing this,
hopefully people will realize that's not the final chapter", he said.
In 2011, the Hatfields and McCoys Dinner Show, a musical comedy
production, opened in the resort community of Pigeon Forge, Tennessee,
near the entrance to the Great Smoky Mountains National Park
The Hatfield and McCoy Reunion Festival and Marathon are held annually in
June on a three-day weekend. The events take place in Pikeville, Kentucky,
Matewan, West Virginia, and Williamson, West Virginia. The festival
commemorates the famed feud and includes a marathon and half-marathon (the
motto is "no feudin', just runnin'"), in addition to an ATV ride in all
three towns. There is also a tug-of-war across the Tug Fork tributary near
which the feuding families lived, a live re-enactment of scenes from their
most famous fight, a motorcycle ride, live entertainment, Hatfield–McCoy
landmark tours, a cornbread contest, pancake breakfast, arts, crafts, and
dancing. Launched in 2000, the festival typically attracts thousands with
more than 300 runners taking part in the races.
In August 2015 members of both families helped archeologists dig for ruins
at a site where they believe Randolph McCoy's house was burned.
In 2016, the history podcast The Broadsides aired an episode going into
detail about the conflict between the Hatfields and McCoys.

In September of 2018, a wooden statue, standing over 8 feet tall, was
erected in honor of Randolph McCoy at the McCoy homeplace in Hardy,
Kentucky. Carved by chainsaw carver Travis Williams and donated to the
property, this statue was commissioned by McCoy property owner, and
Hatfield descendant Bob Scott. The statue was unveiled during Hatfield
McCoy Heritage Days in Pike County, Kentucky, an event that occurs every
September, and involves the Hatfield and McCoy descendants returning to
Pike County to celebrate the peace between the two families. This
property, like many others, are open to tourists year-round.
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Då var det dags för Vårfest 2018. Flera medborgare och anställda slöt upp för en trevlig stund vid River City.
Medhavda köttstycken skulle få sig en stekyta och en och annan korv grillades också. Trångt vid grillarna, men
ändå fick alla plats på gallret. Längre fram under säsongen blev det grillförbud så då fick man gnugga
korvarna mot varandra så blev det varmt och bra.

Här har vi då Nationsflaggan som
gällde från november 1861 till Maj
1863. Som ni ser har den 13
stjärnor, och hur kan det då komma
sig då man var 11 stater som bröt
sig ur.
Jo man gjorde anspråk på Kentucky
och Missouri som man ansåg
tillhörde sydstaterna, men dessa
hade förklarat sig neutrala och de
var besatta av Nordsoldater. Så
därav 13 stjärnor.

Den andra nationsflaggan för
sydsidan var en kombination av
Örlogsflaggan även kallad battle
flag på vit botten.
Den kallades ”Stainless Banner”
fläckfri flagga.
Denna fick kritik då man inte
hade någon riktig förklaring för
det vita, och den kunde tolkas
som en parlamentär-flagga, dvs
att man gav upp.
Den 3.e Nationsflaggan som kom
till bara några månader innan
kapitulationen hade ett rött
band på höger sida av det vita
fältet uppifrån och ner.

1861.Orsaken

till kriget tror många bara är slavfrågan men det fanns flera orsaker.

Krigets viktigaste orsaker var handelsfrågan (bevara tullarna eller tillämpa fri
handel) och slaverifrågan (bevara eller avskaffa slaveriet).
Därtill fanns även andra frågor som skapade osämja mellan parterna som t.ex. utdelning
av jord på förmånliga villkor till nybyggare i väster. Sydstaterna var nämligen rädda
för att nya stater i väster (vilda västern) skulle rubba den politiska balansen. Det
hade under lång tid rått jämvikt mellan nord- och sydstaterna som ända fram till 1840talet hade bestått av lika många delstater. Detta var viktigt eftersom varje delstat
skickade två representanter till
senaten, där många av landets viktiga frågor avgjordes. Sydstaterna ställde som villkor
att hälften av de nya delstaterna som upprättades i väst skulle vara slavstater.

Ja det blir nog inte mycket sötare än så här.
Vårfesten samlar många personer från när o fjärran och vem vet
detta kanske är framtida redaktören för tidningen.
Härligt med gamla barnvagnar och små barn i tidstypiska kläder.
När det är Medlemsfest får man ha lilla nappen i då känns det lite
tryggare. Men medge att ansiktet lyser gladare när jag provar
nappen.
River City är ett bra ställe för medlemsaktiviteter och det brukar
vara välbesökt. När ni läser detta är det inte så långt till
öppningsdax igen.

Dahlgren kanon 1861

1861
COLT
NAVY

Då var det dags för Dueller. Efter alla genomgångar av regler
mm så ställer sekundanterna upp sig för att kolla så att allt går
rätt till.
Lättare att se då man drar med en hand än de som kör med
tvåhandsdrag.
Sen skall man även ha rätt riktning då skotet avlossas. Mycket
att hålla reda på i denna dragtävling. Ser ut som Filip har god
kolla på handens placering.

1861

Av de 9 miljoner invånarna i
sydstaterna var 4 miljoner slavar.
Nordstaterna hade 22 miljoner invånare
och här låg de största städerna och
industrierna, så syd fick förlita sig
på import. Slavimporten förbjöds redan
1807.
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Några trappers kom från bergen i Colorado och var trots förlusten av kanoten i dom vilda forsarna glada, då man hoppade
hitta en ny på Indianön.
Ett härligt par kom från Oklahoma. Var farmare och hade kommit med enspännare till staden High Chaparral. Här ses dom med
sin häst som stallats in i hyr stallet. Tror nog att hästen fått korn på några äpplen i korgen.

En sydstats sedel från 1861 är idag ett
eftertraktat byte, men då kriget närmade
sig slutet så var dom knappt värda att
använda som dasspapper. Om man funderar
lite på hur snabbt man egentligen både tog
fram nya pengar, lagar och ny konstituering
så var dom väldigt effektiva.
Den fjärde Mars 61 hade sydsidan en ny
grundlag för sydstaterna.

En härligt blåklädd kvinna med parasoll. Fantastisk hatt kröner det
vackert uppsatta håret.
Tänk om vi kunde samlat all nära 1000 medborgare vid ett och samma
tillfälle i parken, det hade verkligen gett en dag att minnas.

River City
Här ett par familjer som skall ta sig mot Old México
Med Hjulångare. Man skall stanna till i Texas för att se om det
finns möjlighet att köpa lite land för boskapsuppfödning. River
city är utskeppning för många som tar sig söderut.
Jag gillar verkligen den lilla dressen på den söta flickan. Hon
påminner om en familj där mamman köpt en massa tyg och syr
upp kläder till hela familjen. Verkligen Old Western style.

Här är sydstaternas sista
nationsflagga. Året 1861 har
sydsidan stora framgångar på
slagfälten bl,a vid Bull Run.

USS Philadelphia 1861
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En härlig familj som bor i High Chaparral är ute på
söndagspromenad.
Hela familjen engagerad och uppklädd, verkligen kul
att se.
Till vänster ses en fundersam ung man som verkar ha
något fuffens för sig. Undrar om det var han som
försökte klättra in till Bankdirektörens dotter genom
fönstret på ovanvåningen häromkvällen.
Stegen står kvar och man hittade en liten tygbit från
ett plagg på en spik. hmm

Hårdföra typer hänger utanför
bankkontoret vid River City.
Tror jag skall ta och hålla dom
under uppsikt. Dom ser
alldeles för självsäkra ut.
Tror dom har ett barn med sig
för att verka oskyldiga.
Kibben O Kibbelina håller koll
från medborgarstugan som
vanligt. Känns tryggt att veta.
Har ni sett typerna vid banken
förresten?
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THE OLD WEST

Denna bild är lånad från Legends Of The Old West och visar Second Class
Saloon som Wyatt Earp och hans fru hade mellan 1887–1901. Ligger i Nome
Alaska. När bilden är tagen vet jag ej och ej heller vem som står i
fönstret på ovanvåningen.

Styrelsen För High
Chaparral Citizens vill
Önska Alla En God Jul
Och Ett Gott Nytt År.
Då var det slut för detta året i och med
detta sista nummer av The New Gazette för
2018. Hoppas ni fått en trevlig stund

Jag vill då också passa på att
önska alla en God Jul Och Ett Gott
Nytt År. / Red

”Big

Bengt”

