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James Garner

HIGH CHAPARRAL BACK TO THE YEAR
1876
2018. Medborgare
och Händelser.
From The Old West

Då är arbetet med den nya styrelsen för
HC medborgare klart och det kommer att
bli bra för oss medborgare att det är
några fler medborgare med i denna grupp.
Gå in på vår hemsida och kolla in vilka
de nya personerna är.
Undertecknad som nu ingår i styrelsen
ser fram emot att jobba närmare med de
övriga i styrelsen.

Howdy!
Då var vi inne i året 2019 och vintern
här nere i södern har varit bra. Bara
ett par dagar snö vilket gör mitt
sinne bra då jag är en riktig
snöhatare. Nu är det bara några
veckor kvar till öppningshelgen och
man kan redan känna hur det kommer
krypande längs med benet.
Annars har året börjat lite i moll då
en god vän och Chaparral medborgare
hastigt lämnade detta livet. Jag har
fortfarande svårt att ta in det, men
så är det. Ödet hade andra planer för
den gode Verner och jag hoppas att han
får en bra resa till sitt nästa liv.
Han hade verkligen sett fram emot sin
pension och att få vara vise sheriff
på HC i sommar, men vi får vårda honom
i våra minnen i stället.

VAR SYNS VI
De forum som vi använder för att sprida
information och händelser genom, är vår
hemsida och vår Facebook sida. Tänk på
detta när ni söker information eller
läser info på andra sidor och forum att
uppdateringar kan ha skett. Så använd
våra forum för att söka senaste
nyheterna o uppdateringar. Detta gäller
även frågor och svar, att det är dessa
forum som gäller. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan och messanger på
FB. Sen får du naturligtvis en del info
genom Nya Gazetten 😊
FLAGGOR, JACKOR mm
En annan sak jag fått lite frågor om är
om vi har emblem, flaggor mm till vår
organisation. Jag har nu kollat detta
noga och då är det så att vi har inga
sådan märken, flaggor, jackor mm som har
någon logga med HC Citizens. Finns bara
som tryckt logga på Hemsidan och FB.
Alla övriga loggor som gäller är High
Chaparrals logga.
Så det är det som gäller framledes.
NYTT FRÅN FILMVÄRLDEN
Ni som väntat på uppföljningar på TV
serien Deadwood kan andas ut.
Man håller som bäst på att avsluta en
film som skall vara en uppföljare på TV
serien.
Filmens premiär är planerad till 31maj
2019. Det verkar bli en film för TV så
den kommer nog inte upp på Biograferna.
Skall bli spännande i alla fall/E
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En dödgrävare är ute på sin dagliga runda för att
samla in bidrag till sin ganska lukrativa rörelse.
Han pratar om att starta en ny vid sidan om
rörelse som trädgårdsmästare. Att plantera är ju
redan en del av nuvarande jobbet säger han.
Dagen brukar börja med en sittning på Kates
Saloon och där är ju alltid trevlig stämning.
Här kan man sitta och njuta länge.

1876
I maj börjar Wyatt Earp jobba i
Dodge City som vice sheriff
under Marshal Larry Deger.

1876
De fagra damerna förgyller som
vanligt gatorna i staden. Gallant
klädsel med käck hatt kontra härlig
vardagsklädsel ger bra inramning.

4:e Juni Anländer Transcontinenatal Express till
San Francisco via den första Transkontinentala
Järnvägen. 83 timmar och 39 minuter efter att
ha lämnat New York.
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Några Gentlemen på main street i stan. Med handen på
revolvern, då får man passa sig för att ge gliringar man
kan ju få ett svar från höften. Vågar nästan sätta en spänn
på att grabbarna till höger har samma DNA meeen man
kan aldrig vara säker In The West

Kan det vara några nybyggare
som är ute på strövtåg genom
stan.
Kanske mormoner eller några
svenskättlingar som tröttnat på
att skörda stenar i Småland och
utvandrat till det förlovade
landet.
Jag tar En runda in på banken
för att kolla läget och de fräcka
målningarna som finns lite här
och där i parken.
Om man jämför med hattarna
så ser man storleken på
målningarna. Ta gärna en titt
när ni är i krokarna.
Det är just många av dessa
målningar jag kommer ihåg
från många besök på HC.

BUFFALO SPRINGS HIGH CHAPARRAL
Tar man en tur med tåget
mot Old México så kan
man räkna med att det
händer saker längs med
resan. Den till synes
fredliga lilla stationen vid
Buffalo Springs kan raskt
få en annan aktivitet.
Rånare skall ha tag på
något på tåget och ett
gisslandrama utspelar sig
som sedermera övergår i
en eldstrid där rånarna
brukar få bita i gräset och
färden kan fortsätta.

Vad jag ofta tänker på att dessa personer får jobba i ur och skur och det sker ju
ett antal resor dagligen. Vad som också slår mig är att det är duktiga personer
som jobbar med detta och resenärerna får sig en häftig stund i sann Westernanda. Man tänker att det skulle varit kul att vara med på ett hörn någon gång.

Jag får ibland frågan
från medborgare om
man kan få vara med
vid något tillfälle eller
göra något kul vid
någon plats i parken.
Då är det så att de som
jobbar på de olika
platserna i parken är ju
anställda av parken
och har sina uppdrag.
Om vi som medborgare
på egna initiativ skulle
få för oss att göra
någon egen grej så kan
det störa och bli helt
fel.

Om man har en ide eller tanke, så
prata med de som jobbar på
respektive ställe om man kan
göra en grej, men då är det upp
till personal på plats att avgöra
detta och ev styra och regissera
händelsen så att det blir rätt med
tanke på besökare och den
övriga verksamheten.
Kan vara en så enkel sak som att
gå in och sätta sig på Kates och
spela lite piano. Detta tar man
med personalen först så alla vet
vad som händer och om det är ok
eller inte vid just detta tillfälle.

Häftig action vid Buffalo
Springs brukar sluta med
att bovarna får tugga
sand och en mindre show
har etsat sig fast i
resenärerna på deras
äventyrliga väg mot
andra äventyr på HC.
Vänta lite, vi glömde
skrika vakna tänk om
dom ligger kvar till nästa
tåg kommer.

Några av de skrämda passagerarna
kunde jag lugna med att säga att allt
är bara show.
De kunde lugnt fortsätta sin resa
mot México.

1876
Den 7 Mars. Alexander Graham Bell får patent på något han
kallar Telephone, och 10 Mars görs det första samtalet där
den första meningen som sägs är Mr Watson, Come here, I
want to see you.
Om man tänker sig vilda western och revolverstrider i ena
delen av landet, så var industrialismen och teknik utvecklingen stor i andra delen.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
James Garner
Född 1928- Död 2014

James Garner was an American actor, producer,
and voice artist. He starred in several television
series over more than five decades, including
such popular roles as Bret Maverick in the 1950s
western series Maverick and Jim Rockford in
The Rockford Files, and played leading roles in
more than 50 theatrical films, including The
Great Escape with Steve McQueen, Paddy
Chayefsky's The Americanization of Emily, Grand
Prix, Blake Edwards' Victor/Victoria, Murphy's
Romance, for which he received an Academy
Award nomination, Space Cowboys with Clint
Eastwood, and The Notebook.

Just Maverik var en serie som gick i slutet på 50-talet
och början på 60-talet och en av bröderna Maveriks var
ju Roger Moore. Ibland vara alla med i något avsnitt men
oftast var det bara en av dom som var med. Serien har
också nyproducerats vid några tillfällen.
Nedan med Karen Steele

Här ett gäng westernhjältar från Warner
Brothers 1959, JG i svart.

Från Duel At DIABLO

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
THE HOUR OF THE GUN
Här spelar James i en av raden
av många filmatiseringar av
Wyatt Earps gärningar. Filmen
börjar med OK Corral Duellen och
det som händer därefter. Det
sägs att denna film ligger nära
vad som hände i verkligheten men
där är några delar i slutet som
inte stämmer riktigt men är ändå
klart sevärd och visar lite mer
om de personer runt om som
hjälpte Wyatt.
James Garner har också gjort en
rad Westerns med lite mer humorinriktning som ändå är ok men
jag har valt att inte ta med
dom. Suport Your Local Sheriff,
Nichols m.fl.

The OK Corral Shot Out var över på
några minuter men efterspelet
varade betydligt längre, Wyatt, Doc
och hans bröder blev anklagade för
mord och falska anklagelser.

James sista westernäventyr
blev avslutningen på eposet
Långa Färden (Lonesome Dove)
och som heter Streets Of
Laredo. James spelar här den
ärrade McCall och Sissy Spacek
spelar Lorena Wood glädjeflickan som har gift sig med
Pea eye Parker.
Boken som filmen baseras på
tycker många fick en konstig
tvist och man har ansett att
Larry har haft något destruktivt i sinnet när han skrev
denna sista bok.
Filmen/Långserien är ändå bra
men själv har jag lite svårt
för när man byter ut skådisar.
Många härliga händelser kantar
McCalls väg mot uppdraget att
fånga en mördare o tågrånare.
Favorit scenen är när
”luffaren” skjuter örat av
vise sheriffen och det blir
hängande i en liten bit, varpå
han går fram och rycker av det
och stoppar det i fickan på
vice sheriffen.

SOMMARFESTEN 2018
Sommarfesten inleddes med att
Tommy höll ett bra föredrag om
The Vild West på 20 minuter.
Välbesökt inne på gamla El Toro
och när vi lämnade stället visste vi
lite mer om västern och händelser
däromkring.

Därefter var det
Grillning,
Dueller,
Western Challenge,

Live Musik,
Paj Tävling,
Hästskokastning
och en allmänt
trevlig stämning.

PAJTÄVLING
Den populära
pajtävlingen är under
bedömning av de fyra
domarna. Ett svårt val
var det, då alla
bidragen var mycket
goda. Jag tror snarare
det var att man ville
få i sig så mycket paj
som möjligt därav
tveksamheterna vid
bedömningen. Vinnaren
kunde så småningom
avhämta ett fint pris.
Resterna av pajerna
försvann som eter på en
het spisplatta när det
blev fritt fram att
smaka.
Undrar om jag inte
skall baka en redig
”covboj paj” till nästa
gång. Vita bönor o
bacon paj mmm

Många
härliga
karaktärer
väntar på
att
grillarna
skall tändas
så att man
kan få sig
en bit
välbehövlig
mat.
Humöret på
topp som
vanligt.

1876
Den 17 juni Leder Carzy Horse en styrka på 1500 indiankrigare mot General George
Crooks styrkor vid Rosebud Creek i Montana Territoriet och slår tillbaka dessa. Känt
som Battle of the Rosebud. Crook hade även Crow och Shosoni indianer som allierade
mot den rena indian styrkan som bestod av Lakota och Northern Cheyenne
medlemmar.
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Ett litet Western dop
förrättades och
solskenet i famnen
döptes till ”Smiley”
ett passande namn på
denna lilla glada
varelse.

När han inte hjälper till med
sin fiol på spelningarna är han
en jäkel på ”one hand draw”.
Dessutom vann han Western
Challange tävlingen så nu får vi
väl rista in hans namn i barken.
Härliga karaktärer och snygga
kläder.
De unga som är med blir fler och
fler och det är bara att hoppas
att intresset fortsätter upp i
åldrarna.
Det är ju dessa som skall ta vid
efter oss andra uvar en gång.

Många slöt upp på dagens
sommarfest och det är kul
att så att så många går in
för att hjälpa till att
bygga upp stämningen.

Kibben o Kibbelina får sig äntligen en bit mat. Är en hel
del att stå i när det är evenemang vi stugan. Årets spelning
var flyttad till verandan på banken mitt emot vilket gjorde
att ljudvolymen blev behagligare bredvid stugan, Bra
initiativ.

Några
resenärer har
anlänt med
hjulångaren
från Old
México till
River City och
kvällens
festligheter.
Normalt ses
hon på vapen
och läder
säljandes
allehanda
westernprylar
och hon säger
att hon inte
blir bra på
bild.
Det håller jag
inte alls med
om, blir ju
hur bra som
helst.

Att kasta
hästskor runt
en pinne kanske
ser lätt ut men
hu vad det är
svårt.
Ett helt gäng
unga provade
lyckan och det
visade sig vara
besvärligare än
väntat. De
skulle nog fått
stå lite
närmare, men en
vinnare korades
i alla fall.

1876
Den 25 juni. Battle of Little Big Horn eller enligt indianernas tolkning Battle
of the Greasy Grass. En styrka på 5000 indianer från Lakota, Nortehrn Chyene och
Araphao ledda av bl,a Crazy Horse och Chief Gall anföll General Custers styrkor
från 7,e Kavalleriregementet. 268 Soldater dog på plats och 55 blev svårt sårade
varav 6 dog senare av sina skador. Massor av filmatiseringar och böcker har
skrivits om detta så det finns mycket att läsa. Många berättelser har olika
versioner och Custers änka ägnade många år att glorifiera sin make och få honom
att framstå som hjälte men historien talar sitt tydliga språk att han var långt
ifrån detta.

DUELLERNA
Sedvanliga dueller på
westernarenan är en höjdare för
oss som gillar lite krutrök.
Alltid svårt för sekundanterna
att se om någon rör vid
revolvern innan hatten faller.
Är sen pipan i horisontell
linje. Mycket att hålla koll
på.

WESTERN
CHALLANGE
Kasta lasso runt en tunna,
snabbt ta sig till en låda och
sätta ihop en revolver ladda
med 6 lösa skott och avfyra
dessa i luften.
Var roligt att se dessa
darrande fingrar försöka få
ihop delarna.

Kvällens Klädsel.
Anette o Fargo hade till uppgift att
utse vilka dom tyckte hade en för
kvällen stilfull mundering.
Som Anette säger är det ett
jättesvårt val då det är många som
har fina kreationer på sig, men
ikväll hade de valt att kolla lite
på familjer och då fastnade man för
denna familj som hade lite blandad
klädsel och de fick bli kvällens
val.

1876

1876, 2 augusti
Wild Bill Hickock sitter o
spelar poker på Nr10 Saloon i
Deadwood, och Jack McCall
smyger in bakvägen och skjuter
ihjäl ”Wild Bill”.
McCall en annan spelare som
inte var i samma klass som
legendariske James Butler.
Många mytomspunna stories finns
om denne Wild Bill.

Fiolspel är något som man
verkligen förknippar med
logdans och westernstyle.
Ändå är det ganska svårt att
spela och när jag provar på
mina tarmsträngar så låter det
mest som jag stryper katten,
som redan satta sig i säkerhet
i tron att hon skall bli nästa
offer.
Undrar om han har en
dubbeldate eller han bara har
fångat in några damer för
kortets skull. Kan ju finnas
en mängd andra orsaker också
men den hemligheten tar vi
senare.

THE OLD WEST
Den gröna dukens hjältar
Under större delen av 1800-talet var ett av de mer kontroversiella yrkena att
vara en professionell spelare, en s.k. ”Gambler”. Dessa män som överglänste inom
konstarten av chans-spel är idag kända som ”The Knights of the green cloth” –
Riddarna kring den gröna duken eller, Den gröna dukens hjältar.
Följande är en kort sammanställning över några av dessa män.
Spelandet kom till de Förenade Staterna, främst genom den Fransk-dominerande
delen av New Orleans. 25 år före inbördeskriget blomstrade spelandet längs
Mississippi floden, från New Orleans till St. Louis. Spelande var en vanligt
förekommande syn på i stort sett alla flodbåtar.
Ett av de populäraste spelen var ” vingt-et-un” (en äldre variant av ”Tjugoett”)
ett annat var ”Mexican Monte”. Men tveklöst var det populäraste spelet ”Faro” som
var fängslande, snabb spelat, roligt och lätt att spela.
Den främste Faro-spelaren längs med Mississippi floden var den italienske
emigranten Charles Cora. Han vann hela $85,000 på sex månader och blev därav
bannlyst på många ställen. Den kanske mest välkända spelaren på Mississippifloden var. J.J Bryant, han förlorade tiotusentals kronor till just denna Cora.

Tidstypisk flodbåt i Mississippi.

Under den här eran fanns det en yngling som rymt
hemifrån. Han heter George Devol, han började
arbeta som en ”Cabin boy”- en passopp. Han lärde
sig de olika kortspelen och sätten att fuska på
genom att studera och träna ombord på båtarna.
Det påstods at han sa “I intend to live off
fools and suckers and I will make money rain”.
Översatt: “Jag tänker sko mig på dårar och
idioter och jag kommer få pengarna att ösa ner”

Kalifornien
Guldrushen i Kalifornien 1849 attraherade många av hjulångar-spelarna till San
Fransisco, bl.a. Charles Cora och J-J Bryant. Cora skördade framgång vid Farospelbordet men hans tur vände när han dödade U.S Marshall William Richardson
1855. Vid den efterföljande rättegången dömdes Cora som skyldig och hängdes.
Bryant rönte större framgång och när han väl lämnade Kalifornien 1854 hade han
skickat över $110,000 i spelvinster till sin fru. Han flyttade till Södern och
fortsatte röna framgångar, men i slutet av inbördeskriget var han utblottad då
hans förmögenhet var i Konfederat valuta.
Det slutade med att han blev en lurendrejare och satte upp riggade spel, tills
han slutligen blev skjuten av en av spelarna som han lurat.
San Fransisco

Spelvågen svepte över San Fransisco. I ett stort rum i nedre våningen av ”Parker
House” fanns det tre stycken Faro-bord, två Mexikan Monte-bord och ett Roulettebord. Vid Guldrushens höjdpunkt sägs det att det spelades för en halv miljon
dollar vid borden på en och samma dag.

Nevada
På 1860-talet fann man Comstock-fyndigheten ”Comstock Lode” i Nevada och Virginia
City blev en av de nya städerna där spelandet kom till att dominera stadsbilden.
”The Gentry & Crittenden Gambling Saloon” hade ett ”No-limit” Faro-spelbord,
(alltså ingen begränsning i hur mycket man kunde satsa), som hanterades av den
kände dealern Hamilton Baker. Andra städer värda att nämna är Carson City och
Gold Hill, där topp-spelaren var William De Witt Gibson, som senare blev invald i
Nevadas Senat.

Virginia City. Nevada

Längs med järnvägen.
När Union Pacific Rail Road mötte Central Pacific Rail Road vid den historiska
mötesplatsen Promontory Summit i Utah i Maj 1869 så skapade det en end of track
stad. Detta hände på flera platser där järnvägar drogs fram och ibland gjorde
bygget ett kortare stopp någonstans vilket kunde räcka för att en mindre stad
byggdes. Ett flertal ”End-of-track”-slutstationsstäder byggdes och de gick under
namnet ”Hell On Wheels”. Dessa städer blev snabbt knutpunkter för spelare av alla
dess slag, många så kallat. ”Tin Horns” (personer som ville ge sken av att ha
pengar), falskspelare och små spelare drogs till dessa ställen.
Några lyckades skörda framgångar, som John Bull ”Canada Bill” Jones, Doc Baggs och
Ben Marks. Dessa var egentligen inga riktiga spelare utan främst
speloperatörer/Givare som skinnade sina offer i spel som ”Tre-korts-Monte”,
”Thimlerig” och andra skumma spel.
Promontory Summit 10 maj 1869

Canada Bill

Årtiondet 1870 föddes några välkända ”Cow Towns”. Abilene, Newton, Wichita,
Ellsworth och Dodge City. Städer uppförda vid knutpunkter mellan boskapsleder och
järnvägslederna dit Texas Longhorn-boskap drevs. Några av de mest omskrivna namnen
inom Västern-historia förknippas med denna period såsom ”Wild Bill” Hickok, Wyatt
Earp, Bat Masterson, Doc Holliday, Ben Thompsom och Luke Short.
Det var ingen slump att flertalet av dessa karaktärer från denna tidsperiod var
engagerade i spelande. Tuffa unga män med nerver av stål och med rykte som
revolvermän såg sitt kall som dealers i spelhålorna.
Gruvgrävare och Cowboys såg snabbt sin chans att få mäta sig mot Västerns kändisar
över ett grönklätt spelbord. Dessutom, eftersom stora summor pengar ofta låg fullt
synligt som ett ständigt lockande bete för kriminella, var bara själv närvaron av
män vana vid att hantera skjutjärn tillräcklig för att minimera lusten att försöka
sig på att stjäla eller råna.
I Dodge City fanns det fullt av Salooner som var fyllda med spelaktiviteter. Men
ingen annan inrättning var finare än ”Long Branch Saloon” ägd av Chalky Beeson och
Bill Harris.

Spelstäder
Kring 1875 fann man guld i ”The Black Hills” som låg i Dakota Territoriet.
Det tog inte lång tid innan en stad hade vuxit upp kring flodfåran som omgavs av
döda träd. Staden fick snabbt namnet ”Deadwood”.
1876 anlände bröderna Charlie och Steve Utter med ett vagntåg till den nya stan,
fyllt med prostituerade samt Wild Bill Hickok. I augusti, medan Wild Bill spelade
Poker på Nr10 Saloon, sköts Hickok i bakhuvudet av Jack McCall.
I september öppnade Tom Miller ”The Bella Union Saloon” och några månader senare
öppnade Al Swearengen ”The Gem Variety Theatre” som erbjöd spel, kvinnor, dryck och
opium. Deadwood var etablerat som gruv och spelstad

The Geem Variety Theatre

Mot

slutet av 1870-talet blomstrade staden Leadville upp och blev nästan över en
natt den största staden i Colorado. När den var som störst fanns det
spelmöjligheter på mer än 150 olika inrättningar som spände från små Salooner till
fina teatrar och konserthus. De flesta kända storspelarna som Ben Thompson, Bat
Masterson, Luke Short och Doc Holliday hade en koppling till Leadville. Doc fick
smaka på en svit av oturen som förr eller senare drabbar alla spelare, när han sköt
Billy Allen över en dispyt om en skuld på $5. Luke Short var inblandad i en
eldstrid rörande ett Faro-spel, den oberäknelige Ben Thompson slängde bort ett
Faro-bord, drog sina revolvrar och sköt sönder en Saloon efter att ha förlorat över
$3000 på Faro.

Leadville, Colorado

Ben Thompson

Upptäckten

av silver i Goose Flats 1879 förvandlade snabbt ett litet ökenläger
till storstaden Tombstone. Det största dryckesstället i denna snabbväxande stad
var ”The Oriental Saloon”. Ägaren Mike Joyce leasade ut spelrättigheterna till
Dick Clark som kom från gruvlägren i Colorado, Lou Rickabaugh, en storspelare
från San Fransisco och Bill Harris, ägare av ”Long Branch Saloon”. Det tog inte
lång tid innan spelandet blev så stort på ”The Oriental Saloon” att det påtagligt
påverkade spelaffärerna på andra inrättningar i staden. Konkurrenter hyrde in
Johnny Tyler, som inte bara var en spelare utan även en man med viss förkärlek
för skjutande, för att leda ett gäng tuffingar in till Oriental varje kväll och
ställa till med bråk och störa lojala kunder.
Oriental Saloon gav igen genom att erbjuda Wyatt Earp en fjärdedel av intäkterna
om han kunde ta hand om Johnny Tyler och hans gäng.

The Oriental Saloon på tidigt 20-tal

Wyatt anlitade landets bästa dealers, Luke Short, Bat Masterson och Doc Holliday.
Dessa bländande personligheter och revolvermän blev för mycket för Johnny Tyler,
som sedermera lämnade staden varpå Oriental Saloon återfick sin lönsamhet.
Hursomhelst så blev storhetstiden för detta gäng av storspelare kortvarig. En
välberest storspelare av rang, Charlie Storms kände sig förödmjukad av Luke
Shorts Faro-spelande och utmanade honom på en duell. Under stor dramatik dödade
Luke Short Charlie Storms på gångvägen utanför Saloonen.
Bat Masterson fick ett brådskande telegram från sin broder James i Dodge City,
och strax därpå lämnade Luke, Bat och Bill Harris Tombstone. Något senare lämnade
även Wyatt, hans bröder och Doc Holliday Tombstone.

Luke Short

Bill Harris

Doc Holliday

Wyatt Earp

Bat Masterson

James Masterson

Dodge City
Jim Masterson hade begärt sin broders hjälp på grund av en dispyt som slutade med
skottlossning mellan honom och hans partners A.J Peacock och Al Updegraff på ”Lady
Gay Dance hall & Saloon” i Dodge City.
När Bat Mastersons tåg anlände en morgon i april 1881, konfronterade han
omedelbart Peacock och Updegraff varpå det hela slutade med att vapen drogs och
skottlossning uppstod.
Striden slutade med att en åskådare skadades och Updegraff blev träffad i lungan.
Ingen blev dödligt skadad och eftersom striden hade fortlöpt under, för den tidens
standard, schyssta och rättvisa förhållanden så blev ingen allvarligt anklagad,
men Bat Masterson fick böta $8 och betala $2 i rättegångskostnader och blev
eskorterad till tågstationen, beordrad att lämna Dodge City och att aldrig
återvända igen.

1883 härjade det största hotet mot hela spelsamhället i form av upprop för
rättigheter för kvinnor, återhållsamhet och införandet av reformer. Under flera år
hade partiet med det passande namnet ”The Saloon Ticket” haft staden under
kontroll med Saloon-ägaren ”Hound Dog Kelly” som Borgmästare.
Bill Harris och Chalky Beeson välkomnade sin nya partner Luke Short till ”The Long
Branch Saloon”. Saloonen blev så framgångsrik att de dominerade över de övriga
Saloonerna.
Det politiska klimatet hade förändrats genom framröstningen av ”The Reform Party”
och nya ordningsregler fastställdes. Många blev arresterade, däribland Luke Short
som gjorde motstånd i form av vild skottlossning. Händelsen blev omskriven i
tidningar i hela landet och kallades, ”The Dodge City War”.
Luke Short blev tvingad från staden, precis som Bat Masterson blev några år
tidigare. Luke stannade vid första bästa telegraf och skickade meddelande till
sina vänner. Bat Masterson svarade genom att möta upp Luke Short vid kontoret för
Kansas Guvenör, ”Glick” och startade här en kampanj mot spelmotståndet i Dodge
City.
Kammarrådet i Dodge City slog tillbaka med mer propaganda och anlitade 40
revolvermän för att beskydda staden. Luke själv hade samlat ihop sitt eget gäng
bestående av spelare/revolvermän och hotade att storma staden. Men, Lukes gäng
intog lugnt Dodge och lyckades utan att avlossa ett skott få Luke återinrättad i
”The Long Branch Saloon” och tog därigenom praktiskt taget över staden från det
vettskrämda rådet. Gänget blev kända under namnet ”Dodge City Peace Commision”.
(Se foto nästa sid)

Ståendes från vänster till höger: William H. Harris (ägare, Long Branch) Luke Short, Bat Masterson, William
F. Petillon (Advokat), Sittandes: Charlie Bassett (Gambler, Deputy), Wyatt Earp, Michael Francis McLean,
(Gambler), Neil Brown (Dodge City Deputy).

Spelarprofs
Vid det här laget hade en spelargrupp bildats bestående av professionella
spelare som reste runt i landet, ibland följde de bara vädret men oftast följde
de nyheterna om en nyfunnen gruvfyndighet eller en boskapsauktion.
San Fransisco hade förärats ”Barbary Coast” ett syndens näste av
världsomspännande mått. Denver, Kansas City, Omaha, Hot Springs och Texasstäderna Austin, San Antonio och Fort Worth blev omtalade för att vara helt
vidöppna för alla sorters spelande.

När Gamblern Ben Thompson och hans vän King Fisher befann sig i en loge på
”Vaudeville Variety Theatre” i San Antonio i Mars 1884, möttes de av en svärm av
kulor från en motstående loge på andra sidan. Attentatet utfördes av Jacob Coy,
Joe Foster och Billy Simms. King Fisher träffades 13 gånger men lyckades få iväg
ett skott som gjorde Coy handikappad för resten av livet. Foster sköt sig själv i
benet och dog efter att benet hade amputerats. Ben Thompson dog omedelbart.

John King Fisher

Billy Sims

Ben Thomson

Spelandet, med sin ”bli-rik-snabbt” utstrålning, har alltid attraherat kriminella
element. Den kanske mest ökände anhängaren i den skaran var Jefferson Randolph
”Soapy” Smith, som körde sitt egna fulspel i Colorado under flera år. Det var
Soapy som myntade uttrycket ”Sure Thing Game”. Han uttryckte sig en gång stolt:
”Jag är ingen vanlig Gambler som riskerar mina egna pengar för att vinna andras,
när jag satsar mina pengar, är jag säker på att vinna”.
”Soapy” skördade framgång genom en spelbluff som han utvecklade i Leadville.
Genom att lägga tre stycken valnötsskal och en ärta på ett bräde, fick han den
lurade att satsa pengar på vilken av valnötsskalen som innehöll ärtan, ett säkert
kort för honom då han hade utvecklat ett sätt på hur han kunde manövrera ärtan
precis som han ville utan att det syntes. När skojaren blev äldre utvecklade han
en ny variant baserad på samma koncept att ”handen är snabbare än ögat”. Det var
denna variant som gav honom hans smeknamn, vilket han aldrig gillade. Varianten:
Han sålde tvålar för $5 styck med löften om att vissa av de inslagna tvålarna
innehöll $20- eller $50-sedlar gömda under omslagspapperet. Visst vann någon
emellanåt, men den lyckliga vinnaren var ofta en av Soapys medarbetare.

Soapy Smith

Big Ed Chase

Denver Tivoli Club till vänster i bild

Denver hade utvecklats till en modern stad år 1888, samma år som Soapy slog sig
ihop med ”Big Ed Chase” och öppnade ”The Tivoli Club”. I Casinot hängde en skylt
som löd: ”Caveat Emptor”, latin för: ”Upplys köparen”. Soapy hävdade i rätten att
The Tivoli Club gör för spelvanorna det som ”The Keely Institute” gör för
alkoholberoendet. Tidningarna gav The Tivoli Club öknamnet ”The Slaughter Pen”
(Slakthuset) på grund av de våldsamheter som utspelade sig där. Denver genererade
en lång rad notoriska Gamblers såsom ”Vaso Chucovic” och ”Lou Blonger”, deras
spel metoder innefattade oftast lurendrejeri och bedrägeri.

TEXAS
1887 flyttade Luke Short till Fort Worth, Texas och öppnade en av de finaste
spelinrättningarna i hela landet, ”The White Elephant Saloon”. Keno hade slagit
igenom i hela spelvärlden och Luke hade även börjat med att sponsra hästtävlingar
och boxning. Han hade vid det här laget blivit stadens spelboss.
Den omtyckta ex-Sheriffen i Fort Worth, Jim Courtwrite, drev en detektivbyrå som
bland annat skyddade spelhallarna och Saloonerna i stadskärnan. Luke ansågs sig
ha ett rykte som gjorde att han kunde känna sig säker nog utan skydd. Detta drev
fram en konflikt mellan Short och Courtwrite. Courtwrite gav sig inte då målet
var att teckna avtal med stadens samtliga inrättningar.
Konflikten drogs till sin spets och en uppgörelse skulle komma att tilldraga sig.
Från Stadshuset som liggandes utmed huvudgatan där Courtwrite kom från och The
White Elephant endast tre kvarter bort mätt från trappstegen, möttes Luke och
Courtwrite ute på gatan. Den största duellen ansikte-mot-ansikte mellan två
väletablerade skyttar ägde rum utlöst av den så kallade ”Casino Protection
fraud”. (Beskyddarverksamhet genom utpressning).
Trots att Courtwrite hade oddsen till sin fördel, lyckades Luke avfyra det första
skottet som träffade Courtwrites revolver och slet med sig hans tumme, innan
Courtwrite hann byta hand, hade Luke träffat Courtwrite med ytterligare fem
skott. Eldstriden gav nytt bränsle till reformerings-vindarna som svepte över
landet och Luke tvingades gå under jorden med sin spelverksamhet.
Den professionella Gamblern i det kontinentala U.S.A. var vid det här laget, i
alla avseenden, ansedd som en laglös. Några år senare blev Luke Short skjuten i
ryggen med en hagelbössa efter att ha slagit sönder en spelhåla som var känd för
lurendrejeri och falskspel, vilket förvärrade ryktet om spelyrket. Luke
återhämtade sig från skottskadorna men dog i sängen ett år senare i sviterna av
”Dropsy”. (Ödem).

Klondike
1890 fann man guld i Klondike-regionen i Yukon, Kanada, och den sista stora
guldrushen till ett nytt gruvläger var i full gång. Självklart fanns det Gamblers
bland guldgrävarna som flockades till Klondike. De öppnade Salooner, bordeller
och spelinrättningar och gjorde blomstrande affärer av att skilja guldgrävarna
från deras nyfunna guld. Några av de mest flagranta storspelarna hittade hit,
allra längst upp i norr. Många skapade sig en förmögenhet, men många gjorde det
inte. Harry Woolrich hade $60,000 på fickan och skulle ta en ångbåt hem när han
singlade slant på Faro-bordet och gjorde en sista insats. 24 timmar senare hade
han förlorat alla pengar inklusive ångbåts-biljetten hem.
George Lewis ”Tex” Rickard ägde och förlorade två spelinrättningar, lyckades
vinna storvinst igen men förlorade den på nytt, men i Klondike började han
promota boxningsmatcher och fortsatte på den vägen för att så småningom vara
promotorn för ”Jack Dempsy”-matchen på 1920-talet.
Wyatt Earp och hans kompanjon, Charlie Hoxie, drev ”Dexter Saloon” i Nome som
beskrevs som ”Den enda andra-klassens Saloon i Alaska”. Wyatt sålde sedermera sin
andel till Hoxie och återvände till Kalifornien med $85,000.

Soapy Smith anlände till tältlägret i Skagway, Alaska och han etablerade sig
snabbt som den undre världens spelboss i lägret, precis som han hade gjort i
Denver och i Creede. Upplägget var perfekt för svindlarna. Gruvarbetarna var så
ivriga att komma iväg till gruvorna att det var ett lätt jobb att vara
svindlare. Inte ens när de blev påkomna bemödade sig den lurade med att föra
fram klagomål. Speciellt inte eftersom de lokala myndigheterna var avlönade av
Soapys gäng. Många gruvarbetare betalade gänget för att skicka Telegram hem till
nära och kära, men de tänkte aldrig på att det inte ens fanns några telegrafpålar i Alaska. Men många gillade Soapys attraherande personlighet, han utsågs
till parad-ledare vid firandet på självständighetsdagen, men livet som en ond
människa fann sig inte passande hos Skagways Reformering-kommitté vilka utfäste
en skrivelse som löd: ”Alla självsäkra, Falskspelande, Säkra-på-att-vinna män
upplyses att lämna Skagway omedelbart”.
En kväll i juli 1898 höll ”Anti-Soapykommitteen” ett möte i en lagerlokal i änden
på bryggan av ”Juneau Company”. Soapy tog sin
Winchester och vandrade ned till bryggan, på
plats mötte han fyra vakter, Frank Reid
blockerade Soapys väg. De drog vapen, bägge
sköt och träffade varandra och Soapy dog där
och då medan Reid dog tolv plågsamma timmar
senare.

Det

fanns fortfarande några städer som inte hade några begränsningar för spel,
generellt de uppblommande gruvstäderna i Nevada men specifikt Goldfield, Rawhide
och Tonopah. Där fanns Wyatt och Virgil bl.a.
George Wingfield började som dealer i ” The Tonopah Club”. Han investerade sina
vinster i gruvdriften och var god för mer än $2 000 000 vid 27 års ålder.
Wingfield blev sedermera en mäktig politiker i Nevada.
Storhetstiden för spelandet i Vilda Västern tog slut i samband med slätterna som
stängslades in och uppkomsten av anti-Saloon och kvinnorättsrörelsen. Delstat
efter delstat införde lagar som förbjöd Kasino-spel. Endast Nevada stod emot ett
sådant förbud.
I ”The Delta Saloon” i Virginia City, Nevada finns en populär sevärdhet, det
berömda ”självmords-Faro-bordet” som påstås bära ansvaret för att sina tre
tidigare ägare har dött. I dag skyddas bordet inramat av plexiglas, kanske mer
för att skydda dig än för att skydda bordet?

Diverse bilder från olika
spelinrättningar där man också kan se
det berömda Faro bordet.

The Original, Knights of
the Green Cloth

1850–1929

1853–1876

Artikeln är fritt översatt och kompletterat av Morgan Asp efter tillåtelse av
ursprunglige artikelförfattaren,
Phillip Gessert, AZ, U.S.A.
http://theknightsofthegreencloth.com
Bearbetning, Layout:

L Elofsson

HC CITIZENS 2018
Vi medborgare som
rör oss i parken
får ofta svara på
diverse frågor om
var olika saker
ligger eller
vilka klockslag
saker är mm.
Men de här tre
tjejerna hade 100
frågor om allt
mellan himmel o
jord.
Vad har du i
korgen? Får vi
se? Varför ……?
Alltid lika kul
att göra någon
glad och kunna
hjälpa till.

1876 7, september
Jesse James och hans band planerar att råna banken i Northfield Minnesota. Invånarna ser ganska snabbt vad
som håller på att hända och beväpnar sig. Då kassaskåpet har ett sk tidlås blir en av James bröderna frustrerad
och skjuter kassören. Väl utomhus har helvetet brutit ut och det skjuts åt alla håll. En svensk emigrant vid
Namn Nicholas Gustafson som ännu inte lärt sig språket ordentligt blir dödad i tumultet. The Younger brothers
och James brothers tar sig ut åt olika håll emedan resten av gänget blir dödade eller tillfångatagna. Jesse James
är väl sedd i sina hemtrakter och ofta sedd som en söderns Robin Hood men sanningen är att han aldrig delade
med sig av någonting och han red som gerillakrigare under Quantrill vilka gjorde sig kända för många råa
övergrepp, rån och mord på civila så nån hjältegloria har han inte. Detta misslyckade rån ses som slutet på
ligans härjningar som räknade in många tågrån, banker och rån av rancher och affärer.

Små flickor i söta kläder får
ofta se ut som just små
flickor emedan smågrabbar
ofta vill se lite äldre ut
mer som cowboys. Fram alla
smågrabbar nu som vill se ut
som grabbar gjorde på denna
tiden. Rulla ett tunnband och
ha en trä-pang som är täljd
av en planka.
Året som gick var det många
som sökte sig till en skuggig
plats då solen gav oss vad vi
önskat så det kan vi inte
klaga på. Man kan ju också
söka lite skugga hos
skomakaren vilket en del
gjorde.
Eleganta damer flanerar i
parken och här har jag fångat
en inne i det fräcka apoteket
som är en guldklimp i parken.
Mycket snyggt båda två.

River B har inte mycket vatten i sig denna
torra sommar men det kom ändå någon skur då
och då vilken kan ses vid medborgarstugan
på bilden här ovan. Men det är klart så
mycket som dunstar upp måste det ju någon
gång komma ner.

High Chaparral 2018

Många är de personer som jobbar i parken i alla
dessa olika roller. Man känner igen en del från år
till år, och en del ansikten är nya för året.
En som alltid har det varm o skönt är smeden som
smider medan järnet e varm som dom säger.

KATES FÄGRING
och BARTENDER

HC CITIZENS 2018

Runt medborgarstugan är det alltid liv o rörelse,
kanske snart dags att bygga ut.

High Chaparral 2018

Det var så torrt under det gångna
året så man fick ha brandvakter utmed
spåret och i Deadwood stod en cowboy
på post.
Snygga kläder på en dam på väg till
Old México där Zorro som vanligt
skall jagas.
Jag tänker på förr när man besökte HC
och butiksbiträdena eventuellt hade
Jeans och nån typ av Jeansskjorta mot
idag när alla ser riktigt trevliga
ut, så det har ju definitivt blivit
bättre.

HC CITIZENS 2018

MEDBORGARSTUGAN
En ny skyllt är tillverkad och överlämnas för uppsättning.
Mycket bra gjort och tack så mycket för det arbetet.

HC ACTIONS 2018

Parkens alla
shower är ju
fantastiska med
tanke på att det
är en hel del
stunts och
actionscener som
spelas upp.
Bra jobbat alla
ni som bidrager
till alla dessa
upplevelser.

Big Bengt

