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Ni hänger väl med på 
allt som händer

Vem är Mathias Bergendahl och 
vad fick dig intresserad av att 
axla rollen som Sheriff för High 
Chaparral?
- Howdy! High Chaparral är ett väl-
digt starkt och välkänt varumärke, 
och när jag fick chansen att få kom-
ma hit tvekade jag verkligen inte. 
Jag har nu varit här nästan på dagen 
tre månader och kan ärligt säga att 
varenda en av mina förhoppningar 
inför mitt nya uppdrag har infriats. 
Vem jag är? Jag kommer ursprungli-
gen från Helsingborg, och nu senast 
från Stockholm där jag arbetat för en 
myndighet som driver fyra museer. 
Innan det arbetade jag på TUI, tidiga-
re Fritidsresor. Kort sagt har jag un-
der hela mitt arbetsliv arbetat inom 
besöksnäringen och jag ser nu fram 
emot att tillsammans bygga vidare 
på High Chaparrals rika tradition.

Som Sheriff i vilda västern mås-
te man ha en favoritwesternfilm, 
vilken är din och varför?
- Får jag utöka frågan till att inklude-
ra serier? Jag växte ju upp på 80-ta-
let och satt som klistrad vid TV:n när 
Lilla huset på prärien visades och 
följde med spänning de båda hjältar-
na Zeb och Luke i Familjen Macahan.

Har du hunnit få något favorit-
ställe i parken trots att den inte 
öppnat än?
- Det har faktiskt varierat under 
den tid jag varit här. Under vintern 
var det bisonhägnet – jag fick ju se 

en två timmar gammal kalv i mars.  
Nu strax före öppning finns det 
många platser som konkurrerar. 
Vilda västern- och Lucky Luke-are-
norna ligger högt upp på listan – jag 
ser verkligen fram emot all action i 
sommar. Samtidigt ser jag fram emot 
alla glada tillrop vid Guldvasken, alla 
glada och springande barn i barnbyn 
och jag ser fram emot att strosa runt 
på campingen för att träffa våra Med-
borgare. För mig har det varit speci-
ellt att få se parken komma till liv 
och jag har fortfarande mycket kvar 
att upptäcka. Så, nej, ett favoritställe 
har jag nog inte. Jag har många.

 

Brev fran ordforande
. ..

Kära medborgare
Det känns knappt som att vi hunnit 
stänga för fjolårets säsong och nu 
pågår redan förberedelserna för att 
öppna igen. Och som vi längtar!
En nyhet inför denna säsong är den 
nya tappningen av Gazetten. Vad 
kan man då förvänta sig av denna?
Jo, vi kommer likt tidigare år släppa 
ett vårnummer och ett höstnummer.
Tidningen kommer precis som tidi-
gare vara läsbar på vår hemsida.
Vi hoppas ni finner det som trevlig 
läsning inför den nya säsongen som 
snart ska starta.

Fjolårets säsong, som började i slu-
tet av maj och slutade i oktober med 
Halloween, var en jättebra säsong 
både för High Chaparral och för 
High Chaparral Citizens. Jag blir 
väldigt glad och stolt över att se att 
vi har en sån stor uppslutning som 
ställer upp och hjälper till så fort det 
behövs. Det ska ni alla ha ett stort 
tack för.

Jag går in på min tredje säsong som 
ordförande och är stolt över att få 
vara med att utveckla High Chapar-
ral Citizens. På tal om utveckling så 
kommer det under säsongen ligga 
ett frågeformulär i klubbstugan där 
vi behöver er hjälp med idéer. 
Vi vill gärna anordna en höst- eller 
vinterträff och jag är helt övertygad 
om att många skulle uppskatta det-
ta, men vi behöver som sagt er hjälp.  
I frågeformuläret vill vi gärna veta 
vilken typ av träff ni vill ha och för 
att vi ska kunna göra den så bra som 
möjligt för alla medborgare vill vi 
gärna ha era synpunkter och idéer.
När formuläret finns i klubbstugan 
kommer vi att gå ut med detta i våra 
sociala kanaler. 

Jag vill önska er alla en fin sommar 
och en trevlig säsong 2020.

Väl mött

Filip Elmgren 
Ordförande

SÄSONGENS NYHETER 
PÅ HIGH CHAPARRAL

Hej på er allihopa
Vi hoppas ni laddat upp ordent-
ligt i vinter för ytterligare en 
säsong i vilda västern.
Nedan ser ni några viktiga datum 
att hålla reda på. Vi hoppas att 
träffa er alla i sommar.

Hälsningar
Kibben & Kibbelina

Händer 
i klubben

.

Tommy Sturedahl från medborgarrådet ger här sina 
tips på några riktigt bra västernfilmer en bra serie 
samt en bok för dig som går i tankarna på att skaffa 
en ny rigg.

INTO THE WEST
Into the west är en familjesaga i mini- 
serieformat, ett i mitt tycke under-
skattat format.
Här får vi följa följa familjen Wheeler
och hela utvecklingen i Amerika un-
der denna spännande tidsperiod.

Apacheserien
av Stig Holmås

En serie ungdomsböcker om Apache- 
indianernas liv och historia. 
Handlingen berättas genom huvud-
personen i boken, Åskans son. 
Ett bra och lättförståeligt sätt att be-
rätta en historia, passar såväl ung 
som gammal. 

true woman
En riktigt bra westernfilm, gjord ur 
kvinnornas perspektiv. I filmer får 
vi oftast följa männen när de drar 
ut i krig, föser kossor eller ”saves the 
day”. Detta är en film om de som är 
kvar hemma, med allt vad det inne-
bär. Kan vara så att man efter att ha 
sett denna film får ett annat förhåll-
ningssätt till vilka som var hjältarna i 
vilda västern.

Packing Iron
Gunleather of the  frontier west av Richard C Rattenbury 

Går du i tankarna på en ny rigg? Kanske vill du komplettera en befintlig? 
Då är detta rätt bok för dig. Många bra bilder och bra information om olika modeller.  
Vill man vara säker på att man har en rigg som överensstämmer med den tidsperiod man 
försöker gestalta är det bara att börja studera bilderna med tillhörande texter. 

MEDBORGARRADET

T I P S AR

Tommy Sturedahl, Medborgarrådets 
talesperson, tipsar om film och böcker

High Chaparral Citizens

www.hcmedborgare.se

VEM ÄR DEN NYE SHERIFFEN?

Fyra snabba frågor till Sheriffen 
Lasso eller revolver? 
- Lasso. Revolver kan jag nog redan hantera, men att lära mig kasta 
lasso låter spännande.

Häst eller ånglok? 
- Jag väljer häst eftersom jag valde lasso. Ånglok känns inte optimalt 
för just det ändamålet.

Prärien eller staden? 
- Prärien alla dagar i veckan.

Wyatt Earp eller Doc Holiday? 
- Wyatt Earp. Varför? Jag hörde nyligen att han i slutet av livet blev 
något av en coach och mentor för John Wayne. Mitt val får bli Wyatt 
Earp eftersom han ju faktiskt varit en stor del i att föra vilda västern 
vidare in i modern tid och därmed möjliggjort att vi alla verkligen får 
lära oss hur det var i slutet av 1800-talet.

Mathias Bergendahl är ny VD 
på High Chaparral - eller sheriff 

som vi säger i vilda västern.

Som de flesta av er redan vet så har 
High Chaparral en hel del nyheter in-
för säsongen. 
En av dessa nyheter är den tematise-
rade äventyrsgolfbanan på camping-
en. Golfbanan, en 9-hålsbana, kom-
mer att ligga bredvid receptionen 
och vi väntar med spänning på att få 
se slutresultatet. 

Nytt servicehus
Utöver äventyrsgolfen har camping- 
butiken fått sig ett lyft och den  
största nyheten är det nya service- 
huset som byggts alldeles intill där 
det gamla låg. Guldvasken har fått 
lite nya attiraljer och centraltoalet-
terna och Jill’s Ice Cream Bar har 
också fått en ansiktslyftning.

Vårfest  Inställd

Sommarfest 25 juli

Grillkvällar 20 juni
 11 juli
 18 juli
 1 augusti
 8 augusti
 15 augusti

Ungdomskvällar 
11 juli 

 8 augusti

Swapmeet 20 juni
 15 augusti
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LAR DIG MER OM

 VILDA VASTERN
 ..

 ..

Old West Clothing heter denna 
del i The High Chaparral Gazette.
Här kommer vi att skriva om klä-
der som användes under den pe-
riod, eller kanske snarare plats, 
som kallas ”The West” och som 
varade mellan ca 1730-1890. 

The West, eller Vilda Västern som 
vi kallar det, spänner från det U.S.A 
som är idag, var i stort sett outfors-
kat och obebott av den västerländ-
ska befolkningen. Här bodde nästan 
enbart ursprungsbefolkningen som 
bestod av en mängd olika stammar 
som levde spridda över landet samt 
de pälsjägare som utforskade land-
området och bytte varor med olika 
stammar och andra pälsjägare.
Landet bestod i stora delar av orörda-
och av västerländska obebodda land-
områden från 1500-talet och fram 
till cirka 1890 när den stora expan-
sionen västerut hade genomförts och 
industrialiseringen moderniserade 
landet allt mer. Ursprungsbefolk-
ningen var då i princip helt undan- 
tryckta till att bo i reservat.

Cowboys, sheriffer och 
revolvermän
Det de flesta av oss säkert tänker 
på när vi säger Vilda Västern är väl 
främst starkt förknippad med ri-
dande cowboys, sheriffer och revol-
vermän. En bild mångt och mycket 
skapad och förskönad av Hollywood 
med dess västern-filmer, men visst 
fanns sheriffer och revolvermän och 
visst fanns det ridande cowboys.
Cowboys som drev boskap genom 
någon av boskapslederna som upp-
rättades för att driva boskap till 
städer och till tågknutpunkter för 
vidare transport för försäljning som 
livsmedel till befolkningen i alla ny-
byggarstäder som blossade upp i takt 

med att befolkningsexpansionen drog
västerut. I alla dessa städer fanns det 
en uppsjö av människor och yrken 
från jordens alla hörn. 
Det var inte bara cowboys, revol-
vermän och sheriffer utan alla yr-
keskategorier som krävdes för att 
hålla igång en växande stad fanns 
representerade; läkare, tandläkare, 
smeder, affärsbiträden, barägare, 
tvätterier, restaurangägare, stall-
skötare, sågarbetare, skogsarbetare, 
skolfröknar, präster, guldgrävare, 
slaktare, farmare, fraktbolag, tele-
grafister, snickare, redaktörer, foto-
grafer etc. En del klädde sig utifrån 
sitt yrke och övriga utifrån sina 
förutsättningar, men det var det 
Viktorianska modet som var den 
allmänna stilen, även om mycket 
influenser kom ifrån andra länder, 
ofta söderöver från Mexico. Detta 
gäller även utvecklingen av den ame-

rikanske cowboyen som också fick 
sina influenser från de mexikanska 
cowboysen, de så kallade vaqueros.

Höga stövlar och 
bredhättad hatt
Inte bara hästen som arbetsred-
skap kommer från mexikanska va-
queros utan även alla de vanligaste 
tillbehören man tänker på gällande 
en cowboy. De höga stövlarna, den 
bredbrättade hatten, revolverriggen 
och inte minst chapsen, (läderbyxor-
na man drog på över sina byxor som 
ett skyddande lager) kommer från 
mexikanska vaqueros.

Chaps och lasso
Chaps är sprungna ur ”bootas” som 
var skinnstycken man spände fast 
runt benen, och före dessa satt det 

ibland förlängda skinnstycken på 
sadelns framsidor som skyddade 
benen mot buskar och snår. Men de 
med cowboysen starkt förknippade 
chapsen är egentligen ett arv från 
mexikanska cowboys. Namnet chaps 
kommer från  chaparejos som de 
hette på spanska.

Lassot kallades inte för lasso från 
början, det är ett mycket senare ut-
tryck, det kallades kort och gott för 
ett rep (rope). Lasso eller  lariat tros 
komma efter spanskans  lariata. 

Järnvägens framfart
I takt med att man byggde ut järn-
vägsnätet i landet och framförallt 
genom färdigställandet av den 
transkontinentala järnvägen 10 maj 
1869, gick expansionen västerut 
fort, vilket innebar att boskap i allt 
större utsträckning transporterades 
via tåg istället för att drivas hund-
ratals mil via boskapslederna. Det 
ledde till allt mindre arbete för den 
ridande cowboyen på de öppna slätt-
terna och det blev istället vanligare 
att ta anställning på en ranch.
Det historiska mötet som knöt sam-
man öst med väst skedde 10 maj 
1869 vid Promontory Summit i Utah 
mellan de konkurrerande bolagen 
U.P.R.R - Union Pacific Railroad och 
C.P.R.R - Central Pacific Railroad. Bo-
lagens ånglok hette No.119 respek-
tive No.60 (Officiellt kallad Jupiter). 

Boskapsleder från söder till 
knutpunkter i norr.

Det historiska mötet vid Promontory Summit i Utah 10 Maj 1869 mellan de 
konkurrerande bolagen U.P.R.R och C.P.R.R.

Västerländska befolkningsutbred-
ningen 1800-1850.

San Francisco 1850 - En snabbt växande stad, s.k ”Boom Town”.

Har ni sett filmen ”The Lone Ranger” 
från 2012 så finns en kopia av den 
med där. 

Taggtråden uppfanns
1874 fick Joseph Glidden patent på 
taggtråden vilket ledde till att mark- 
ägarna började muta in sina ägor 
med taggtråd. Detta gjorde det svårt 
för ranchägarna och dess cowboys 
att förflytta boskap mellan betesom-
rådena, även behovet av att samla in 
boskapen försvann, som före tagg-
trådens avgränsning gjorde att bo-
skap spreds ut över stora områden 

och tog tid att samla in. Nu kunde 
man hålla boskapen inhägnad och en 
stor del av cowboyens tid gick nu is-
tället åt till att rida runt ägorna och 
laga staket och taggtråd.

Cowboyens storhetstid
Den amerikanske cowboyens stor-
hetstid var kort och varade endast 20 
år, mellan 1865-1885. Men dessa 20 
år har för evigt gjort att man förknip-
par cowboyen med det vi kallar vilda 
västern, även om de endast utgjorde 
en liten del av eran.

Vi lär av varandra och delar med 
oss till våra besökare
På High Chaparral försöker vi åter-
ge denna era med alla dess inslag, 
främst för våra besökare så att de får 
en bra bild och upplevelse över hur 
en amerikansk nybyggarstad i gräns-
landet kunde se ut. Förhoppningsvis 
åker de hem med en fantastisk upp-
levelse i parken, men också med en 
känsla av att ha färdats bakåt i tiden 
för en dag . En känsla av att ha befun-
nit sig i vilda västern så som det en 
gång såg ut.
Detsamma gäller ju för oss medborg-
are och alla anställda, att uppmunt-
ras och lära av varandras outfits och 
njuta av känslan och gemenskapen 

av att befinna sig i 1800-talet.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att 
utveckla vårt lärande kring hur de 
olika yrkesgrupperna klädde sig på 
den tiden. Genom att dela med oss av 
kunskapen odlar vi vårt gemensam-
ma intresse och kan vara säkra på att 
bidra till en bra upplevelse för våra 
besökare, men även till oss själva.

Text: Morgan Asp

En cowboy 1887 med sitt viktigaste redskap - hästen.

Visste du att
Ordet cowboy (som ofta stavades 
cow boy) användes som nedsät-
tande term. Själva kallade de sig 
cowhand, cowpuncher, cattleman 
eller drover bl.a.

Old West Clothing

Joseph Gliddens patent på taggtråd 
24 november 1874.
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Medborgar-
radet

−

Filip Elmgren
Ordförande

filip@hcmedborgare.se

William Doverholm
Administratör

william@hcmedborgare.se

Tommy Sturedahl
Talesman

tommy@hcmedborgare.se

Björn Björklund
Ansv. ansökningsfrågor

bjorn@hcmedborgare.se

Annette Björklund
Ansv. ansökningsfrågor

annette@hcmedborgare.se

Kjell-Inge Billsten
Ansv. medborgarstugan

kjell-inge@hcmedborgare.se

Mattias tambour
Ledamot

mattias@hcmedborgare.se

morgan asp
Suppleant

morgan@hcmedborgare.se

Andreas Wahlgren
Suppleant

andreas@hcmedborgare.se

Lars-Ingvar Elofsson
Suppleant

larsingvar@hcmedborgare.se

Det är vi som sitter i medborgarrådet. Prata gärna med oss om ni ser oss i parken 
eller skicka ett mail om ni har tips och idéer som kan vara bra för vår förening. 

Vi ses i sommar


