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Big Bengts visdomsord
"Jag åker alltid på enkelbiljett. 

Då kan man välja var man ska åka och när man ska resa vidare."
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Hur skulle du summera det året 
som snart går mot sitt slut?

2020 blir onekligen ett år att minnas. 
Ett år vi går stärkta ur. Ett år som gav 
oss möjligheten att hitta och testa 
nya lösningar, och utveckla vårt löfte 
om att Bli en del av äventyret i linje 
med vårt varumärke.

När pandemins utbredning i vårt 
samhälle blev tydlig under våren ar-
betade vi fokuserat och tydligt mot 
målet att öppna parken, helt i linje 
med lagar, restriktioner och rekom-
mendationer. Vi tog hjälp av exper-
ter i frågor vi behövde hjälp med och 
internt arbetade vi tillsammans för 
att vidta nödvändiga åtgärder inför 
öppningen och vidare därefter. När 
det blev tydligt att restriktionen 
om 50 personer skulle vara kvar un-
der sommaren och upplägget med 
shower blev ohållbart gjorde vi en 
omfattande omställning. En omställ-
ning som bidragit till att vi nu tagit 
emot Stora Turismpriset 2020. 

Vad har ni för planer inför sä-
songen 2021, är det något du re-
dan nu kan avslöja?

Vi är nu i full färd med att planera 
sommarsäsongen och mycket är så-
klart fortsatt osäkert inför 2021. En-
ligt Folkhälsomyndigheten kommer 
rådande åtgärder och restriktioner 
sannolikt att vara kvar till tidigast 
hösten 2021. Det innebär att High 
Chaparrals sommarsäsong kommer 
att påverkas, men i vilken utsträck-
ning är högst oklart och vi förbere-
der oss nu så mycket vi bara kan. 

2020 gav oss möjligheten att i ännu 
större omfattning ge våra besökare 
möjligheten att Bli en del av även-
tyret, och det avser vi förstärka yt-
terligare under 2021. För att vara så 
förberedda som möjligt kommer vi 
att arbeta utifrån olika scenarier och 
ha en så flexibel handlingsplan som 
möjligt för att snabbt kunna ställa 
om utifrån det läge som råder inför 
och under sommaren.

Jag känner mig väldigt trygg med 
att vi kommer att hantera nästa år, 
med de utmaningar som då bjuds, på 
bästa sätt. Alla våra medarbetare har 
nu värdefull erfarenhet av att arbeta 
under en pandemi, med allt vad det 
innebär. Vi har redan provat ett ut-
bud i linje med restriktioner, vi har 
färdiga mallar för exempelvis skyltar 
klara och vi har redan framtaget ma-
terial och utrustning för att återigen 

jobba med de restriktioner som då 
kan tänkas råda.

Under hösten har vi ändrat om vår 
verksamhet till att erbjuda en ren-
odlad sommarsäsong. Det innebär 
bland annat att vi även 2021 stäng-
er ner all verksamhet efter säsongs-
stängning och således utgår Hal-
loween och Julbord även nästa år. Så 
snart vi kan kommer vi att berätta 
mer. 

 Snart är det februari och du har 
varit Sheriff i ett år, hur känns 
det såhär långt?

För mig personligen har såklart året 
varit en enorm upplevelse. Jag tän-
ker tillbaka till alla Fantastiska mö-
ten med medarbetare, besökare och 
Medborgare. Den glädje, värme och 
energi samtliga har utstrålat i parken 
hela sommaren. Viljan att göra

skillnad, att medverka till att våra 
besökare ska få en dag att minnas. 
Drivkraften just vid denna tiden på 
året är just vetskapen om att efter 
vårt arbete under vinter och vår får 
vi åter chansen att välkomna alla 
tillbaka till vilda västern. Att få vara 
Sheriff på High Chaparral, med möj-
ligheten att få vara del av detta även-
tyr, går nog inte att toppa. Yee-haw!

Jag vill verkligen passa på att tacka 
alla våra härliga Medborgare som på 
ett så fint sätt välkomnat mig och 
stöttat både mig och vår personal 
i vårt arbete. Ni har levandegjort 
parken på ett fantastiskt sätt, något 
våra besökare verkligen uppmärk-
sammat och uppskattat.

Håll ut - snart öppnar High Chapar-
ral igen och vi ser alla fram emot att 
träffa er igen. 

Brev fran ordforande
. ..

Hej på er allesammans
Det känns som vi stängde portarna 
för ett par dagar sedan men redan 
nu så har vinterkylan trätt i kraft 
och vi är inne i december månad.
När jag blickar tillbaka till säsongen 
2020 blir jag väldigt stolt och glad, 
varför då?
Stolt blir jag för att vi alla med-
borgare ställde om och insåg att det 
krävs ett lagspel för att vår älskade 
stad skulle kunna fungera problem-
fritt.
Allt ifrån förstående kring snabbt 
inställda evenemang till att frivilligt 
ställa upp och arbeta i parken som 
tex publikvärdar.
Jag vill rikta ett innerligt stort tack 
och bra jobbat till er alla som på 
något sätt bidragit till att vårt High 
Chaparral kunde fungera på ett sä-
kert och bra sätt.
Jag blir även glad att se uppslut-
ningen kring detta. Vi hjälps inte 
bara åt för parken utan också för 
varandra. Att vara medborgare är 
så otroligt mycket mer än att ”bara” 
vara figurant i vår stad. Det gör mig 
glad att se att vi är en enad front.

Vad kan vi förvänta oss av säsongen 
2021?
Jag skulle ljuga för er om jag vet hur 
säsongen 2021 kommer se ut. Men 
det som gör mig trygg i situationen 
är att vi redan genomgått en annor-
lunda säsong.

Jag önskar er alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar
Filip Elmgren 

Hej på er allihopa
Hoppas ni har det bra ute i 
stugorna. Vi skulle vilja tacka 
er för en fantastisk sommar 
tillsammans efter rådande om-
ständigheter. Vi hoppas få se er 
alla tillbaka utanför klubbstugan 
även nästa sommar! 

Under sommaren har det som 
alltid pågått ett säsongslotteri 
för alla medborgare. Detta är 
avslutat och de glada vinnarna 
ser ni på bild nedan.

Vi önskar er ett gott slut på 
2020!

Hälsningar
Kibben & Kibbelina

Händer 
i klubben

.

Annette Björklund från medborgarrådet och som 
ni alla känner igen från butiken Vapen & Läder, ger 
här sina tips på några riktigt bra västernfilmer och 
böcker som kan passa bra i vintermörkret.

CONAGHER
En favoritfilm som innehåller myck-
et av livets vardag i 1880-talets Ame-
rika.
En ensam cowboys tillvaro. 
En kvinnas tuffa liv då hon blir änka 
med två barn och hennes kamp för 
överlevnad i ödemarken.
Naturligtvis lite kärlek också.

Laglos stad
av Stig Holmås
En roman om västernstädernas väs-
terstad.
En mustig berättelse om livet i sta-
den och dess olika förrättningar.
Där verkliga personer dyker upp så-
som Wyatt Earp och Doc Holliday 
dyker upp.

Centennial
Kampen om Colorado.
En miniserie från tiden med pälsjäg-
are som sträcker sig fram till den mo-
derna ranchägarens tid.
En handelsstation byggs upp och väx-
er till en stad, med dess människor 
och olika öden. 
En serie som berör. 

lilla huset pa prarien
Med böckerna av Laura Ingalls Wilder vänder jag mej till er yngre.
Dessa ligger mig varmt om hjärtat och jag berättar gärna om henne för barnen.
Laura beskriver i sina böcker hur det är att växa upp i Amerika under andra hälften av 
1800-talet. 
Hon och familjen är en av de första som reser i prärievagn västerut. Familjen kämpar för 
att överleva missväxt, snöstormar, arbetslöshet, sjukdomar. 
Men böckerna är fyllda av kärlek och tilltro. Lättlästa. 

MEDBORGARRADET

T I P S AR

Annette Björklund

EN ANNORLUNDA SÄSONG

. ..

..

Mathias Bergendahl är ny VD på High Chaparral - eller sheriff som vi säger i 
vilda västern.

Micke och Pia glada vinnare i 
säsongslotteriet

Henrik med sin vinst från sä-
songslotteriet
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LAR DIG MER OM

 VILDA VASTERN
 ..

 ..

Nu har det gått ett tag sedan par-
ken stängde och höstmörkret har 
gjort sitt intåg. Vintern ligger 
framför oss och kylan med den. 
För många innebär det en lång 
väntan på våren, värmen, ljusare 
dagar och såklart, att parken ska 
öppna igen. Hur gör ni för att få 
tiden att gå, men ändå hålla liv i 
Västern-intresset?

När vi fixar med våra outfits och 
skaffar kläder inför och under sä-
songen så tänker nog de flesta av oss 
inte så mycket på kläder för kallt vä-
der, även om vissa förlänger säsong-
en på olika sätt genom aktiviteter 
på hemmaplan eller träffar på annat 
håll. De senaste årens evenemang 
med Halloween har dock skapat ett 
behov av att utöka garderoben med 
kompletterande kläder för kallt vä-
der. Men vad fungerar att använda 
och vad använde man då det begav 
sig?

Nord eller Syd
Hur man klädde sig för kallare väder 
berodde ju såklart på i vilken del av 
landet man befann sig.
Rörde man sig i de sydligare delarna 
så var ju behovet inte lika stort som 
i de norra delarna. Vad man använ-
de varierade beroende på vilken era 
man tänker sig. Ursprungsbefolk-
ningen utvann det de behövde ge-
nom att använda det naturen kunde 
förse dem med innan byteshandel 
inleddes med de första upptäckarna. 
Det varmaste vinterplagget de hade 
var buffelhudar som bereddes och 

användes som värmande plagg inn-
an man började byta till sig ullfiltar.

Buffeln - Tatanka
I början av 1800-talet sägs det ha 
funnits uppskattningsvis uppemot 
60 miljoner bufflar som strövade 
fritt på de stora slätterna. Den ame-
rikanska ursprungsbefolkningen var 
starkt beroende av dessa och levde 
sida vid sida med detta vidunderliga 
djur, kallat ”Tatanka” av Lakota-fol-
ket. Av djuret fick de mat, kläder och 
verktyg. Men i takt med att nybyg-
gar-expansionen och guldruschen 
tog fart och spred sig allt längre väs-
terut så påbörjades en skoningslös 
jakt på den nordamerikanska buf-
feln. Mängder av människor kom för 
att jaga buffeln för dess skinn och 

ben. En buffelhud kunde ge tre dollar 
och en bra skytt kunde skjuta hund-
ra bufflar per dag. Jämför det med 
en ganska ordinär månadslön för en 
Cowboy som låg runt tjugo dollar. 
Sakta men säkert minskade de stora 
hjordarna, och de som led mest, ut-
över bufflarna själva, var ursprungs-
befolkningen som fick se sin största 
naturtillgång försvinna.
I slutet av 1800-talet fanns det färre 
än tusen bufflar kvar.
 
Byteshandeln och Rendezvous
Byteshandeln tog fart på riktigt med 
pälsjägarna som var de första sanna 
pionjärerna som trängde långt in 
i det outforskade landet och bytte 
varor med olika stammar. Bergsmän 
och pälsjägare möttes på olika ställ-

en kring Klippiga Bergen på försom-
rarna där de sålde eller bytte sina 
varor till något av pälsjägarbolagen, 
som HBC - Hudson’s Bay Company 
från England. Dessa event kallades 
”Rendezvous”.
Senare skedde även byteshandel vid 
något av de Fort som byggdes och 
som fungerade som handelsplatser 
där både nybyggare, pälsjägare och 
ursprungsbefolkning möttes för att 
utbyta varor och proviantera.

Ullfiltarnas intåg
De största tillverkarna av ullfiltar 
var Earlys Whitney Point och Hud-
sons Bay Company Point som såldes 
och byttes frekvent, filtarna kom i 
flera olika färger och storlekar där 
den mest populära färgen bland ur-

sprungsbefolkningen sägs varit den 
vita med anledningen att den gav ca-
mouflage vid jakt i snö.

Hudsons Bays färger på filtarna var 
vit, grön, blå, röd med svarta ränder. 
Det finns även flerfärgad variant som 
är vit med svarta, gröna, gula och 
röda ränder, denna filt kom något se-
nare, 1798, och sägs blivit populär då 
det var drottning Anne av Englands 
favoritfärger. Men överlag var den 
vita filten absolut vanligast.
Filtarna kom i olika storlekar och 
storleken angavs i ”points” vilket var 
svarta tunna ränder som satt en bit 
ned på filten där en ”4-point” var den 
största med måtten 90” x 72” (ca2,3m 
x 1,8m) och den minsta, 1-point var 
46”*32”. (ca 1,2m x 0,8m). Ränderna 
var placerade så att man lätt kan se 
dem även om filten är ihopvikt.
Man kan ibland läsa att innebörden 
av ränderna, kallat ”Points”, innebar 
vad filten kostade i bäverpälsar men 
det stämmer inte utan rändernas syf-
te var endast ett sätt att visa hur stor 
filten var.
Filtarna levererades i längder om två 
filtar och klipptes på mitten.
Köper man en av dessa filtar idag så 
är de sydda i ändarna, men vill man 
vara riktigt autentisk så sprättar men 
bort denna sömmen på sin filt, då det 
vanligaste var att det inte förekom 
någon söm, just av den anledningen 
att de klipptes itu.
Den händiga ursprungsbefolkningen 
sydde även om filtar till rockar med 
kapuschong, dessa kallas ”Capote” 
och gav filtarna ett utökat använd-

ningsområde.
Än idag kan man köpa Earlys Whit-
ney Point och Hudson Bay Company 
Point-filtar i dess klassiska färger, 
men det finns givetvis många andra 
tillverkare som fungerar lika bra, 
likväl som hemvävda filtar som sä-
kerligen förekom på den tiden. Vill 
du komplettera din samling med en 
tidsenlig filt så går det att köpa bl.a. 
inne på Vapen & Läder.

Bedroll - Dåtidens sovsäck
Ullfilten användes även av soldater 
och Cowboys som en del av deras var-
dagliga packning, ofta använd som 
en del i dåtidens sovsäck kallat ”be-
droll”.
En bedroll bestod ofta av en tätt vävd 
canvasduk impregnerad med linfrö-
olja, och ibland brunfärgad ”Spanish 
Brown”.
Man lade ut canvasduken på marken, 
ovanpå placerade men en eller två 
ullfiltar, och om det var riktigt kallt 
kompletterade man t.ex. med en buf-
felfäll.
Sedan lade man sig diagonalt över 
canvasduk och filt, drog upp dessa 
över benen, vek sedan höger eller 
vänster sida över sig, följt av att man 
vek återstående sida över sig och 
stoppade in överskottet under sig. 
Frös man om huvudet eller om det 
var snö eller regn så vek man det övre 
hörnet av canvasduk och filt över an-

siktet för maximalt skydd.

Soldaterna använde inte en canvas-
duk som yttre skydd utan hade en 
gummerad duk som markduk, deras 
regnrockar gick att sätta samman så 
två soldater kunde bilda ett litet tält, 
där sov de tätt ihopkrupna med var-
sin ullfilt.

Chuckwagon - Ett mobilt kök
I många Western-filmer kan man se 
hur Cowboys har en ullfilt eller en 
canvasduk ihoprullad bakom sadeln, 
och hur man rullar ut denna och se-
dan sover med huvudet lutat mot sa-
deln intill en lägereld. I själva verket 
var en ordentlig bedroll alldeles för 
stor och tung för att det skulle vara 
praktiskt att ha denna bakpå hästen. 
Istället hade man en följevagn, kall-
lat ”Chuck Wagon” som transporte-
rade allt material som man behövde 
när man samlade in djuren eller drev 

Old West Clothing

Buffeljakt på prärien. 

40.000 buffelhudar i väntan på att lastas på Rath & Wrights gård 1878 i Dodge City, 
Kansas.

Ett berg av Buffel-skallar, 1892.

Handelsplats kring ett Fort.

Cree-Hövdingen Piapot, ca 1885, iförd 
en Capote gjord av en 3-Point filt.

 Hövding ”Young-Man-Afraid-Of-His-Horses” invirad i en filt.
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dem längs en boskapsled. På många 
historiska bilder kan man se fullasta-
de vagnar beståendes av bedrolls.
En Chuckwagon var som en kombi-
nerad släpkärra och kokvagn.
På bakgaveln av vagnen kunde man 
fälla ner en träskiva som utgjorde ett 
arbetsbord, innanför träskivan fanns 
ett hyllsystem med lådor och fack 
för allt man behövde för matlagning 
i form av ingredienser, kastruller, 
redskap, till och med en kaffekvarn. 
Uppfinnaren till Chuck Wagon sägs 
vara Ranchägaren Charles Goodnight 
som preparerade en vagn med detta 
hyllsystem, en ”chuck box” inför en 
förestående boskapsförflyttning från 
Texas till New Mexico. Ordet ”Chuck” 
är slang för mat, ungefär som ”Käk”, 
rakt översatt blir väl ”Kokvagn” det 
mest korrekta.

Har ni sett serien ”Lonesome Dove” 
så är det Charles Goodnight och hans 
vän Oliver Loving som återspeglas i 
”Woodrow F. Call” och ”Augustus 
”Gus” McCrae”.

Lager-på-lager
Precis som idag så klädde man sig 
med lager-på-lager vid kallare väder.
En vanlig dress för en herre kunde se 
ut så här:
Närmast kroppen Long Johns som 
bestod av undertröja och långkal-
songer i bomull. Men, vänta nu, Long 
Johns är väl en hel dress?
Nej, Long Johns är faktiskt benäm-
ningen på själva långkalsongerna/
underställsbyxorna. Dessa kombine-
rades med en undertröja, i samma 
färg vilket var benvit eller vit. Det vi 
kallar Long Johns idag med en lucka 
i baken fanns faktiskt inte utan är ett 
senare påfund. Det korrekta namnet 
för detta plagg är ”Union Suit”.

Ull gav värme
Utöver långkalsongerna tog man på 
sig stickade sockar och drog på sig 
ett par byxor i ull eller ”duck canvas”. 
Ull var att föredra då det gav värme 
även om det var blött. En skjorta av 
ull eller bomull på överkroppen följt 
av antingen en lite större ullskjorta 
över detta, kallat ”overshirt” eller en 
grovstickad kofta.
En halsduk runt halsen, en buffel-
rock över detta för de som ägde en 
sådan alternativt en sack coat eller 
frock coat i ull.
På händerna handskar i hjortskinn 
eller buffelskinn alternativt ett par 
stickade vantar. På fötterna stöv-
lar, lågskaftade snörade kängor eller 
skor. Slutligen huvudet där det satt 
antingen en ”Boss of the plains” från 
Stetson, en bredbrättad slokhatt, 
kanske en Derby-hatt, eller en päl-
smössa.
En trapper/mountainman kanske 

använde en Capote även om det sägs 
varit sällsynt på en västerländsk 
man, men det förekom säkert i nå-
gon utsträckning. Vanligast var egen-
tillverkade kläder av päls och hjort-
skinn. Trappers som var anlitade av 
något ”Fur Trading Company” kan-
ske värmde huvudet med en stickad 
”Voyageur”-mössa.
I de nordligare delarna, det som är 
Wyoming och Montana idag, använ-
de Cowboys Batwing-chaps klädda 
med tjock angora-ull som skydd mot 
kylan, men detta var under den se-
nare delen av eran, runt sekelskiftet 
1900 och efter det.

Byxor för kvinnor inget alternativ
För kvinnor var inte byxor ett alter-
nativ men i övrigt de hade varma 
ullrockar, vantar, halsdukar och ax-
el-capes att värma sig med.
Ett smart sätt att förlänga säsongen 
är alltså att utöka garderoben med 
användbara kläder för kallt väder. 
Användbart både på våren, hösten 
och vintern. Kanske till special event 
som vid ”Halloween” eller om vi ord-
nar en vintertäff som vi hade planer 
på att undersöka intresset för under 
denna säsong. Tyvärr kom Covid-19 
emellan och det hela fick pausas.

En vinteroutfit
Men hur ska man tänka då?
Vill man få till en genomtänkt vin-
ter-outfit så är det som jag ofta bru-
kar säga rent generellt om outfits, 
att man kan fundera lite granna på 
vilken sorts karaktär vill man gestal-
ta, t.ex. fattig, medelklass, överklass, 
stadsbo, nybyggare, trapper, Cowboy 
och allt däremellan.

Att sätta samman en vinter-outfit 
kan kosta allt från några hundralap-
par upp till många tusenlappar bero-
ende på vad man satsar på. En riktig 
buffelskinnsrock i bra kvalitet kan 
t.ex. kosta uppåt 10.000kr eller mer. 
En buffelhud till en bedroll kan kos-

ta lika mycket och det är kanske inte 
det första man satsar på.

Mitt råd för en bra basgarderob av 
vinterplagg är att skaffa en fårskinns-
rock av lite längre modell, en bra och 
värmande kompromiss till den dyra 
Buffelskinnsrocken. En halsduk i ull, 
stickade vantar eller skinnvantar.
En tidsenlig ullskjorta är en bra in-
vestering men kan vara svår att hitta.

Ett modernt underställ då? Ja visst 
fungerar det minst lika bra som ett 
tvådelat Long John-ställ i bomull, 
och oftast syns ju inte understället 
utan döljs av utanpåliggande kläder 
så det kan ju absolut fungera.
Men moderna underställ i syntet-
material har till funktion att trans-
portera fukt från kroppen, fukt som 
kommer sugas upp av kläderna utan-
på understället vilket under en lång 
kall dag kan göra kläderna blöta och 
kalla.
Ett underställ i bomull blir fuktigt, 
men fukten hålls mestadels kvar i 
understället och de utanpåliggande 
plaggen hålls torrare.

Hatt efter övrig outfit, men vill man 
ha en varmare vintermössa kan man 
satsa på en pälsmössa i tidsenlig stil, 
en äkta kan vara både dyr och svår att 
få tag på men det går att hitta hyfsa-
de varianter i syntetisk fuskpäls.

Till fötterna rekommenderar jag ett 
par varma stickade sockar, kanske i 
komplement med isolerande iläggs-
sulor om det behövs.
En eller två tjocka ullfiltar fungerar bra 
att värma sig med över axlarna, att ha i 
sin bedroll eller bara att sitta på.

Med detta som utgångspunkt så tror 
jag man har ett bra kit för att kun-
na förlänga säsongen, oavsett om 
det handlar om Halloween på High 
Chaparral, en vinterträff i parken, ett 
eget äventyr i skogen eller på annan 
inspirerande plats!

Text: Morgan Asp

XIT Ranch Cowboys äter middag vid sin Chuckwagon och sina bedrolls.

Katalog-
bild på en 
”Union 
Suit” från 
postorder-
varuhuset 
”Sears, 
Roebuck” 
katalog 
från 1902.

Den här texten har jag sett fram 
emot att få skriva. Jag tänker 
att det blir som en kort dagbok, 
i text och bild, där jag vill hinna 
beskriva så mycket som möjligt 
av en fyra dagar lång upplevelse 
av lägerlivet. En resa som skulle 
bjuda på hetta, kort sömn, bränt 
bröd och visor i falska toner långt 
in på småtimmarna.

Rendezvous på High Chaparral har 
för många gett en möjlighet att ge sitt 
intresse en ny dimension. Här träffas 
västern-folk från nordens alla hörn 
för att sätta upp sina tält och flyers i
olika konstellationer. Tälten bildar 
tillsammans en av nordens största 
träffar för folk som sysslar med histo-
riskt återskapande av 17-1800 talets 
Amerika.
Men innan den här resan börjar vill 
jag vara tydlig med en sak. Jag skriver 
detta som en ödmjuk cowboy. Ingen 
kan allt, och dessa tillfällen handlar 
om precis det, att få en chans att pro-
va, lära och förbättra.

Krävs resurser
Ganska tidigt inser man att för att 
kunna bygga ett läger som man fak-
tiskt ska bo i, och som inte bara skul-
le se bra ut krävs en del resurser. För 
mat krävs eld, för eld krävs ved, för 
ved krävs en yxa. Leden fortgår och 
man inser att packningen snabbt blir 
större än vad man räknat med. Man 
avgör såklart själv hur långt detta 
snöre ska bli, Men denna gången 
hade jag bestämt mig för att försö-
ka göra det så verklighetstroget som 
möjligt utifrån mina förutsättningar.
Förutom ett A-frame tält bestod res-
terande del av packningen i grund 
och botten av en så kallad bedroll, 
hur dessa användes och såg ut, hän-
visar jag till artikeln om det i detta 
nummer.
Denna kompletterades av de verktyg 
och råvaror som krävdes för att laga 
de rätter och utföra de uppgifter som 
jag och mina lägervänner skulle mö-
tas av.
Lägret är uppsatt och trots att detta 
camp, varken består av hästar eller 
boskap som ett verkligt läger som vi 
försökt återskapa skulle gjort, går ti-
den åt ändå.

Vädret är varmt och efter att har 
byggt läger rinner svetten ordentligt.
Vi lagade kvällens mål och när par-
ken stängt börjar folket i lägret att 
röra på sig. Likasinnade rör sig mel-
lan sina läger, byter idéer och ljuger. 
Den trevliga stämningen fortsätter in 
på natten och jag uppfattar den sista 
tonen falskt sjungen irländsk folkme-
lodi sjungas 03:07.
En stund innan läggdags hade vi 
ställt in två oljelampor i tältet för 
att få bort den fuktiga luften. Detta 
fungerar bra och ger en behaglig at-
mosfär. Den varma temperaturen 
sjunker nattetid och det var skönt att 

slippa värmen för en stund. 

Bröd över öppen eld
Morgonen efter testade jag att till 
frukost baka ett bröd över elden efter 
att jag hittat ett autentiskt recept do-
kumenterat från 1863. Det bakades i 
en gryta med lock på en bädd av het 
kol både under och runt om för att si-
mulera en ugn. Det fungerar bra men 
det är svårt att styra värmen. Brödet 
blir bränt på sina ställen men smaken 
blev ungefär som jag förväntat mig. 
Dagen fortgick och bjöd på ett antal 
regnskurar. 
Vi tvingades improvisera ett regn-

skydd för att skydda elden. 
Elden var tvungen att hållas 
vid liv så vi skulle
kunna laga maten för da-
gen. Varje litet problem blir 
en utmaning som måste 
lösas. Att kämpa med tänd-
stål för att tända brasan och 
hugga ved för att hålla den 
vid liv gör att grytan som 
lagas över den smakar lite 
godare.

Inget glamouröst liv 
på prärien
Efter tre dagar på präri-
en utan dusch börjar även 
den egna kroppen dofta 
autentiskt. De sena kväl-
larna och det varma vädret 
bidrar med sitt för en matt 
känsla i kroppen. Livet på 
den riktiga prärien var inte 
glamoröst, och man börjar 
få förståelse för varför. Men 
lägerlivet är kul och läro-
rikt.
Jag skulle vilja påstå att leva 
på ett primitivt sätt likt det-
ta är något av det enklaste 
sätten för att skaffa sig en 
egen uppfattning av hur li-
vet under denna perioden 
var. Åtminstone komma så 
nära som möjligt. Någon 
eller några dagar räcker för 
att få en förståelse för var-
för man gjorde saker på ett 
visst sätt. Det blir ett sätt 
att komma väldigt nära den 
tidsepok vi tillsammans 

vill återskapa och jag tycker att det 
är fascinerande hur lite som krävs. 
Steget från hur en person år 1876 
uppfattade sin omvärld jämför med 
hur vi gör det under denna vecka, 
blir ganska kort. Moderna tankar kan 
vara svåra att koppla bort, men vissa 
stunder när det väl händer, infinner 
sig en rent av häftig känsla. Som att 
vara där. När de sista moderna tu-
rister går ut blir omgivningen den-
samma som då. Kläderna, smakerna, 
dofterna och varma dagar likt dessa, 
även klimatet. Det ger en intressant 
dimension på livet då jämfört med nu 
och man lär sig att uppskatta de små 
sakerna.

LAGerLIV
En Kronika av William Doverholm
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