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Kära medborgare
Då var vi här igen, ytterligare en säsong som snart passerat. 
Jag blickar ut över ett ganska grått och regnigt High Chaparral 
men drar ändå på smilgroparna.
Trots inställda grillkvällar, vår- och sommarfester så har jag 
ändå fått fina leenden och ”bra jobbat” från er, och det värmer 
gott både för mig och övriga i rådet.

En kort resumé av säsongen
I början av december fick vi klart från ledningen på High Chap-
arral att vi får förvärva Deadwood, redan då kändes det som 
att säsongen var i gång.
Planering, förberedelse och diskussioner avlöste varandra och 
vi sammankallade en arbetsgrupp som skulle vara med mig 
och leda bygget. Innan vi dyker ner mer i detta så vill jag bely-
sa och poängtera att jag läste alla intresseanmälningarna och 
tackar ännu en gång för att alla vill vara med och utveckla High 
Chaparral Citizens. På grund av pandemin var antalet platser 
begränsade, men jag hade önskat att alla kunnat vara med, men 
tyvärr var det inte möjligt.

Planeringen och förberedelse
Vi sammankallade en arbetsgrupp som skulle avlösa varann 
och när första arbetshelgen gick av stapeln 27-28 mars kändes 
det riktigt häftigt att få vara med och bygga detta. De största 
förväntningarna var ju självklart vad ni skulle tycka om det 
och om ni såg samma potential som jag gjorde. Nu när det är 
en helg kvar så är jag helt övertygad om att ni ser det precis på 
samma sätt som jag gör.

Vad kan vi förvänta oss längre fram?
Som planeringen ser ut just nu så kommer det att bli på sam-
ma sätt som förra året med byggandet av Deadwood. Trots jag 
är nöjd med vad vi åstadkommit hittills så finns det så mycket 
mer som ska förbättras och göras. Som jag har sagt i Västern-
podden så är det ju ett aktivt byggande nu i ett par år framöver 
och huvudplanen är att få samma standard på alla byggnader 
som vi har i Hoddan och Land Office. Det är en resa som ska 
bli kul att följa.

En annan sak som är väldigt roligt är att vi växer så det knakar, 
High Chaparral Citizens blir större och större. Vi ser en ökning 
på hela familjer som tar de extra steget och blir med i vår stora 
gemenskap.
Jag hälsar er nya hjärtligt välkomna till oss och jag hoppas ni 
alla ska trivas.
Vi ser fram emot att samhället öppnar upp sig igen så vi kan 
anordna våra träffar så vi kan bekanta oss mer.

Jag tackar för den gångna säsongen,

Filip Elmgren 
Ordförande

HIGH CHAPARRAL GAZETTEN
Ansvarig utgivare: Filip Elmgren

Text: Filip Elmgren, Morgan Asp, William Dover-
holm, Mattias Tambour, Mathias Bergendahl 
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Ni hänger väl med på 
allt som händer

FILMSERIE

BOK

Hej på er allihopa
Tack för en trevlig sommar alla 
kära medborgare.

Trots vi fick öppna Deadwood 
senare än förväntat så är vi 
glada för all hjälp vi fått och att 
vi faktiskt har kunnat få ha det 
öppet.

Alla får ha en trevlig höst och 
vinter. 
Vi ses nästa år och då är ni alla 
hjärtlig välkomna tillbaka.

Hälsningar
Kibben & Kibbelina

HAnder 
i klubben

.

Mattias Tambour från medborgarrådet och som även 
är vice vd på High Chaparral känner ni nog alla igen.  
Här får ni hans tips på en riktigt bra västernfilm, en 
serie och bok samt lite fakta och forskning som kan 
passa bra nu när hösten är i antågande.

MEDBORGARRADET

T I P S AR

Mattias Tambour

High Chaparral Citizens

www.hcmedborgare.se

..

LONESOME DOVE 
En väldigt trevlig berättelse om någ-
ra pensionerade Texas rangers och 
deras resa med att driva boskap från 
Texas till Montana. 
Om man gillar denna miniserie så 
finns det fler skildringar som hand-
lar om både tiden före och efter.
En detaljrik serie där man nästan 
känner att man sitter på hästryggen 
och upplever vad de gör.  

MONTE WALSH 
En film som handlar om slutet av 
Old west-epoken, nära 1900-talets 
början. Två gamla cowboys kämpar 
emot de moderna förändringarna 
som kommer. Man får följa de två 
vännerna Monte Walsh, som spelas 
av Tom Selleck och  Chester ”Chet” 
Rollins som spelas av Keith Carra-
dine, där de snart inser att de tuffa 
cowboylivet håller på att försvinna. 
En bra film där de fått in mycket de-
taljer såsom kläder och utrustning. 

I SEE YOU BY YOUR OUTFIT
Mycket bra bok för den som vill lära sig mer om cowboy-
ens kläder och utrustning i de norra staterna från 1870 
och framåt. Boken har rikligt med riktiga bilder som inte 
är iscensatta, samt bra förklaringar på vad och varför. 
En bra bok om du verkligen vill hitta korrekt fakta om 
alltifrån vilka chaps som var vanligast eller vilken typ av 
sadel som användes.

MONTGOMERY 
WARD & CO.
Till den som är nyfiken på var man 
kan finna korrekta saker, kläder, och 
andra prylar så är kataloger från ex-
empelvis firman Montgomery Ward 
ett Tips. Med lite googling kan man 
finna några av exemplaren som kom 
tidigt. 
Montegomery var en postorderka-
talog som startade sin verksamhet 
1872 och via den kunde man bestäl-
la allehanda saker som var vida an-
vänt västerut. Är man intresserad av 
att få lära sig mer om vad för saker, 
kläder, verktyg m.m. som fanns och 
användes är detta ett riktigt bra al-
ternativ. 

FAKTA

Brev fran ordforande
. ..

Tack!
Kibben och Kibbelina har varit 
klubbstugevärdar i 20 år. Visst 
är det otroligt. Tack för ett bra 
jobb, säger vi i medborgarrådet.

Säsongen lider mot sitt slut. Snart läm-
nar hästarna parkens alla hagar. Bisonox-
arna flyttar till vinterhägnet. All rekvisita 
och alla vagnar tas ned och flyttas. Snart 
går High Chaparral in i vinterdvala. Men, 
det gör verkligen inte vi. Varje säsong ger 
oss nya värdefulla insikter och lärdomar, 
och de tar vi nu med oss in i planeringsar-
betet inför sommarsäsongen 2022. 

Vi kommer självklart att hålla er uppda-
terade om det arbetet under höst, vinter 
och vår.

Jag och alla medarbetare vill tacka alla 
Medborgare för att ni ännu en sommar 
levandegjort vår park.

Mathias Bergendah, vd, High Chaparral

NU PLANERAR VI NÄSTA SÄSONG
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Ännu en säsong har kommit till 
sitt slut och en tid har nu gått se-
dan vi medborgare fick den fan-
tastiska och glädjande nyheten 
om att Deadwood skulle rustas 
upp och bli medborgarnas egna 
lilla stad inne i parken! Förhopp-
ningsvis har de flesta av våra 
medborgare fått möjlighet att 
besöka det nya området och upp-
leva det på plats.

Med tanke på denna nyhet för säsong-
en 2021 tänkte jag viga detta num-
mers artikel av ”Old West Clothing” 
åt att fokusera på verklighetens Dead-
wood, beläget i vad som sedan 1881 
är delstaten South Dakota.

Black Hills
Från 1861 till 1889 ingick området i 
det som kallades för ”Dakota Territo-
riet” inom de Förenta Staterna. Men 
då området upptäcktes och blev in-
tressant för utomstående på riktigt 
var när General George Armstrong 
Custer och hans trupper beträdde 
området 1874 och medlemmar ur 
denna expedition fann guld vilket 
ledde till en guldrush efterföljande 
år. Namnet ”Dakota Territoriet” kom 
efter Dakota-stammen som levde där.

Helig mark
För de som redan levde på marker-
na och däromkring, Lakota Sioux, 
hette området ”He Sapa eller Paha 
Sapa” översatt till engelska blev det 
”The Black Hills” (De svarta kullarna) 
vars namn syftade på de långa mör-
ka skuggorna som täckte det bergiga 
landskapet och fick träden på slutt- 
ningarna att se svarta ut. För Lakota 

var denna mark helig.

Fort Laramie-avtalet
1868 skrev den amerikanska reger-
ingen på ”Fort Laramie-avtalet” som 
bl.a. innebar att reservatet ”The Gre-
at Sioux Reservation” skapades där 
området kallat Black Hills ingick. 
Reservatet tillföll helt Lakota-folket 
och inga bosättare skulle ha tillträde 
till området. I och med att man hit-
tade guld i området under expeditio-
nen 1874 så ledde det till en massiv 
guldrush 1875 där lycksökare ström-
made in i jakt på guld och befann sig 
därmed illegalt på området. Men re-
geringen gjorde eller kunde göra lite 
eller inget för att hindra tillström-
ningen.

Deadwood växer fram
Ett flertal gruvläger etablerades och 
ett av dessa fick namnet ”Deadwood”. 
Beläget i en vacker dalgång med ett 
vattendrag, omgiven av bergssidor 
med döda träd så blev väl namnvalet 
enkelt. Gruvlägret växte fram snabbt 
och inom ett år var det en mindre 
stad med flera tusen invånare. Man 
tror att det fanns så många som 12 
000-25 000 invånare runt 1876-
1877. Ytnära schakt grävdes mitt i 
genomfartsleden i staden där guld-
letandet pågick allt emedan staden 
växte. 1877 övergav man det mesta 
av det ytnära guldvaskandet och bör-
jade med gruvdrift i ”The Homestake 
mine” i Lead utanför Deadwood.

Laglöshet och mord
Deadwood var känd för sin laglöshet. 
Mord var vanligt och likaså att ta 
lagen i egna händer var vanligt, s.k. 
”Frontier Justice”. Det sägs att under 

det första året så var det i snitt ett 
mord om dagen.

Död mans hand
Många historiska karaktärer besök-
te eller levde i Deadwood eller blev 
kända genom Deadwood, bl.a. James 
Butler ”Wild Bill” Hickok, Jane ”Ca-
lamity Jane” Canary, Seth Bullock 
och Sol Star, ”Colorado” Charlie Utter 
och Wyatt Earp.
Det kändaste mordet i Deadwoods 
historia är mordet på Wild Bill 
Hickok.

Känner du inte redan till historien 
så blev han mördad under ett parti 
poker inne på ”Nuttal & Mann’s Sa-
loon No.10” av Jack McCall. Det sägs 
att Wild Bills sista pokerhand bestod 
av två par i ess och åttor i spader och 
klöver, därefter känt som ”Död mans 
hand” men huruvida det är sanning 
eller myt är det ingen som vet.
Det fanns gott om Salooner i Dead-
wood, både enklare tält-Salooner och 
finare inrättningar som ”Bella Uni-
on” eller ”The Gem Theatre” som var 
störst av dem alla och sägs ha dragit 

in 5 000 dollar per kväll. Vissa kvällar 
betydligt mer än så.

Bad lands
Ganska snabbt delade staden upp sig 
i en lite finare mer civiliserad del och 
en mer ociviliserad del med Salooner,
bordeller och spelinrättningar. Detta 
område kom att bli känt som ”Bad 
lands”. I staden fanns även ett China 
Town.
Har ni sett serien ”Deadwood” och 
den efterföljande och avslutande fil-
men med samma namn så känner ni 
säkert igen namn på både personer 
och inrättningar.

Bränder och översvämning
Staden har drabbats av tre större brän-
der och en katastrofal översvämning.
Den värsta branden var natten 26 
september 1879 då det började brin-
na i ett bageri efter att en oljelampa 
ramlat av ett bord. Elden spred sig 
snabbt bland träbyggnaderna och 
mer än 300 byggnader förstördes. De 
som låg och sov väcktes av flera kraf-
tiga explosioner när elden antände 
krutlager i järnhandel-affärer, vilket 
gav branden ytterligare kraft.
Men även tack vare att staden sjöd 

av aktivitet dygnet runt så lyckades 
alla sätta sig i räddning på bergsslutt-
ningarna och kunde på avstånd se på 
när staden brann. Endast en man om-
kom, det var en döv man som låg och 
sov på ett hotell. En del lämnade sta-
den efter branden och sökte lyckan 
på annat håll, men de flesta stannade 
kvar och redan efterföljande dag när 
branden lagt sig så började folk i sann 
nybyggaranda att bygga nya byggna-
der där de gamla stått. Efter sex må-
nader var staden uppbyggd på nytt.
Vissa byggnader förändrades och 
försökte säkras upp genom att man 
beställde tegel och sten så att man 
kunde brandsäkra åtminstone delar 
av ett hus.

Telefonen blev räddningen
Den 16 maj 1883 drabbades staden 
av en massiv flodvåg orsakad av en 
snörik vinter följt av en ovanligt 
varm och regnig vår, vilket ledde till 
att marken längre upp i bergen blev 
instabil och satte igång ett jordskred 
som skenade nedför bergssidorna 
rakt mot Deadwood och de intet ont 
anande invånarna.
Tack vare sin status som framgångs-
rik gruvstad var Deadwood tidiga 

med att få en telefon installerad och 
detta blev räddningen för invånarna 
som hann evakuera i tid då man ring-
de och varnade för den annalkande 
flodvågen. Fyra personer rapportera-
des ha omkommit i Black Hills-områ-
det till följd av flodvågen som stora-
orsakade skador.

Innovativa pionjärer
Deadwood hade en egen tidning redan 
1876, ”The Black Hills Pioneer”.
1878 fick Deadwood som tidigare 
nämnts sin första telefonlinje, bara ett 
år efter att Vita Huset fått sin första 
telefonlinje installerad!
Ännu ett tecken på den snabbväxande 
staden är att redan 1883, knappt fyra 

år efter att Thomas Alva Edison lanse-
rade glödlampan så bildades det första 
elbolaget i staden och Deadwood fick 
sina första elektriska gatlampor.

Järnväg
1888 påbörjades bygget av en smal-
spårig järnväg med förbindelse till 
gruvorna i närliggande staden Lead. 
1890 upprättades en reguljär järnväg 
för persontrafik till och från Dead-
wood.
1889 delas det som kallas ”Dakota 
Territoriet” in i två områden, ”North 
Dakota” och ”South Dakota” där 
Deadwood tillhör South Dakota.
1890 anses guldrushen vara över i 
Deadwood och stadens befolkning 

Medborgarnas eget Deadwood i High Chaparral

Deadwood 
var beläget 
i Dakota 
Territoriet, 
det som 
sedan 1881 
är South 
Dakota.

I och med den massiva guldruschen 1875 etablerades ett flertal gruvläger och ett 
av dessa fick namnet Deadwood. Inom ett år var det en mindre stad med flera 
tusen invånare.

Många historiska karaktärer 
besökte eller levde i Deadwood 
eller blev kända genom Dead-
wood, bl.a. James Butler ”Wild 
Bill” Hickok, Wyatt Earp och 
Jane ”Calamity Jane” Canary.

Ytnära schakt grävdes mitt i genomfartsleden i staden där guldletandet pågick allt 
emedan staden växte. 1877 övergav man det mesta av det ytnära guldvaskandet 
och började med gruvdrift i ” The Homestake mine” i Lead utanför Deadwood.

En fraktlinje (Freight Depot) med Diligenslinje som fraktar förnödenheter, guld 
och post via diligens

LAR DIG MER OM

 VILDA VASTERN
 ..

 ..

Old West Clothing

DEADWood i high chaparral
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har minskat till cirka 3 000 personer.

Tankar kring kläder
Vad har då denna artikel av Old West 
Outfits med kläder att göra?
Vårt Deadwood i parken ska pre-
cis som riktiga Deadwood spegla 
en framväxande gruvstad, en s.k. 
”Boom Town” vilket är ordet för en 
snabbt växande nybyggarstad. Vi 
har byggnader blandat med enkla 
tält, byggnader som ska återge en 
bild av affärsverksamheter med för-
nödenheter nödvändiga i ett gruv-
läger, t.ex. en General Store som 
säljer utrustning till lycksökande 
guldvaskare, ett Land Office som säljer  
marklotter för vaskning, en Saloon 
som ska föreställa att erbjuda mat, 
dryck och underhållning. En fraktlin-
je (Freight Depot) med Diligenslinje 
som fraktar förnödenheter, guld och 
post via diligens.

Skapa känsla i vår nya stad
Här har vi alltså en stad med allt från 
guldletare i enkla kläder till saloo-
nägare och affärsägare i finare out-
fits. En typisk guldletare, Prospector, 
på den tiden klädde sig i hatt, ullbyx-
or, ullskjorta, kängor eller stövlar, 
en vaskpanna, hacka och spade. En 
framgångsrik affärsinnehavare kun-
de gå klädd i en fin tredelad kostym 

matchat med ett glänsande fickur. En 
salig blandning av både nytt & gam-
malt, helt & slitet, rent & smutsigt! 
Återigen, har ni sett Deadwood-se-

rien så tycker jag det ger en bra bild 
över just den blandningen. 
Det finns inte jättemycket foton 
från riktiga Deadwood från denna 

som finns så kan man få precis den 
känslan och jag är övertygad om att 
vi kommer känna samma känsla i vår 

tid, men av de nya fina stad!

Vi ses i Deadwood!

Text: Morgan Asp

LÄNKAR TILL BILDKÄLLOR: 

Karta Dakota Territory 

Deadwood växer fram 

Deadwood

Main Street Deadwood

James Butler ”Wild Bill” Hickok 

Martha ”Calamity Jane” Cannary 

Wyatt Earp

The Deadwood coach

Main Street Deadwood med ett schackt i bild till höger

vagen till nya deadwood
..

För ett antal år sedan grundades 
tanken att ta dåtidens Västern-
klubb och skapa Medborgarna 
som vi känner till det idag. Under 
åren som gått sedan detta skifte 
har målet hela tiden varit att ut-
veckla föreningen i syfte att upp-
muntra medlemmarnas intresse 
kring 1800-talets vilda västern. 

I takt med att föreningen vuxit och 
dragit till sig fler medlemmar varje år 
har det varit viktigt att fortsätta ut-
vecklingen framåt. 
De senaste åren har vår klubbstuga 
varit belägen i anslutning till River 
City First Dining Saloon i Colorado. 
Efter en tid växte intresset för att 
vid utvalda tillfällen uppehålla sig i 
Deadwood, beläget längs med tågräl-
sen. En spökstad som funnits länge 
på High Chaparral men som varken 
besökare eller personal nyttjat på 
väldigt länge.

Bra idéer och god vilja
Under åren det har kokats grytor 
över öppen eld, druckits kaffe och 
samtalats gott, Det har funnits en 
vilja hos oss medborgare att komma 
bort från turismen och leva västern 
liv för vår egen skull ibland.

Att koppla bort omvärlden och vara 
där och då. Detta måste gå att ut-
veckla. Samtidigt måste det förstås 
göras på rätt sätt så man alltid har 
valet att kunna gå emellan parken 
och vårt egna tillhåll. Deadwood var 
det perfekta stället. 

Visionen tar form
Visionen om hur husen skulle byggas 
upp, gatan fyllas med sand, hur de 
trasiga vagnarna skulle bytas ut mot 
diligenser och staden väckas till liv 
kom till. 
Detta skulle bli medborgarnas egen 
stad. Med inspiration från historis-
ka byggnader hade staden potential 
att kunna bli ett unikt tillhåll för alla 
nordens medborgare. 
Under våren år 2021 arbetade grup-
per av frivilliga medborgare i arbets-
lag under flera arbetshelger för att 
påbörja arbetet som i framtiden ska 
få visionen att bli verklighet. Man 
ska ha i åtanke att bygget av Dead-
wood är en flerårs plan och det kom-
mer ta sin tid, förmodligen kommer 
det bli ett projekt som aldrig kom-
mer bli helt färdigt. Det kommer 
alltid finnas delar man vill utveckla 
eller förändra. Något som är positivt 
och som gör att vi medborgare alltid 

kommer ha projekt i gång i staden.
Fram tills idag har två av stadens hus 
färdigställts så bra att de går att an-
vända. Det ena är stadens Land Of-
fice. Här håller våra klubbvärdar till 
och här finns även klubbens plats för 
köp och byte av begagnade kläder 
som hör eran till.  

Lägerplats med möjligheter
Det andra huset är det vi kallar för 
Hoodan. Huset agerar stadens värds-
hus. Här finns möjlighet att värma 
och kyla mat samt rinnande vatten. 
Vi har ett stort antal sittplatser på 
framsidan, baksidan och inomhus. 
En plats som kommer vara perfekt 
för framtida sommarfester och grill-
kvällar. 
Förutom två iordninggjorda bygg-
nader finns även en lägerplats som 
stundtals använts flitigt under som-
maren. Vid ett tillfälle arrangerades 
den årliga cowboygrytan som upp-
skattades av alla, en tradition som vi 
håller hårt i många år framöver. 
Vid grillplatsen finns tillgång till ved 
och tillbehör för att få igång en eld. 
Ambitionen med lägerplatsen är att 
alla medborgare ska känna att möj-
ligheten finns om man känner för att 
laga mat, baka bröd eller testa något 

annat nytt som man läst sig till eller 
hört talas om. 

En levande miljö
I framtiden väntar ett Deadwood i 
fortsatt utveckling. Förhoppningen 
att vi längre fram ska ha bättre möj-
ligheter att arrangera de traditionella 
grillkvällarna och sommarfesterna 
lever kvar och det har de senaste två 
säsongerna vart en del som saknats. 
Under hösten och våren kommer det 
fortsätta att arbetas, både på praktisk 
utveckling för att göra staden använ-
darvänlig åt samtliga medborgare, 
men givetvis också att utveckla övri-
ga hus på gatan för att vi ska få en så 
levande miljö som möjligt.
Vad resterande hus i staden kommer 
ta för skepnad och fylla för roll åter-
står att se, vilket också är charmen 
med att vi medborgare får var med 
och skapa vår egen tillvaro i parken.

Text: William Doverholm

Hoodan efter renovering blev ett härligt tillhåll för medborgarna.Land Office efter renovering.

Hoodan innan och under renovering

Hoodan innan och under renovering
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