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FROM THE
OLD WEST

Filmen från 60 som blev en succé handlar om bl, a
the Oklahoma landruch och hur Yancey och Sabra
tar över en tidning som de kallar Oklahoma
Wigwam. Yancey som har en orolig själ är alltid
öppen för nya idéer och far runt i olika krig, och
andra äventyr. Han tar stort parti för Indianerna
både fysiskt och i tidningen. Han blir erbjuden
senator tjänst men upptäcker att det är bara för
att fortsätta jaga bort indianer för att sno oljan
från deras marker. Som rättskaffens man hoppar
han av det och drar ut i ett nytt krig. Hemma
jobbar hans hustru med att ta hand om barnen
och sköter tidningen så att den blir en stor
framgång.

Howdy !
Då närmar sig säsongstarten i parken och
det är dags att hänga fram årets olika
kläder polera upp eventuella skodon. Det
har redan bjudits in till vårdopp och vårfest
så det ser ut att bli en bra start. Själv har
jag hittat lite nya plagg som jag hoppas man
skall få användning för i sommar.
FÖREBILD
Alla vi entusiaster har väl någon förebild
från det verkliga livet och det går väl inte att
sticka under stol med att det är lättare för
oss män att hitta någon förebild från
western då det ofta är män som tar för sig
och symboliserar framstegen, men vad man
kan se med lite forskning är att det är
vääääldigt få män som varit framgångsrika
och varit ungkarlar eller levt sitt liv utan
kvinnor. Bakom varje framgångsrik man
står en stark kvinna sägs det ju.
Det är ju lätt att ta till sig några av de mest
kända hjältarna i western världen.
Själv har jag funderat på vilken western
karaktär jag står närmast och det får nog bli
en karaktär som är både fiktiv och som
härstammar från verkligheten.
Boken Cimmarron har filmatiserats två
gånger. 1931 och den senare 1960 med
Glen Ford och Maria Shell, Som Yancey och
Sabra Cravat. Cimmarron kommer från
Cimmarron Territory vilket var ett annat
namn som användes för ingenmansland
dvs. det outforskade landet.

Bild från the Oklahoma landrusch 1893
Denne Yancey har författaren sprungit ur verklighetens Temple Lea Huston som var den siste
sonen till den kände Sam Huston som var med och
befriade Texas från Mexico. Temple Huston var
briljant rättegångs advokat som var känd för sina
teatraliska utsvävningar i rättsalen. Han var också
en utmärkt gunfighter som dödade minst en man i
en duell.
Han gifte sig med Laura Cross 1883.
Filmen från 1931 visade mer av Yancey som
lagens man.
Så om jag ser på mig och min kära hustru så är vi
nog ganska lika Yancey och Sabra. Jag är ute och
far, jag älskar att argumentera och rättvisa skall
det vara. Mitt senaste framträde i rättsalen gjorde
jag bra ifrån mig och jag står upp för indianerna.
Ja, tidning jobbar jag ju fortfarande med, och
gillar att slingra revolver. Min fru är den starka
kvinnan som tar hand om hem, barn och håller
ordning på logistiken.
Kom gärna in med er egen story och tolkning av er
egen förebild. Tills vi ses o hörs i sommar så ha
det bra/Red
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DEADWOOD
Vår oas på HC är Deadwood.
Ni som kommer ihåg, så
gjorde jag ett reportage i ett
nummer av Gazetten för
några år sen om just
originalet till denna stad.
Det riktiga Deadwood ligger
ju vid Black Hills i South
Dakota.
Det är ju fantastiskt att vi nu
fått möjlighet att hänga i
denna ”håla”. Det är härligt
att sitta ner och kunna brassa
lite bönor över öppen eld.

Stor som liten, så går det
bra att hänga här men
kravet är otvetydigt, rätt
klädsel gäller.
Eldplatsen kommer att
flyttas en bit bort då den
ligger för nära spåren.
Dessutom har väl en och
annan förändring också
skett därute.
En varm sommardag är
det verkligen som i en
gryta över öppen eld, men
härligt.

Det är härligt
att ha ett ställe
som vi kan
prata om, så vi
kan ha ett
gemensamt
samtalsämne
som rör lite av
western som vi
ju alla gillar.

Reglerna för Deadwood finns i
medborgarlokalen och anslagna på plats.
Här används också bara tidstypisk utrustning
och övrig utrustning som inte platsar stoppas
undan vid tågpassage. Det skall se ut som ett
ställe från svunna dagar.
På tal om tågpassage se nästa sida.
Kul när man hör tågvisslan bak kröken och
man hör i rälsen att en gammal Järnhäst.
tär på gång.

Att ta sig till Deadwood gör man via
grinden i River City, och som det var
förra året så anmälde man sig i
medborgarlokalen vid Town Hall.
Hur det kommer att vara i år kan man
läsa på nämnda plats.
Att förvalta förtroendet att få vara här
är av största vikt och på kvällstid är
det inte tillåtet att hänga här vilket
gäller alla.
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Burt föddes på Manhattan NY 1913 och
dog 1994 i Century City, CA.
Burt Frank
var känd
för sina
atletiska
Född
James
Cooper
7 majförmågor
1901. I
och gjorde
många roller
därMaj
han1961.
fick visa
Helena
MONTANA.
Död 13
sina konster. Han hade jobbat bl.a., på
en cirkus. Han är också känd för sitt
karakteristiska leende som han själv
kallade för ”The Grin”
Han gjorde en mängd filmer och fick en
hel del utmärkelser. Han gjorde bl, a 7
filmer med Kirk Douglas.
Hans aska är begravd under en stor ek i
Westwood Memorial Park, Los Angeles.
Det var så han själv ville ha det.

VERA CRUZ
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VERA CRUZ.
Tycker jag är en klart sevärd rulle då jag även
gillar Gary Cooper.
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GUNFIGHT AT THE O.K CORRAL.
Från femtiotalets storhetstid gällande western filmer.
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THE LAWMAN.
Är originalets titel. Detta är en av mina Lancaster
favoriter. Visar en hård orubblig Sheriff som
verkligen ser till att lagen följs.
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THE LAWMAN
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Utanför ”Vår Lokal” är det många besökare, och en ny
gungstol används flitigt av vår ”Borgmästare”
Härligt med dom små western karaktärerna och det blir
väl knappast sötare än så här. Jag lovade ju att dom
skulle komma i tidningen och ett löfte kan man ju inte
bryta.
I Old Mexico träffade jag på ”Miss Zorro”, vilket jag
tycker är ett passande namn. Jag lyckades vinna ett par
godis pengar av henne genom ett spel som hon
föreslog.

Våra härliga
dueller som
numera utförs på
arenan.
Vi western
hjältar är lite
känsligare än
skådisarna som
normalt hänger
här.
Ösregnar det så
är vi hellre
under tak.
Med det menar vi
att vid uselt
väder blir det
inga dueller,
men som tidigare
utgår man från
vår lokal.

BISON
2014

Kanoner och tält inför
en weekend med slag
från inbördeskriget,
och många andra
händelser.
Härlig stämning på
hela området.
Fantastisk känsla på
kvällen i fullmånens
sken över lägret.

Här sitter man i middagssolen och
tar igen sig. Man kanske väntar på
att få se Daltons eller lite gatu
can can show som det bjöds på
under året utanför Kates på
huvudgatan.
Jag väntar fortfarande på att man
skall öppna saloonshowen igen och
nu är jag nog beredd att betala
30:- spänn för ett uppträde.

WESTERN
STYLE

PARTY
Då var det party i River
City.
Många glada personer som
har nära till ett
skratt. Vädret på topp
och grilldoften låg tät
över nejden.
Som vanligt en trevlig
tillställning.

Här spelas det
poker. Tyckte
dom hade kort
instoppade i
alla
skjortärmar
och kavajslag.

DEAD MANS HAND…..
Är den beryktade frasen om spelkorten Bill Hickok hade i sin han då
han blev skjuten i ryggen av Jack McCall.
Två par ess o åttor är de flesta överens om och att det var klöver
o spader. Men 5.e kortet är man inte överens om.
Ruter knekt säger ett vittne från rättegången. Ruter 5 säger man i
staden Deadwood. Ruter 9 säger ett ögonvittne från händelsen.
Klöver dam enligt ” Ripley´s Believe it or not”.
Man kommer aldrig att få reda på sanningen vad som han hade men två
par i svart bådar inte gott i alla fall.

Ja det är bra
när damerna
handlar och
männen står
med börsen
uppe och
langar upp
pengarna.

Jens och alla andra
manliga kaptener på
hjulångarleden. Jag ber om
ursäkt men jag har nog
fallit för den kvinnliga
upplagan av båtstyrare.
Tjusigt värre.
Inte ofta jag har hela
familjen med så då får jag
passa på att ta en bild.

RIVER CITY HARBOUR
DEADWOOD

PANG

Smäktande toner från
ett piano lockar mig
in till saloonen.
Det var inte ”Camp
Town Ladies” utan
mer något som
lockade till en
stunds lyssnande.
Jag sätter mig ner
och spanar under
hattkanten längs med
Main Street
samtidigt som jag
låter det varma
kaffet värma den
något frusna känslan
jag har.
Skall det bli någon
uppgörelse idag
eller har dom där
Daltons lämnat stan.
Jag reser mig sakta
och lämnar så
saloonen och tar mig
ner mot den gamla
diligens stationen,
har hört att dom
brukar hänga där

Glassbrudarna tar en paus, och jag slänger några ord med dom. Då dyker
dom där gynnarna upp. Jag utmanar dom på duell, och nu skall dom där
Daltons förpassas till drömmarnas land men naturligtvis fuskade dom, och
kom undan men jag tar dom i passet.

Till Old Mexico anländer ett härligt sällskap med tåget.
Kanske dags för en lunch på tavernan.
Detta är sista helgen som det är öppet för säsongen och vemodet
börjar redan sprida sig genom leden.
Jag släntrar bort till skomakaren Thomas, som har fixat sulorna i
mina nu 27 år gamla boots och jag räknar med att dom klarar några
säsonger till.
Det som kändes som en lång sträcka är nu snart över och om några
veckor öppnar parken igen och då skall jag åter besöka den gode
skomagaren (Skånskt uttal) nu med ett par nya boots som stått här i
många år. Jag behöver få på en sula för man är ju rädd att slita på
sömmarna. När jag tänker efter är det nog över 10 år sedan, ja kanske
15 år sedan jag köpte dom på Sko Uno. De hittade dom i källaren för
jag ville ha ett par med den gamla högre klacken så det var ett
restpar från förr. Suck tiden går… men, men, nu träffas vi snart igen
så ta hand om er // Red

THE OLD WEST
Då fortsätter storyn om hjulångarna och the ”Big Muddy ” Missouri River.
Härlig målning där man ser
alla dessa ”Snags” som lurar i
vattnet.

Ett av de stora problemen på floden var dessa s.k. snaggs. Träd som flutit med strömmen och låg och lurpassade
på båtarna. Två tredjedelar av alla förlisningar skedde pga. av dessa Snaggs. Värst drabbade var sidoskovel
skeppen då de var känsligare. Fast lotsarna höll skarp utkik efter virvlar på vattnet efter de som låg precis under
ytan så var det många olyckor pga av detta. Man tog även fram specialfartyg som jobbade med bärgning av
dessa här ses båten Horatio G. Wright som kallades i folkmun för ”Uncle Sam, s Tootpullers. (även förg sida)

Många var farorna på floden. Men flera båtar
kunde bärgas och renoveras och passagerare
klarade sig ofta då man vid larm tog sig till
orkandäcket som låg högt upp.
På bilden här ses Benton som redan 1889
körde på en Snagg och sjönk men bärgades
och mötte samma öde igen 1895. Hon
bärgades och kunde sättas i tjänst igen men
två år senare körd hon på en bro och därmed
var sagan över för denna hjulångare. Man ser
på bilden här hur hon är nästan viken på
mitten.

Här vilar hon nära
Sioux City

Här ligger hjulångare som sakta krossas mot stranden i St Louis av is som flyter nedströms. Sakta men säkert under
hela vintern 1865-66 tryckte isen på och förstörde hela 21 hjulångare totalt. Under en ismassa som kom och varade
under 5 minuter krossades 6stycken.
En storm har dragit fram 1879 och förstört hela överbyggnaden på den nybyggda Montana, en av de största
akterhjularna. Några delar hittades 500 meter bort. Hon renoverades och seglade vidare.

MONTANA

MONTANA

Montanas öde; En illasinnad ström drev båten mot en av bropelarna nära St, Charles Missouri 1884. Båten
förklarades som skrot och den hade då ett värde på 40000$. En hel del av lasten kunde räddas.
Nedan ses några av de kaptener som trafikerade floden och som blivit berömda av olika orsaker. Alla började dom
nerifrån som mässpojkar eller på däck och jobbade sig upp till att så småningom själv föra befäl över dessa
farkoster.
Som kapten eller lots fick man alltid vara på tårna då floden hela tiden hade översakningar på lut, opålitligt
maskineri, förhandla med indianer eller motsträviga besättningar.

THE OLD WEST

Jag har ju nämnt flera gånger hur floden är lömsk och ändrar sig.
På kartan ovan kan man se förändringar under 90 års tid på en sträcka på 7 mil.
Inte undra på att det flöt omkring träd och det bildades nya sandbankar och strömmar hela
tiden.

Föregående sida. Annons från tidning med avgångar på hjulångare till olika städer.
Vid sidan om är avståndstabell till olika städer räknat från Saint Louis räknat i miles. En mile är 1,6 km så det är
bara att räkna och multiplicera. Flera av dessa städer eller små hamnar lades ner och revs eller bara lämnades åt
sitt öde när hjulångartrafiken lades ner.
Under på samma avståndstabell kan man se att det var möjlighet att åka vidare OVERLAND så att säga med
diligens eller annat transportsätt. Ett känt bolag var ju just OVERLAND Stage Coaches. Tre ggr i veckan kunde
man åka från Benton till Helena som var huvudstad i Montana.
Under ses ett pilotcertifikat. Det gick alltså inte bara att gå ombord och säga att man kan lotsa man behövde ett
certifikat.
Nedan ses en karta över USA med namn på platser längs med olika floder där man kunde ta sig fram med båt.
Längs flera av lederna bedrevs också handel med Indianer. Båten stannade och man byte varor och
transporterade varorna vidare till nästa hamn där de såldes vidare.
Nu kan ni fundera lite på alla dessa intryck ni fått genom dessa hjulångarbilder, och när ni sen åker mellan Old
Mexico och River City i sommar så tänk då på de som åkte i flera veckor längs med floden en gång i tiden för
att ta sig till nya områden och marker. Själv hoppas jag att jag skall passera över floden några gånger i höst när
jag skall utforska några nya områden.
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