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THE OLD
WEST

Varje gång jag besöker High Chaparral så
tänker jag på engagemanget som startade
alltihopa och vilken glädje HC gett mig och min
familj under alla dessa år, och som nu förvaltas
på ett bra sätt av nya generationer för
kommande generationer.
Så jag vill bara avsluta med ett stort tack till
”Big Bengt” för ditt verk.

Howdy!
Våren hinner knappt få fäste i den svenska
södern innan man nås av ett tråkigt besked.
Vår allas hjälte och stigfinnare ”Big Bengt” har
lämnat detta livet och gett sig av mot nästa liv.
Bengt nådde ju den aktningsvärda åldern av
93 år och det var väl dags att resa vidare.
Detta är en del av livet brukar jag säga och i
detta fall har ju Bengt varit med länge.
Jag kände inte Bengt mer än att jag slängde
några ord med honom då, men ändå har han
betytt mycket för mig, ja hur då kan man fråga
sig.
Ända sen jag som väldigt ung hörde talas om
High Chaparral och hur det kom till med alla
umbäranden med myndigheter mm har det
satt sina spår hos mig. Även om jag hade
westernintresset redan då så var det främst
tanken att man kan nå sina drömmar om man
ligger i och inget är i princip omöjligt.
Det omöjliga tar bara lite längre tid.
Att börja från noll och kämpa sig mot sina mål
ger en härlig tillfredställelse även om det
kunde gått betydligt fortare ibland om man
haft mer medel.
Jag har som Bengt haft ett antal drömmar och
jobbat med detta, vad jag aldrig riktig vågade
var att släppa livlinan till jobbet och kasta mig
”all in” och göra min hobby till business.
Men jag bygger på mitt lilla Fort och min
dealerhall för de gamla bilarna och en hel del
andra Project har jag alltid på gång.

SNART DAX
Då är det snart dags för portarna att slås upp
för en ny säsong på High Chaparral.
Det skall bli spännande att se vad som hänt till
detta år. Man ser ju på facebook och hemsida
att det pågår en del ombyggnationer och
förändringar vilket skall bli kul att se.
Bl,a den gamla palissaden mot hotellet skall
bytas ut. Jag skulle gärna vilja ha en av de
gamla stolparna att sätta upp här i mitt lilla
fort.
I skrivandes stund har jag ännu inte hört något
om man fått fram någon officiell
medborgarflagga ännu så vi får väl hoppas att
det kommer en lagom till öppningshelgen så att
man kan hissa en symbol på campingen.
Jag funderar som bäst på om jag skall tillverka
en skyllt som jag kan sätta bredvid husvagnen
och då är det ett problem vad skall jag sätta för
text på den hmm vi får väl se vad jag kan hitta
på.
Då får ni hålla till godo med lite bilder på
härliga medborgare, lite filmtips och några
sidor från den tiden vi alla gillar och snart ses
vi väl längs någon gata i vilda western och till
dess får ni ha det bra. // Red

HC CITIZENS 2015
En DAG I WESTERN

En helg i juni, Ett besök i
DEADWOOD där ett par hårdföra
typer väntar på tåget som kanske gör
ett stopp för att lämna en postsäck
eller ta ombord någon som löst en
biljett.
Ett par från Danmark har bänkat sig
vid lägerelden och man trivs bra i
den avskilda och tysta miljön.

Det riktiga
Deadwood som fick
sitt namn efter alla
de döda träden som
låg nere i ravinens
botten där staden
började sin era har
idag ca 1300
invånare.

Samkväm i River City med
anställda och medborgare.
Ett trevligt inslag.
Hoppas det blir bra stämning
även på vårfesten 2016

SENSUR!
Här bakom döljer sig muggar med
alltför iögonfallande text

De unga medborgarna
Den yngre generationen som lever sig in i western världen blir
fler och fler, och om jag ser tillbaka genom åren så är detta
något som ökar från år till år vilket är riktigt kul.
För 10-15 år sedan var det vääääldigt få av det unga gardet som
man såg på gatorna.
Många fina kläder och kreationer ser man och man kan hitta en
hel del i second hand hörnan i stugan då barn växer snabbt.

Klubbstugan var
under året 2015
välbesökt och för det
nya året 2016 hoppas
vi på lika stor
uppslutning.
I väntan på
saloonshowens
återuppståndelse får
vi hålla till godo med
bensprattlarna på
Kates. Snygga som
vanligt.

OGALLALA, NEBRASKA
Front street.

Hos skomagaren kan man få sig en
halvsula och även handla lite second
hand kläder eller knivar i dubbelslida.
Ett improviserat kortspel på en
hjulångare hör väl till. Många av de
hjulångare som trafikerade floderna i
western hade riktiga spelhallar.
Ungarna gillade spelarna som hade
lika många kort i fickorna som i
handen.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
CHARLES
BRONSON
Charles Bronson, född Charles Dennis
Buchinsky 3 november 1921 i Ehrenfeld,
Pennsylvania, död 30 augusti 2003 i Los
Angeles, Kalifornien, var en amerikansk
skådespelare.
Bronson var ett av 15 barn till en litauisk
gruvarbetare, och vid 16 års ålder började
även han arbeta i gruvan liksom alla sina
bröder. Under andra världskriget tjänstgjorde
han som akterskytt i en Boeing B-29. Efter
kriget studerade han konst och kom med i en
teatergrupp och därefter jobbad han sig mot
filmens värld.

Charles Bronson deltog i en rad westernfilmer som B-skådis eller skådis på väg upp i hierarkin.
Och filmer som man kan se där han ibland bara har en mindre roll i är filmer som Apache från
1954, Vera Cruz från 1954, Drum Beat från 1954, The Man Behind The Gun
från 1954, Jubal från 1956 och Run Of The Arrow från 1957. I filmen Jubal med
Glen Ford och Ernst Borgnine börjar man se att det finns potential i Bronson som western hjälte
och i Filmen Showdown at Boot Hill ser man hans namn i fetstilen på film postern för första
gången. Här är 19 westerns listade som han var med i.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

Detta är en western variant på filmen 7
Samurajer som ligger med på min topp lista.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

Hyfsad rulle med lite ovanlig story, tycker
att den är klart sevärd.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN

BREAKHART PASS

Bra film med en story som kunde varit skriven
av Agatha Christie men baserad på en bok av
Alistair McLean. Gillar man åka ånglok är detta
en bra film och många härliga miljöer.

Denna film kommer jag mest
ihåg scenen där han ligger och
sover på tåget och drömmer
mardrömmar och börjar skjuta
med sina revolvrar rakt genom
sängen ovanför. Låg där någon i
den bingen tro?!?

Denna film gillar jag skarpt och det är dels för den typiska Leone känslan och
med den härliga musiken.
Dels för att detta är en av de filmer som bidragit till min vurm för dom
förnicklade revolvrarna. Henry Fonda som genom denna film gick från hel ylle
skådis till en elak figur bar på en just förnicklad colt 45 med 7,5 tums pipa.

HC CITZENS 2015
Direkt från bedömning hos KULAN på väg mot
banken för sedvanligt fotografering fångade jag in
denna gentleman som just vid fototillfället var den
senaste medborgaren.

CIVIL WAR WEEKEND ett fantastiskt inslag på
HC och mycket kanondån och muskötskott.
Årets CIVIL WAR WEEKEND är den 6/8 och
det skall bli spännande att se årets tema.

Hela familjen engagerad i
Nord o Syd Livet måste ge
kul diskussioner hemma vid
köksbordet om olika
evenemang och aktiviteter.
Min dotter har nu hängt på
HC med oss i 20år och det
är extra kul att hennes
pojkvän också tycker det är
kul att ta ut svängarna och
ge sig hän åt westernlivet
emellanåt, och tänk vilken
lycka att kunna hitta en
liten damhandväska som
matchar kläderna hos
kulan, och det ända par
herrskor som fans kvar var
rätt storlek och passade
perfekt.

Slaget vid Shiloh, också känt
som Slaget vid Pittsburgh
Landing, utspelade sig i Hardin
County, Tennessee, 6-7 april
1862, var det ditintills
blodigaste slaget under amerika
nska inbördeskriget. Nära att
sydstatstrupperna slagit
Nord här men man fullföljde
inte initiativet och Nord
kunde vända slaget och stå
som slutsegrare. Totalt ca
25000 i förluster varav ca
1700 st döda på varje sida.

LAREDO
Ligger i Webb County i
delstaten Texas, USA med
231 470 invånare. Laredo
är administrativ huvudort i
Webb County. Staden ligger
vid gränsen mot Mexiko på
Rio Grandes norra strand
mittemot Nuevo Laredo.
Yta: 233,1 km²
Höjd: 134 m
Grundades: 1755

Många härliga dagar på HC under
året 2015 och man slog många
rekord. Som vanligt bidrar vi
medborgare till den totala bilden av
parken och äventyret.
Snygga damer, Snygga parasoller
och en hel del gentlemän.

En superbra kväll vid stugan med
grillar, dueller och musik.
Ett par härliga lirare drog ett par låtar
med riktigt gammalt westernstuk och
detta gick publiken igång på. Nu väntar
vi på denna Duell med mer låtar inför
kommande säsong.

DEADWOOD High Chaparral
Dags att fixa lite lunch runt
lägerelden i spökstan som är ett
trevligt tillhåll för oss medborgare.
Regler finns i stugan

THE OLD WEST
THE SOLDIERS

Ett kompani från 3e Kavalleriet från
Fort Davis i TEXAS tar en paus på en
bergsluttning. Över lägerelden hänger
kaffekitteln och i framkant står den
unge officeren med sin vita springare.

Under de stora indiankrigen så var soldaternas enda
uppgift att slåss mot dessa urinvånare och mången
läsning härom är nedslående.
Palissaden på bilden i Dakota territoriet är byggd av
guldgrävare som soldaterna poserar framför

THE OLD WEST
Fort Union, New México ett Fort byggt i
av bl,a tegel. Notera brandsprutorna mitt
i bild. Det var inte många fort som var
byggda enligt principen med stockar
runt om som man egentligen vill att ett
Fort skall se ut som.

En Gatling-gun besättning vilar ut vid sitt
vapen. Detta var inte så brett representerat då
det hade lågt värde hos många befälhavare
under indiankrigen då det tog för lång tid att
rigga. Ammunitionen gjorde också att den
behövde rengöras frekvent.

THE OLD WEST

THE OLD WEST
Av de 700 män som anmälde sig frivilligt till olika
regemente i Colorado och var med i Sand Creek
massakern blev säkert inspirerade av denna poster
som samtidigt gav dem rätt att plundra.
Sand Creek. Där indianerna trots vita flaggor och
barn o kvinnor bad om nåd sköts de kallblodigt eller
slogs ihjäl mot vagnar.

THE OLD WEST
En av de mer
kända soldaterna
från denna tid,
och som mötte sitt
öde vid Big Horn
var denne
egoistiske man
General Custer.
Som på den tiden
fick en hjältes
honorering men
vars hjältegloria
både åkt av och
begravts.

