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FROM THE
OLD WEST

Deadwood, en härligt varm sommardag är lika varmt
som det riktiga Deadwood i South Dakota.

Howdy !
Hösten for förbi i ett nafs och mitt i detta
beslutade man att vår befintliga hemsida
skulle avslutas och en ny skall öppnas.
Det blev således inte mycket gjort på
redaktionen då jag inte själv visste hur man
ville att det skulle se ut framöver.
Men vi skall fortsätta med vår tidning
GAZZETTEN så då får jag kavla upp
ärmarna, hälla upp trycksvärtan och se om
vi kan skapa lite läsbart så här i detta nya
år.
Vad hände då under säsongen 2014, detta
prövningens år.
En hel del evenemang och träffar hade vi
som många besökte och många härliga
personer träffade man på. Många hade fixat
till nya kreationer i sann western anda och
det var inte så mycket diskussioner om just
problematiken om man skulle bli godkänd
eller inte.
Medborgarantalet har stigit ständigt och
utan att ha några fakta så tror jag vi ligger
runt 1500, det har i alla fall tillkommit flera
stycken under året som gick.
Vad som var extra trevlig under den gångna
säsongen var att vi fick tillgång till
Deadwood igen. Vi fick möjlighet att fixa till
stället och några medborgare gjorde ett
jättebra jobb för att få det att se trevligt ut.

Att använda stället är också förknippat med
några regler, och detta har vad jag förstått skötts
bra från oss medborgare. Men det gäller att vi är
på tårna och sköter stället och följer de regler vi
har satt upp.
Tyvärr var det också under året som gick lite
kommentarer, åsikter och ordväxlingar på olika
media som skapade lite tryckta stämningar.
Det är väl lite av baksidan av dessa olika sajter
där man kan växla meningar mm. Att läsa en text
är ofta förknippat med olika tolkningar och
sinnesstämningar.
Man kan ju tolka en text på många sätt vilket
kan ge upphov till onödiga konflikter.
Under hösten minskade detta och jag måste säga
att jag tycker att detta har ebbat ut och hoppas
att det brev som gick ut ger alla en tankeställare
och att vi fokuserar på att skapa någonting bra
tillsammans.
Om nu allt går som jag planerat och jag tänkt
mig så hinner jag förhoppningsvis nog med ett
par nummer av GAZETTEN här under våren.
Som vanlig välkomnar jag foton från händelser
och miljöer i parken. Gärna från den analoga
tiden då foton är lite mer sällsynta och parken
såg annorlunda ut
Själv har vi börjat med våra små lägereldar i vårt
eget lilla western hörn på tomten för att börja
bygga upp stämningen. Härligt att sitta och titta
på lågorna med en revolver i handen.
Ha en härlig western vår
”Elof”
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ÖPPNINGS
HELG o
VÅRFEST
TOWN HALL med vår lokal väntar i
morgonsolen på att besökarna skall börja
strömma till. Det var väldigt många
western plagg o prylar som fann nya ägare
under året som gick. Och vad som sagts är
att detta fortsätter 2015 med denna
försäljning.

Härliga western entusiaster börjar strömma till
och i den mycket läckra vagnen ligger nog en av
de yngsta medborgarna.

Tåget hade fått sig ett nytt tillskott
för året. Nämligen en kanon. Härligt
att se för en gammal artillerist.
Under själva kanonen är en stor
vattentank som inte är tänkt till
tågets ångkonsumtion utan till att
släcka eventuellt uppkomna bränder.
Men jag ser bara att det fattas en
pluton soldater i vagnen som vaktar
avlöningskistorna fulla med guld till
soldaterna i fält.

Våren till ära skulle badas in med
Long Johns i glada färger. Något
jag själv funderar på är varför de
är röda och inte lite mer sandbruna
med tanke på att det är
underkläder i en miljö där bad
förekom lika ofta som jag har en
femhundring i fickan. Det ’r en
som inte badat i röda havet ännu i
alla fall.

VÅRFESTEN
Då var det dags att ställa
sig i kö för den stundande
vårfesten och alltid lika
fantastiskt med alla
härliga western klädda
medborgare.

Härlig fest med trevligt sällskap o god
mat. Tyvärr är lokalen lite svår med
ljudet som gör att det är svårt att
snacka lite med bordsgrannen då
ljudet studsar i den relativt hårda
miljön. Då menar jag inte oss western hårdingar utan typ golv o tak.

WESTERN HEROS FROM THE SCREEN
GARY COOPER
Född Frank James Cooper 7 maj 1901.
I Helena MONTANA. Död 13 Maj 1961.

Gary Coopers far var domare i Högsta
domstolen i Montana. Cooper erhöll sin
grundskoleutbildning i England och
studerade sedan vid jordbruksskola i
Montana. Efter avslutade studier arbetade
han under en kort period som guide i
Yellowstone nationalpark och tecknade även
politiska skämtserier i sin hemstads
dagstidning, Independent. 1924 begav han
sig västerut i förhoppning om att bli
serietecknare vid någon tidning i Los
Angeles, men fick istället arbete som
dörrknackare.

Jag har valt att ta med filmer från 1936 och framåt, då jag tycker
de tidigare filmerna har mer matiné status. Dom har naturligtvis
ett historiskt värde och kan nog hittas i någon box.
Jag tycker Gary Cooper är en färgstark och härlig skådis som ger
en trygg känsla // Red

1925 fick han via några goda vänner
småroller i vildavästernfilmer. Coopers stora
genombrott kom redan påföljande år i
Stormens dotter. Cooper var en av de
verkligt stora stjärnorna under Hollywoods
guldålder och han var populär bland såväl
den manliga som kvinnliga biopubliken.
Cooper personifierade den starke, tyste
amerikanen, "en fåordig handlingens man".

HANGING TREE

HIGH NON
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TRAPPERDAYS
Då var det dags för årets trapperdays som trots
att vädrets makter gjorde allt för att skölja bort
de tappra adepterna så hade flera stycken slagit
upp sina läger på Trapper-Ön.
Fargo har ansvaret för logistiken och har som
vanligt sitt läger strategiskt placerat.
Tyvärr missade jag precis käket men lite hett
kaffe kunde jag bli erbjuden men det var nog
för bra för min klena mage.
Svart som synden, hett som helvetet och trögt
så att en hästsko kan flyta i det.
Det är cowboykaffe har jag fått lära mig.

En del hade grävt rejäla diken runt sina lägerplatser för att göra
små egna bäckar och det var nog inte för att vaska guld i utan för
att kunna vaska sig i när andan föll på. Med devisen torr fåra-ingen
tvätt. Lite vatten i fåran liten tvätt. Mycket vatten i fåran stor tvätt.
Att tillverka små sittplatser av två bräder är något jag skall prova
att göra, lätt att packa in och ha med sig, och skulle det tryta med
värmen så har man ju alltid ett ved alternativ.
Jag skulle gärna vilja ha en tipi hemma på tomten, hmm kanske en
lite mindre än denna. Ser alltid härlig ut och inbjuder till att sitta
runt en liten eld på fällar och prata visdomsord.

En diligens som sett
bättre dagar och är väl
mer lämplig att ställa ut
i Deadwood istället som
har lite känslan av en
spökstad med lite
spännande liv kvar.
Det var även marknad
på allehanda hantverk
och prylar, men här
sitter man och värmer
sig vid lägereldarna.

Sköna damer kryssar
fram mellan
vattenpölarna.
Jag höll mig på lite
avstånd för gentleman
som jag är hade jag ju
känt mig tvungen att
lägga ut min kavaj
över några av de
ganska svårforcerade
sjöarna som bildats på
stigarna.
Dom såg inte mindre
glada ut för de.

Nord o Syd krigarna hade hamnat bakom staketet
vid diligensstationen jag som alltid försöker vara
lite skämtsam föreslog en skylt med Andersonville
på men då fick jag ducka för några bajonetter.
Jag är djupt imponerad av dessa personer och deras
engagemang och konstruktivitet när det gäller att
fixa och dona med sin utrustning.
Kanoner uppställda på rad och jag vet att de vårdar
sina pjäser som sig bör, och vid sidan om i en
glödbädd ligger ett litet ensamt vedträ och avger en
strimma rök men också lagom värme till kaffet i
den gamla kannan. Den yngre generationen
splintar ved och snart skall det brassas käk på
betydligt bättre fyr.
Till vänster en representant för 5,Washington som
med hård min vaktar kanonerna så att inte
kanonjägare som jag skall sno nån.

Tältlägret har alla typer av personer och det hänger tvätt på tork samtidigt som några civila
pratar om slaget som ägde rum på kullarna utanför stan.
Den här lilla vagnsborgen ovanför har färdats med häst o vagn ända från Bleking upp till
småländska utmarken. Bara detta är värt en bedriftsmedalj .
Detta måste vara en fantastisk upplevelse, och kanske funderar dom under färden på hur
nybyggarna hade det när dom tog sig över prärien när det begav sig.
Hur släcker militären elden när de är färdiga med själva eldandet?
Jo man ropar eld upphör, då slocknar den………………

Nya härliga grillplatser vid
barnwestern användes flitigt.
Och en liten lagom tipi som
hade passat utmärkt framför
mitt hus här hemma.
Hmmm, det är väl bara att gå
in resa sig upp och knalla
iväg tänkte jag……………

……men det gick inget vidare för huvudet
stack upp ur hålet i toppen och jag såg mer ut
som en fågelskrämma med kjol.
Jag övergav idén och får nog handla mig en
egen.

Ännu en konkurrent inom
tidningsbranschen, får nog ta och
kolla in de där en dag. Vi borde snart
få ett eget tryckeri inom området, ja
en lite lokal kanske i alla fall… eller
en lite skylt eller….

Hjältarna har
flyttat in på
arenan och röken
ligger tät när vi
tränar för att få bli
riktiga skådisar i
showen. Visst
kunde det vara
härligt att få va
med och kasta sig
fritt ut i luften….
..från nedersta
trappsteget.

THE OLD WEST
En annan sak som jag starkt förknippar med USA och the Wild West är hjulångarna. Dessa typer av båtar med
pråliga inredningar och stora skovelhjul är också ganska unikt just för USA. Visst fanns dom på andra ställen men
inte i samma stora utsträckning. Här kommer några härliga bilder från Hjulångarlivet.

TH SILVER BOW var en elegant
hjulångare med sidoskovlar. Den
vilar här vid Missouri flodens
strand vid staden Fort
Leavenworth 1869.
Passagerarna gillade verkligen
denna båt med sin lyx och
hastighet men ångbåtsfolket
föredrog akterskovlarna för de
var inte så känsliga för ”snags”
Snags är träd och stockar som
ligger i floden och ibland precis
under vattenytan och just sådana
fick många hjulångare att både gå
till botten och bli skadade.
Till höger ses olika alternativa
båttyper.

Fyra tuffa ”bergsbåtar” med hög frigång och
flata i botten med akterskovlar var byggda för
att jobba i de övre delarna i Missouri river där
det var både grunt och strömt.
Här vilar de vid Bismarck, Dakota Territoriet
1877.
Hjorthornen överst på styrhytten på Ångaren
Benton visar att den var den snabbaste båten i
företagets ångarflotta.
Nedan lite biljetter och till höger en annons.

Missourifloden ställde hela tiden höga krav på lotsarna och båtfolket, då floden helat tiden ändrade sig genom att
fåran flyttade sig eller dök det plötsligt upp sandbankar som efter ett tag kund flytta sig till an dra ställen.
Här öster om Fort Benton ser man hur floden har byggt på med rejält till höger och dragit sig åt vänster där en s
formad fåra bildats och till vänster om denna har det bildats svåra sandbankar. Högt och lågt vatten är det också ofta
beroende på regn o snösmältningar och ibland svår torka.

Sidewheelern DeSMET har stannat längs med floden då man har börjat få ont om bränsle och man får ut och leta
omkullvälta träd för att fylla på vedförrådet tills man kommer till nästa ved-depå.
Sådana här stopp var oftast välkomna bland passagerarna då de kan vara på en resa som ibland tog upp emot 2
månader och det var härligt att kunna ut och spankulera lite på stranden eller bara en stunds avbräck på den monotona
resan.

A 3000- mile water way west
En lång och gigantisk spiraltrappa till Rocky Mountain, s löd en slogan på 1800 talets andra hälft.
Man kunde då tag sig flodvägen från Mississippi till Fort Benton Montana som ligger nära 800 meter ovanför
havsytan där man startade och 480 mil därifrån.
Tusental landprospektörer tog sig den långa resan i jakten på hitta guld och mängder med människor som ville
västerut tog sig med flodbåtar den långa resan. 1857 skrev en journalist att det var fantastiskt hur hundratals av
dessa flodbåtar trafikerade denna breda flod som var full av strömmande lera, trädstockar och annan bråte som
var riskfaktorer bara för att tjäna sig en slant. Missouri kallas ju också för the ”Big Muddy”.
Men runt 1859 började järnvägen ta över en hel del av båtfrakten och 1890 lämnade den sista lastade båten den nu
nästan övergivna Fort Benton och det som idag påminner om ångbåtarnas gyllne era är vissa avsnitt i floden som
fått namn efter några av dessa. Malta, Sultan, Diana och Kate som tragisk förolyckats på dessa platser.
Bilden ovan visar ett hamnavsnitt i St Louis 1850 där båtarna lastas och väntar på att ta sig an strömmen mot
resan västerut.

Olyckan är framme. 17 Maj 1849 Börjar det brinna på hjulångaren White Cloud och elden spred sig snabbt till
kringliggande båtar. Och när räkenskaperna granskades hade 23 hjulångare 15 kvarter blivit ödelagda i branden.
FORTSÄTTNING FÖLJER
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Som ni alla förstår så är detta inta alla medborgare utan bara den ”lilla” skara som
var på HC just denna helg så visst kan vi väl säga att vi är en härlig samling.
När vi då alla är utspridda i parken tillsammans med alla de som inte kunde vara
med pga att de stod i sina butiker eller var på sina arbetsplatser, så är det ju
verkligen en fantastisk samling statister som ger en härlig inramning till parken.
Tills nästa nummer kommer i april, som kommer att innehålla fler bilder på
medborgare 2014 och en del härliga bilder från Deadwood. Till dess får ni hålla ut
och värma er med egna små minnen, och sen är det ju inte så långt borta tills parken
öppnar och vi träffas igen.
Sköt om er och håll krutet torrt.
Elof/Red

