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   Panta rei, allting flyter. Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod...
Saker är inte idag som de var igår. Jag har flyttat norrut i landet och vet inte alls hur myck-
et jag kommer att resa runt och tävla de närmaste åren. Därför anser jag mig inte vara den 
lämpligaste att leda SWSf framåt. 
Jag hoppas att de finns någon annan, eller någon som vet någon, som vill ta över ledarrol-
len och iså fall tar kontakt med valberedningen innan årsmötet i juni.

Vår redaktör BB till GG har arbetat med tidningen i över två år nu, utan att ens vara 
medlem i SWSf, och hon ser också ett slut på sin karriär som redaktör. Hon skulle bara 
hjälpa till med GG några nummer tills någon i föreningen kunde ta över, och nu är det 
dags. Vi har under många år krigat hårt för att få ut en tidning till medlemmarna. Så vem 
vill axla rollen som redaktör till GG efter sommaren?

Förändringar blir ofta till det bättre, men det kommer inte av sig självt. Alla medlemmar 
måste dra sitt strå till stacken. 
Arbetet med Rikspolisstyrelsen fortskrider i oförminskad takt och vi har kontakt med dem 
nästan veckovis.
Vi lever i förändringarnas tid så vem vill hålla i stafettpinnen denna nya era…

Snart är det varmt nog att kunna skjuta utomhus och tävlingssäsongen börjar i maj. Fila på 
den sista detaljen och smörj in järnen för nu smäller det snart.
Det finns två 10-årsjubileum att fira i år. SWSf fyller 10 år och kommer att fira detta under 
tävlingarna i TBMT med en hel del nya inslag i både tävlingen och allt runt i kring. Läs 
mer om det i detta nummer av GG.
Det är nu 10 år sedan Tjeckien startade tävlingen DOT och detta kommer dom att fira med 
en 15-stage tävling och helt säkert en hel del annan pompa och ståt, det är dom bra på.

Glöm inte att titta på kornet när ni skjuter.

MVH Ray Heartless

   Panta rei, grekiska för “Allting flyter”, är hämtat ur Herakleitos’ auten-
tiska sats: “Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod, I samma vat-
ten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi”

Ordförandens filosofi



Svenska Westernskytte-
förbundet, SWSf, firar i år 
sitt 10:e verksamhetsår
som ett helsvenskt förbund. 
   Men vad är då förbundet? Jo, det är ni, alla 
medlemmar som är ryggraden i denna fantastiska 
skyttesport. Var stolta med hur ni byggt upp detta 
förbund av kamrater till vad det är i dag, en na-
tion i framkant av CAS-världen.

   Jag har egentligen 
ingen aning om hur 
man skulle kunna 
beskriva dessa 10 
år i text, vi som 
upplevt dem kan 
knappt fatta var 
åren tagit vägen. 
Det man minns är 
de trevliga stunder-
na och den goda 
kamratskap som är 
den röda tråden i 
CAS skyttet.

   Historien är att 
vi egentligen inte 
startade clean utan 
vi bröt upp från 
norge 2003 och helt 
enkelt gick vidare i den 
bana som vi startade 1998.

   Så fakta vart vi stod 2003 är 
inte så lätt att redovisa men jag skall göra ett försök 
att visa var vi är och vart vi är på väg. Skyttet hade 
redan 2003 utvecklats till den två-revolver-version 
som ni alla är vana att skjuta. Antalet tävlingar per år 
har varit ganska sparsamma och nya arrangörer har 
varit sällsynta, tills nu i år, då verksamheten utökas 
med två nya tävlingar och tävlingsplatser. Norrtälje 
och Klippan tar steget upp som tävlingsarrangörer, 
ett stort steg för en klubb och för förbundet betyder 
det att fler lokala skyttar kommer ut på stora tävlin-

gar, en viktig del i att sprida sporten. 
   Antalet medlemmar har varierat genom åren, 
mycket beroende på svårigheten att få licenser. 
Det vi vet är att medlemsnumren snabbt passerade 
1200 serien som svenska sidan tilldelades och vi är 

på gränsen att avsluta  de sista av 
de 200 numren tilldelade vid 

splittringen, 1399 kommer 
att fyllas i år och vi växlar 

då till 1600 
serien. Anta-

let klubbar 
har växt 
med 
åren och 
vi kan 
detta år 
skriva 
in klubb 

num-
mer 20 på 

listan.

   Att SWSf fyller 10 
år skall firas.

 Vi bokar in oss på tävlingen The 
Blue Mountain Trail, en tävling som 

startade redan år 2000 och som har varit 
en del i SWSf´s uppväxt. Alla deltagare kommer att 
tilldelas en jubileums mugg. Muggen kan sedan fyl-
las med kaffe inför den stundande minnenas kväll. 
Den kväll vi minns de 10 åren som gått och förmed-
lar vår framtidstro på de kommande 10 åren. Extra 
priser kommer att lottas ut, så alla har chans på dem. 
Se sidan bredvid!!!

Varmt välkomna på 10-årskalas på TBMT!
/Grave Spit swsf # 617

YEEHAW SWSf! 



10 BAST 2013!
Mernickle Holsters
är en av sponsorerna på 10-årsjubileet
under TBMT 28-30 juni i Sundsvall

    Någon tursam Cowgirl eller Cowboy kommer, via utlottning, vinna ett 
certifikat till ett värde av 440 US Dollars, och kunna välja bland ett antal 
fantastiska hölster från Mernickle Holsters. 
   Detta tack vare ordförande Heartless ödmjuka förfrågan, och Bob och 
Sherrie Mernickles stora generositet. De är just hemkomna från en trip 
till Winter Range USA, som var en stor succé.
  Mernickle Holsters har tre serier hölster som passar CAS-skyttar och 
som vinnaren får välja ibland, nämligen; Quick Cal, Evil Roy eller Holy 
Terror. I varje serie finns flera olika hölster i olika färger och modeller, 
för Cowgirls eller Cowboys.

Ett Cowboyhölster ur Evil Roys 
CAS-serie

Ett Cowboyhölster ur Quick Cals 
CAS-serie

Ett Cowgirlhölster ur Holy Terrors 
serie Sweethart

   Gå in och titta på www.mernickleholsters.com 

VARMT VÄLKOMNA
till TBMT där även 
andra sponsorer har
lovat att göra oss ännu lite lyckligare genom 
att skänka fina priser till vinnarna! /Styrelsen



Kulan Trading AB
High Chaparral
330 31 Kulltorp
0370-821 70

Medlemmar i SWSf 
har 10% rabatt hos 

Kulan Trading
Company
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Valberedningen önskar hjälp från klubbarna. Tiden rinner iväg 
och snart står vi inför ett nytt årsmöte.
Vi behöver hjälp från Er ute i klubbarna. Ni vet vilka som kan 
tänkas vilja ställa upp i styrelsen. 
Vi behöver en del nya ledamöter, bl.a. ordföranden har aviserat sin 
avgång p.g.a. flytt långt norrut i Sverige.

Kom in med förslag till mig om Ni vet någon som vill ställa upp, 
eller om Du vill ställa upp själv.

Min mailadress är  f.weinholt@tordata.se

Ace Heart
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ROSEHILL RANGERS, Rosersberg
   Kontakt: Stefan “Rawhide Rooster” Hansen
   E-post: rawhide.rooster@swsf.se

SPRING CITY BOUNTYHUNTERS, Lesjöfors
   Kontakt: Patrik “Deadwood Walker” Olsson
   E-post: deadwood.walker@swsf.se

THE BLACK RIVER BUSHWACKERS, Örebro
   Kontakt: Stefan “McCoy” Grahn
   E-post: mccoy@swsf.se 

THE NORTHERN RANGERS, Sundsvall
   Kontakt: Hans “Gravespit” Forsman
   E-post: gravespit@swsf.se

THE SMOKING BARRELS POSSE, Borlänge
   Kontakt: Tobias “Black Walker” Gustafsson
   E-post: tobbeg77@hotmail.com

THORSBY DESPERADOS, Torsby
   Kontakt: Folke “Ace Heart” Weinholt
   E-post: ace.heart@swsf.se

WEST WOOD GUNFIGHTERS, Vimmerby
   Kontakt: Sten “Rocky Marshal” Bengtsson
   E-post: westwood@swsf.se

WILD WESTERN FRONTIERS, Skepplanda (GBG)
   Kontakt: Krister “Vaquero Chris” Vauhkonen
   E-post: kristervauhkonen@hotmail.com

WOLF WALLEY RAIDERS, Norrköping
   Kontakt: Ebbe “Kieth Black” Weber
   E-post: keith.black@swsf.se

CAPITAL COWBOYS, Stockholm
   Kontakt: Jan “Hipshot” Eriksson
   E-post: hipshot@swsf.se

CURTIS WELLS POSSE, Leksand
   Kontakt: Rolf “Sharps” Pettersson
   E-post: sharps@swsf.se 

DYNAMITE TOWN MARSHALS, Karlskoga
   Kontakt: Mikael “McIke” Otter
   E-post: wild.bull@swsf.se

EDSVALLA GUNSLINGERS, Edsvalla
   Kontakt: Anders “Hungry Wallace” Dahlberg
   E-post: hungry.wallace@swsf.se

GOTLANDS COWBOY ACTION SHOOTERS
   Kontakt: Anders “Big Andy” Holstensson
   E-post: big.andy@swsf.se

HIGH RIDGE PIONEERS, Gnosjö
   Kontakt: Björn “Fargo” Björklund
   E-post: bjorn.bjorklund@hotmail.se

LITTLE CREEK POSSE, Skåne
   Kontakt: Thomas “Gunslinger Doc” Christensen
   E-post: gunslingerdoc@swsf.se

NORRTELJE COUNTY REGULATORS, Norrtälje
   Kontakt: Bobby “Bowman” Jansson
   E-post: bowman@swsf.se

ROCK RIVER RANGERS, Strömstad
   Kontakt: Göran “Jim Waco” Svensson
   E-post: jim.waco@swsf.se



27-28/4

26-28/4

04-05/5

25-26/5

01-02/6

08-09/6

08-09/6

21-23/6

21-23/6

28-30/6

12-14/7

07-11/8

09-11/8

22-25/8

20-22/9

26-29/9

Gunsmoke at Little Creek - Little Creek Posse

The Last Frontier 2013 - West Coast Rangers

Gunslingers Trail - Edsvalla Gunslingers

19:11 to Browning

The Long Lost Trail - The Smoking Barrels Posse

The Pioneer Shootout - SASS Norway

Norrtelje County Regulators Summer Shootout (NCRSS)

SWS National - Texas Longhorn Shooters

North Territory Shootout 2013 - Wild North Frontiers

The Blue Mountain Trail

Into the Mosquito Canyon - Wild North Frontiers

Days of Truth

Midnightsun Blues in Wild Gulch - Wild North Frontiers

The Norsemen Trail - Quantrill Raiders och SWS

Indian Attack - Torsby Desperados

5th. German Territorial Roundup / German Regulators

Skåne - Sverige

Norge

Edsvalla - Sverige

Norge

Borlänge

Löten - Norge

Nortrtälje - Sverige

Ås - Norge

Alta - Norge

Sundsvall - Sverige

Alta - Norge

Tjeckien

Alta - Norge

Löten - Norge

Torsby - Sverige

Phillipsburg - Tyskl

Endast
Wild Bunch

Kräver 
SASS-

medlemskap

Norskt 
Mästerskap

EM

NM

Datum Tävlingens namn - Arrangerande klubb Ort - Land Övrig
Info

SM



Härmed kallas alla medlemmar i Svenska Westernskytteförbun-
det till årsmöte.
Plats: Sundsvall i samband med tävlingen The Blue Mountain 
Trail den 29 Juni

Verksamhetsberättelse för 2012 kommer att finnas att läsa som 
en pdf-fil på hemsidan under våren.
http://www.swsf.se

Lösenord för pdf-filen är [heartless]   /Styrelsen



  

 

Little Creek Posse bjuder in till 10 Stages CAS skjutning den 27-28 April 2013. 
 

Regler och kategori enligt SASS. Minst 3 anmälda för att kategori ska öppnas. 
 
Ammo: C.a. 100 Gevär, 100 Revolver, 50 Hagel. 
 
Shootersmeeting Lördag kl 8.45 vid klubbhuset. 
Lördag kl 09.00 Mainstage 3 st. 
               12.00 Lunch 
               13.00 Mainstage 3 st 
               16.00 Speed guns 
               19.00 Old West Dinner I klubbhuset. 
               Pris: 100kr inkl. 1 Dricka, Kaffe & Kaka. Föranmälan krävs 
 
Söndag kl 09.00 on stage. Mainstage 4 st. 
                13.00 Lunch 
                14.00 Team Shoot. Team anmäler sig på stagen. 
 
Anmälningsavgift: 300kr till main och side match. 
 
Det finns gott om plats att övernatta i klubbhuset. Medtag madrass eller fältsäng. 
Husvagn och tältplatser finns också.  
Finns ej tillgång till ström. 
VIKTIGT: Medtag eget dricksvatten. Det finns vatten men det är inte drickbart. 
 
Det erbjuds frukost (30kr per st) och lunch (60kr per st) både lördag & söndag. 
Anmälan krävs.  
 
Anmälan senast 5 APRIL via SWSF´s hemsida  http://www.swsf.se/tavling_res.html 
KOM IHÅG : 
Kategori, Alias, önskat boende och önskad mat. 
Informera oss gärna om du vill äta men har någon allergi av något slag. 
För meny gå in på hemsidan littlecreekposse.se 
GPS & matlista: Kommer snart på hemsidan http://www.littlecreekposse.se/ 
Matbeställningarna är bindande. 
 
Telefon: Gunslinger Doc  Tel: 0766264500 el 0413-350689 
Mail: gunslingerdoc@littlecreekposse.se 

Inbjudan till
“Gunsmoke at Little Creek”

Little Creek Posse





Edsvalla 
Gunslingers 

 
                                      

Invites you to: 
 

”GUNSLINGER TRAIL” 

2013 
Cowboy Action Shooting Contest  

4 - 5 Maj, Edsvalla Shooting Range 
EJ skyltat. Se färdbeskrivning eller gps kordinater 

 
Tävlingen består av 10 Stages Mainmatch, och vi skjuter alla kategorier 

som samlar minst 3 deltagare, Ladies och Buckaroo undantagna. 
Pris: 350kr Main Match inkl sidematch 

 
Ammunition Main Match: ca 100 Gevär, 100 Revolver och ca 60 Hagelpatroner 
Dubbla revolvrar på alla stager!  Max antal starter: 80  först till kvarn gäller. 
Obligatorisk Shooters Meeting lördag 09.00!  Registrering i SWS/SASS är ett krav för deltagande. 
Buckaroo Free Of Charge.   
Sidematch. Long Range Lever Action Pistol / Rifle caliber 100met på pistoltavla.                              
Speed all categories. Team.  

Priser utdelas till de tre första i varje Mainmatch klass. 
Pris till första (1:a) i sidematch. 

 
Vad gäller MAT……. Med för få anmälningar till maten så är det BACK TO BASIC 
som gäller…. Lägges ut 2 veckor innan på ”saloonen”…….. 
Maten BESTÄLLES SEPARAT…… staffan.r.gustavsson@hotmail.com 
 
Föranmälan är obligatorisk per mail till Hungry Wallace:   jad@kbab.net              

Ange Kategori, Alias och SWS/SASS # Nr                     Betalning sker på plats 
 

 
Husvagn & Tältplatser kommer att finnas  

 
 Sista anmälningsdag är den 21April! 
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   I de flesta gamla Västen filmer om boskaps-
drivning så är kocken och kokvagnen ett 
komiskt inslag i stark kontrast till de tuffa 
cowboys som driver boskap. I verklighet var det 
precis tvärt om. Kocken hade den högsta statu-
sen och bäst betalt efter förmannen för boskaps-
drivningen. 

   Det var ett riktigt tufft jobb att vara kock som 
verkligen krävde sin man. Han var respekterad 
och absolut inte någon man drev med eller gjorde 
narr av. Kokvagnen var livsviktig och utan den 
fungerade inte underhåll och logistik.
   Den som har fått äran av att uppfinna den tra-
ditionella kokvagnen är boskapsbaronen Charles 
Goodnight, som tog och byggde om en utrang-
erad armévagn till kokvagn år 1866. Den största 
anledningen till att han tog en sådan vagn var att 
den hade hjulaxlar av järn som var mycket håll-
bara. Det var fyra saker som Goodnight lade till på 
vagnen. Längs bak ett matskåp som hade en skiva 
på gångjärn som kunde fällas ner och användas 
som arbetsbord. Under vagnen, mellan bakhjulen 
precis under skåpet, fanns en låda för kokkärl och 
annan köksutrustning. På ena sidan, mitt på vag-
nen, hängdes en vattentunna stor nog att rymma 
två dagars vatten till manskapet. Som motvikt på 
andra sidan fanns en tung verktygslåda. Matskå-

pet var inrett med många små och stora lådor där 
allt möjligt förvarades. Matvaror, kaffe, whisky 
men också sådana viktiga saker som nål och tråd. 
Kocken hade, förutom uppgiften att laga mat, även 
sysslan att var sjukvårdare och att vara någon som 
kunde bistå med att sy ihop trasig kläder och laga 
trasig utrustning o.s.v. På flaket framför matskåpet 
förvarade cowboys sina “bäddrullar” och andra 
tillhörigheter. I alla filmer så har ju boskapsdri-
varna sin “Winchester” i ett sadelhölster på hästen, 
men i verkligheten så låg den på vagnen, den var ju 

tung och man ville inte trötta ut hästen. En normal 
kokvagn var avsedd för ungefär tio män. Var hjor-
den stor och det var många cowboys hade man mer 
än en vagn.
   I boken “Cowboys” av W.H. Forbis berättas 
om kocken som en person som var nyckeln till en 
nöjd besättning. Jobbet var betydligt mer krävande 
ute i betesmarkerna och på boskapsdrivningen än 
hemma på ranchen. Kocken var först upp på mor-

Kocken och

   Här en söt modell av en riktig Chuckwagon där man 
kan se en del av all utrustning som måste finnas med 
ombord. Nåde den stackare som glömde något!

   Känns den igen? Ja, ni har nog sett den på någon täv-
ling och här i Gunslinger Gazette. Det är Keith Black 
och Darling Clementine som brukar campera i den här 
fina kokvagnen.                                   Foto: Keith Black
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gonen och sist att gå och lägga sig på kvällen. Så 
fort frukosten var klar så bröt kocken lägret, lastade 
på vagnen och körde iväg före hjorden med boskap, 
inte som i alla filmer där han kommer i en vagn 

dragen av några lunkande hästar efter boskapen. 
Det var inta alltid som man spände hästar för 
kokvagnen, lika ofta var det mulåsnor eller dragox-
ar. I hans uppgifter låg också att utse den plats där 
man skulle slå läger för natten. Då gällde det att 
ha öga för terrängen och hitta vatten till boskapen, 
men här hade han hjälp av den cowboy som red 
före och rekognoserade väg för boskapen.
   Hemma på ranchen så ställde han undan vag-
nen och lagade mat i ett kokhus som låg nära den 

sovbarrack där cowboys hade sitt hem. Här var 
det betydligt lättare att laga mat, med en ordentlig 
eldstad med ugn och bord att bereda maten på. 
Maten skulle smaka bra och det fick inte snålas 
med den. Kaffe var livsviktigt, och förvarades som 
bönor som maldes varje dag. Att det ofta var unga 
män som var cowboys förstår man då det, enligt 
W.H. Forbis , populäraste kaffet var “Arbukle” där 
det fanns en pepparmintstång i varje förpackning. 
När kocken sa – ”Vem vill ha en karamell i kväll?”, 
så slogs nästan alla cowboys om att få veva kaf-
fekvarnen. 
   Den ranch som hade dålig mat, där ville inte 
männen stanna. Augusta Kohrs, maka till boskaps-
baronen Conrad Kohrs, avskedade en gång kocken 
och ställde sig själv i kokhuset för att göra tre mål 
mat om dagen till 40 män. Boskapsbaronernas 
kvinnor var lika tuffa som dom själva var.

Ett recept på mat som cowboys gillade:

“Cowboy bönor”
1 kg röda bönor, 1 kg Fläsklägg, 2 gula lökar, 4 
matskedar socker, 2 gröna paprikor, 1 burk tomat-
pure.

Oxdriver John Carson

Kokvagnen 

   Här i solen ser det ju riktigt trevligt ut. Man skulle 
nästan vilja vara med. Men en regnig dag med blöta 
bedrolls? Nä, inte lika kul.

   Fyra fina mulor hjälps åt att dra den tunga kokvagnen. Kocken har redan koll på vägen till nästa rastställe.





THE 
SMOKING BARRELS 

POSSE 
WELCOMES YOU TO 

 

THE LONG LOST TRAIL 
2013 

10 STAGES MAIN MATCH 
& 

SPEED SIDE MATCH 
1-2 JUNI 2013 

 
 

 

Avgift: 350 kr Main match, Side 
Match ingår. Buckaroos free of 

charge. 
 

Mat: Lunch serveras lördag och 
söndag. OWD lördag kväll. 

 
För ytterligare info se hemsidan: 

www.hem.passagen.se/tsbp/ 
 

Välkomna önskar 
The Smoking Barrels Posse 
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Tankar och Funderingar kring vår klass
“WILD BUNCH”

   
   Min första tanke var  –”Varför sålde jag min .45 
Colt Goverment m/ 1911?”, för som det är här i 
Västra Götaland lär jag aldrig få licens på en ny. 
   Tycker att klassen låter trev-
lig, den stöder ju lite av det 
jag alltid har hävdat, att “The 
Wild West” inte upphörde 
1890, utan höll på ett tag till. 
Ser man till Mexico så får vi 
lägga till minst 25 år. USA-
historiker brukar ju tycka 
att den varade några år in på 
1900-talet. Medan man här i 
Europa tycker att det slutar när 
boskapsdrivningarna upp hör.
   Klassen har ju tydligen fått 
sitt namn efter 
filmen med sam-
ma namn, men i 
verkligheten (rent 
historiskt) så var 
ju namnet “The 
Wild Bunch” 
knutet till 
“Butch Cassidy”, 
(Robert Leroy 
Parker), och” 
Sundance Kid”, 
(Harry Long-
abaugh), och 
deras bank- och 
tågrånargäng. Det 
gänget höll ju på 
in i 1900-talet så 
även det stärker 
ju namnet på den 
nya klassen. 
   Dom övriga 
medlem-
marna i gän-
get är ju inte lika kända för oss.  I USA  är 
det annorlunda, där vet folk vilka dom var. 
Så här är några namn från den inre cirkeln.                                                           

Har ni hört namnen förut? 
William Carver (“han som luktade som en skunk”)
Harvey Logan (Kid Curry)
Ben Kilpatrick (Den långe från Texas)
Deaf Charley Hanks (han hörde dåligt)
   Han som luktade som en skunk? Han tog fel på 

en skunk och en katt, sköt 
på den och missade, men det 
gjorde inte skunken! 
   Kvinnorna i gänget var, 
när man ser fotografier av 
dem, riktiga skönheter. På 
film blir ju alla kvinnor 
“förskönande”, men de två 
som tillhörde gänget perma-
nent var utan tvekan mycket 
vackra.
   
   Laura Bullion - en ranch-

dotter som höll 
ihop med “The 
Tall Texan”, 
Ben Kilpatrick. 
–”Folk påstår 
att jag har ett 
stänk indian-
blod i ådrorna” 
lär hon ha sagt. 
Hon skulle sitta 
av ett fängelse-
straff på fem år, 
men benådades 
efter tre år och 
några månader.
   Etta Place - 
“en fallen ung 
dam i Fannie 
Porters  hus i 
San Antonio” 
gifte sig troligen 
med Sundance 
Kid och följde 
med honom till 

Sydamerika. Att hon var en stor skönhet vet vi väl 
av de fotografier som finns på henne. Vad hon tog 
vägen efter Kids och Butchs död vet vi inte.

Vilket gäng: 
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Ett polisfoto av Deaf Charley Hanks

   Stående längst bak: Will Carver and Harvey Logan, (Kid Curry). Sit-
tandet: Harry Longabaugh (the Sundance Kid), Ben Kilpatrick (the Tall 
Texan) och Robert Leroy Parker (Butch Cassidy). Dessa fem medlemmar 
i det s.k. “Wild Bunch” poserade för detta foto i Forth Worth, Texas, efter 
att ha rånat The First National Bank i Winnemucca, Nevada. Kort efter 
flydde Cassidy och Sundance till Sydamerika.
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   Det fanns andra “damer” i det här gänget, t.ex. 
Josie och Ann Bassett, två systrar, båda väl skju-
tande och 
duktiga 
ryttare, och 
enligt sam-
tida källor 
”mycket 
attraktiva”.
    Här finns 
inspiration 
för våra 
damer att 
klä sig; 
   Etta - långa tjusiga 
klänningar, höga i 
halsen och med långa 
ärmar och på “pam-
pas” vida byxkjolar 
av senaste mode, hon 
skulle ju kunna rida.
   Laura - Var ofta 
hemma på ranchen 
klädd i arbetsbyxor, 
det vi kallar “snickar-
byxor”, men hon lär 
också ha klätt upp sig 
när det krävdes. 

   Tänk vad många 
trevliga “pistol-rig-
gar” det finns till en 
.45 Colt! Dels i läder 
men även i canvas, 
eller i en blandning 
av båda?  Jag hade en 
.45 Colt Goverment 
1911 m/70 förnicklad 
och väl skjutande, 
tänk att få ha haft den 
på höften i läder och 
canvas. 
   Men jag lär, som 
läget är i Västra Göta-
land, aldrig skjuta i 
den nya klassen. Vi 

ska inte prata om att få ett hagelgevär till. Tyvärr. 
   Stod i köket och gjorde en “Kreolskans Söndags-

gryta” 
som jag 
och frugan 
skulle ha. 
Jag bekl-
agade mig 
för min fru 
att jag hade 
gjort mig 
av med 
Colten. 
Hon klap-

pade mig på axeln 
och sa vänligt. –”Du 
är en stor pojke nu! 
Har du inte nog med 
leksaker i dom där 
vapenskåpen?”
   Är man för stor att 
skaffa mer leksaker 
när man är 70 år? 

Källor jag använt:
“Utanför Lagen”  -  
James Horan.
“Age of Gunfighter” 
-  Joseph G. Rosa
“Pictorial History 
of the Wild West - 
James Horan - Paul 
Sann 

 
/Oxdriver John 
 Carson
   

Jaura Bullion på ett polisfoto Anne Bassett Willis Josie Bassett, här 85 år

Harry Longabaugh (the Sundance Kid) och Etta Place, pose-
rade för denna bild strax innan de seglade till Sydamerika

  Det var 
ungefär 
en sån här Colt 
som Oxdriver 
sålde. Nedrans!
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   Lördagen den 9:e februari slöt sig några 
Northern Rangers samman på ”The Blue Moun-
tain” för att röja undan lite snö för inför winter-
range/indoor 2013.

   Med två snöslungor, och några spadar trotsade vi 
det ihållande snöfallet och började lokaliseringen 
av målen, som vi visste var där under snön någon-
stans. Proud Mary och Harley Parkinson skottade 

tak och pulsade i snön där inte slungorna kom åt,
Grave Spit och jag (Shotgun) sprutade snö åt alla 
håll med slungorna.

   Då vi var klara för dagen så funderade vi varför 
vi höll på med detta, skotta då det snöar som bäst 
och enligt prognosen så skulle det inte sluta förrän 
på torsdag. Kan ni tänka er att prognosen hade rätt 
för en gångs skull.
   Proud Mary och Harley Parkinson har med bra-

vur ordnat med maten under hela veckan. Soppor 
och buljonger ena dagen och stekning och hackning 
av grönsaker nästa dag.Så höll dem på hela veckan, 
men vilken mat det blev, fantastiskt gott om ni 
frågar mig.

   Fredag morgon och dags att skotta på berget igen, 
kring tre decimeter hade det kommit och drivit igen 
där vi skottade helgen innan.Efter skottningen så 

hämtades priserna och skjuthallen ställdes i ordning 
inför skytte, mat & samkväm.

   På tävlingsdagen var vädret bra, uppehåll och 
några minusgrader gjorde att ingen behövde frysa 
onödigt mycket. Innan skyttet drog igång så hur-
rades det för Boothill Bob som fyllde år.
När sedan solen började lysa i ansiktet så fick åt-
minstone jag lite vårkänslor.

Ja ha, ja... Det ska finnas en bana någonstans här under. Harley Parkinson gör sig beredd att skotta! 
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   Att skjuta utomhus på vintern eller i minusgrader 
gör att det dyker upp saker som inte brukar dyka 
upp, att smörja vapnen kvällen före brukar bara re-
sultera i att det går trögt eller att vapnen inte uppför 
sig som de brukar. Jag kör aldrig någon smörja då 
jag skjuter ute på vintern och det funkar bäst 
för mig.
Stagerna ute förflöt som de brukar, lite 
stela rörelser och fingrar, lite havererade 
vapen men med mycket socialisering i CAS-
familjen.

Så var det då dags att rulla ner mot hallen 
för lite lunch. Medan övriga deltagare åkte 
på lunch så guidades McIke och Capt’n till 
busstationen för att överlämna lite saker till 
Crazy Cooks pöjk – där efter vidare mot hal-
len och maten.
Lunchen bestod av en soppa/gryta/stuvning 
med tillhörande ostmackor och den var de-
likat.

När så skyttet återupptogs så kunde vi ta av 
oss lite kläder och röra oss lite friare. Vilket 

för undertecknad resulterade i någon bom direkt.
Skjutningen flöt på och med allas hjälp så klistrades 
det tavlor och restes hagelmål i en faslig takt.

   Efter lördagens skjutning så var det en stunds 
avkoppling och fräscha till sig inför kvällens OWD.

   Medan våra deltagare gjorde detta så förberedde 
vi andra maten. Grillen startades samtidigt som 
ugnen och det grillades i drygt två timmar medan 
det i köket pågick salladshackning, gratinering av 
potatis och vispning av sås.

Pratet om vilka tävlingar man skulle på i 
sommar tillsammans med prat om utrust-
ning och dess utformning pågick i några 
timmar efter maten.
När man så kom till hemmet igen så det 
blev lite vapenvård, ett takras hade letat sig 
igenom ett källarfönster och efter lite städ-
ning och fastsättning av skivor så började 
värmen sprida sig i huset igen.

   Söndagsmorgon i skjuthallen och kaf-
febryggning och ombyggnation bland målen 
stod på agendan.
Söndagen förflöt som sig bör med lite hjärn-
släpp, ”träffar” som letat sig strax utanför 
tavlorna, stora och små vapenfel och bort-
förklaringar.

   Två stager innan lunch som bestod av kycklingg-
ryta tog vid, jag tror att alla var lite hungriga för det 
blev alldeles tyst när vi började äta. Eller så var det 
så att den bistra sanningen hade kommit ikapp – att 
det snart var slut för den här gången.

Shotgun Joe har hittat en snöslunga under all snö. Så praktiskt!
Och andedräkten blir till ett vackert skägg.

Det ser ut som fallmålen står stadiga under all snö som föll. Och 
Harley Parkinson verkar uppskatta detta!
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 Sista stagen sköts igenom efter lunch och lite 
städning och undanplockning genomfördes medan 
resultaten räknades ihop.

Prisutdelningen visade vilka som hade marginaler-
na på sin sida den här gången.
Resultaten kan du läsa på www.swsf.se 

   Ett stort tack 
från arrangör-
erna till er som 
gjorde denna 
tävling till vad 
den blev.
Hoppas att ni 
sluter upp 2014 
också.

/Shotgun Joe

Fotografer:
Harley Parkin-
son, 
White Angel, 
Höjer 
och Shotgun Joe

   Det ser ut som en riktigt mysig tävling. Så friska och nöjda alla ser ut!
Man får hoppas att inte någon har kommit bort i all snön!



The Gunslinger Gazette 23

   Vinter med snö och kyla ger en bra kontrast 
till sommar, knott och solsveda. En bra helg med 
Cowboy Action Shooting med alla ingredienser: 
skjutning, mat och mycket bra sällskap.

   I januari har The Smoking Barrels Posse sitt 
klubbmästerskap, då brukar några få gästande 
skyttar få delta i ett eget extern mästerskap. I år 
var det Capt´n och McIke som var gästande skyt-
tar. De anlände redan på fredagen för att hinna 
umgås och äta lite mat. Lördagens väder bjöd på 
minusgrader men inget 
snöfall, stundom lite 
sol. Smoking cowboys 
bjöd på härlig tävling 
där att ha roligt och 
umgås stod i fokus, där 
skyttet var en del av 
cowboylivet. Lite täv-
lingsnerver visade sig, 
det är prestige när det 
ska avgöras vem som 
blir klubbmästare. 

   Porko Rosso, El 
Lobo och Black Walk-
er hade startat brasan innan vi andra hade anlänt, 
kaffedoften låg över campen, korven låg framme 
för ”frysning”. Tyvärr var El Lobo sjuk så han 
blev tvungen att åka hem igen. Black Walker bjöd 
på lite glögg som smakade utmärkt i kylan. Efter 
mycket prat, vi hade mycket att ta igen efter tre 
månader från varandra, så kom tävlingen igång. Vi 
höll tempot uppe då det vara ganska kallt, några av 
cowboysen hade glömt att fodra sina boots med tid-
ningspapper så de frös om fötterna där vi trampade 
fram i smala gångar av snö. Vi sköt och hade riktigt 
trevligt, några gick emellan till den värmande elden 
för att tina upp fötter och händer samt för att få sig 
en kaffeslurk. 

   Efter två stager var det dags för lunch bestående 
av korv med bröd. Då Shootgun lämnat återbud 
så hade vi ingen gurkmajonäs till, ogilla. Korven 
smakade bra ändå och vi fick upp kroppsvärmen 
lite. Röken från elden gjorde att ögonen tårades. 
Men vi var ju där för att tävla så snart small skot-

ten igen och krutröken stack i näsan. Black Walker 
hade lagt en lätt varierad tävling. Efter tävlingens 
slut så var det prisutdelning enligt följande:

   

Efter prisutdelning var det dags att packa ihop och 
åka hem till Alphyddan för att tina upp och äta 

lite nybakt sockerkaka. 
Mycket skyttesnack, 
laddningar, vem som 
vann vart, vapenteknik 
samt framtida tävlingar. 
Mycket fokus lades på 
att åka utomlands med 
vapen, vad ska vi tänka 
på då, vad ska vi ta 
med, hur ska vi för-
bereda. Tips från andra 
skyttar som vi tagit till 
oss förmedlades vidare. 

   Senare på kvällen 
kom Black Walker över för att äta middag tillsam-
mans med oss. En äkta cowboyrätt för den moderna 
cowboyen, tacos. Senare på kvällen bokades hotell 
till sommarens EM i Tjeckien. Mer skyttesnack 
men efter en lång dag och mycket frisk luft så vart 
det ”gamernight” även om det inte var tävling på 
söndagen. Söndagen började som så många andra 
dagar med frukost. Sen måste McIke och Capt´n 
åka hemöver, långt att åka på vinterväg. Alphyddan 
vart tyst och stilla igen, det enda som hörs är surret 
av tvättmaskinen.

   En tävlingshelg är så mycket mer än skjutning, 
det är att umgås med skyttevänner och känna 
gemenskap. Äta god mat och sova lite. Längtar till 
The Northern Rangers tävling om några veckor. 
Där ska vi umgås hela helgen med våra cow-
boyvänner - yeeehaa!

Vid tangenterna White Angel. 
Foto Bad Back Pete

Vinter i Dalom 
Klubbmästerskap:
1) Black Walker
2) Boss H
3) White Angel    

Öppen tävling:
1) McIke
2) Capt´n  

   Capt’n, McIke, White Angel, Black Walker och Boss H ser 
alla mycket nöjda ut över sina gnistrande medaljer!
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Revolverstrider, 
hur var de i verkligheten?

   Vi är uppfödda, via filmen, med myten om 
revolvermännen i Vilda Västern, som mötts mitt i 
gatan i den lilla staden 
och som gentleman 
drar dom inte sina 
vapen förrän mot-
ståndaren börjar dra, 
snabbast vinner! Men 
verkligheten var en 
annan.

   Efter inbördeskriget 
är ”Revolverman-
nens” tid inne, ett par 
decennier då den mest 
långlivade och frodi-
gaste av alla amerikan-
ska legender skapas. 
Ett fenomen som har en 
kortvarig och begrän-
sad existens i verkligheten. 
Hur väl underhållningsmedia än har försökt skapa 
en annan bild, så är 
verklighet att en stor 
del av skjutandet 
orsakades av sådana 
ynkligheter som en 
prostituerads tjänster, 
ett märkt kort eller en 
utspilld drink.

    Mycket av skju-
tandet utfördes av 
vad vi skulle kalla 
ungdomsbrottslingar i 
läderjacka och spor-
rar, utan tillgång till 
socialarbetare som 
kunde skydda dem 
mot hårdögda samvetslösa stadsmarshalls och an-
dra hårdhänta polisstyrkor.
   Som exempel kan nämnas att i Doge City mellan 

1870 och 1885 rapporterades 45 dödsskjutningar, 
och en klar majoritet av dem stod lagens väktare 
för!
   Bristen på ett fungerande rättväsen och stora 
områden där den starkes rätt rådde, gjorde att en 

utbredd laglöshet 
förekom. Att det fanns 
ett stort antal männis-
kor som blivit rotlösa 
och mentalt störda av 
inbördeskriget gav 
också sin näring åt 
laglösheten och de 
så kallade ”lagmän-
nen” och ”polisernas” 
hänsynslöshet i sina 
försök att komma till 
rätta med brottsligheten 
förstärkte ”Revolverns 
Rätt”.

   Låt mig ta exempel 
urverkligheten. Den 

mest omskrivne av alla revolvermän är ”Wild Bill” 
Hickok. Han var inblandad i skjutdueller orsakade 

av alla de ovan 
nämnda anlednin-
garna. När Hickok 
dök upp i Ellsworth 
fick han genast ta del 
av dansflickan (pros-
tituerad) Emma Wil-
liams flyktiga kärlek. 
Hennes förre beun-
drare, Bill Thom-
sen en spelare och 
ökänd revolverman, 
gillade inte detta. 
Kvällen den17:e 
februari 1870 smög 
sig Thomsen in på 
den restaurang där 

Hickok just skulle få sin soppa. Hickok såg den 
förskräckta kyparens ansikte, reste sig och snur-
rade runt. Thomsen sköt men hans skott slog bara 

   Wild Bill Hickok hotar Davis Tutts vänner efter att ha besegrat 
Tutt i en duell. Träsnittet var pubicerat i Harper’s magasin.

   Så här såg han ut, Wild Bill Hickok, vår ordförande skulle 
kunna vara en nutida ättling, eller...
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sönder sopptallriken. Hickok tog upp en Derringer 
ur rockfickan och sköt Thomsen i huvudet med ett 
skott på mindre än två meters avstånd. Efter skot-
tlossningen bad han om en ny sopptalrik

   När Hickok var Deputy Federal Marshal kom 
han, den 22 december 1867, in på en mycket primi-
tiv vägkrog i Jefferson County Nebraska. Hans 
stiliga kläder gjorde att de lokala stamgästerna 

började göra högljudda anmärkningar om honom. 
När han höjde glaset för att dricka sin whiskey, 
knuffade Jack Harkness till honom så att han fick 
allt i ansiktet. Bill slog till Harkness så han for in 
i väggen och blev liggande. De övriga, Seth Bee-
ber, Jack Slater och Frank Dowder tog efter sina 
revolvrar. Hickok drog sin vänster revolver med 
höger handen och sköt mannen till vänster om 
sig. Själv blev han träffad i höger axel men drog 
sin höger revolver med vänster hand och sköt de 
övriga. Striden var över inom ett tiotal sekunder. 
Seth Beeber, Jack Slater och Frank Dowder låg 

döda, alla träffade i huvudet. Harkness överlevde 
men hade fått ett skott genom kinden och käken.

   1865 i Springfield hade Hickok och en spe-
lare vid namn Dave Tutt blivit ovänner över en 
spelskuld. Tutt hade tagit Hickoks klocka som pant. 
– ”Bär den inte offentligt”, sa Hickok. 
– ”Jag tänker bära den på torget i morgon”, svarade 
Tutt. 

– ”Om du gör det så kommer jag att skjuta dig”, sa 
Hickok.
   Dagen efter, den 22 juli 1865 vid nio tiden på 
morgonen kom Hickok ut från sitt hotell bärande 
en Colt Dragon i handen. Halva stan var på föt-
ter för att se vem av dem som skulle bli dödad. 
Åskådare stod på båda sidor om torget för att få se 
striden. Stadens polis och County Sheriffen stod 
bland åskådarna, men gjorde inget, det kunde ju 
kosta dem röster att ingripa i vad folk såg som 
underhållning och en privat sak. Dave Tutt kom ut 
ur hyrstallet och gick mot Hickok. När dom var på 

i Vilda Västern

   Wild Bill Hickock i duell mot Dave Tutt på torget i Springfield. Dave Tutt föll, träffad av ett skott i hjärtat.
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cirka 70 meters avstånd höjde Tutt sin revolver och 
sköt. Hickok tog stöd av sin vänstra arm och sköt 
han också.

   De två skotten lät som 
ett, enligt åskådarna. Dave 
Tutt föll framlänges, död 
av en träff i hjärtat.

   Varför hade ”Wild Bill” 
Hickok en sådan framgång 
i sina revolverstrider? Jo, 
först var han en utomor-
dentlig skytt som sköt lika 
bra med vänster hand som 
höger. Men framför allt så 
var han beredd att skjuta 
för att döda så fort en situ-
ation uppstod. Han var så 
samlad i strid att han tog 
tid på sig för att sikta och välja mål. På nära håll 
sköt han alltid mot huvudet på sina motståndare. 
Troligen skulle dagens psykologer säga att han 
saknade vissa 
mentala spär-
rar eller att han 
kanske var men-
talt skadad av fem 
lång krigsår. Han 
hade ju tillhört 
Nordsidans geril-
lastyrkor under 
Captain Lane de 
så kallade ”Red 
Legs”.

   Alla har ju 
hört om ”Billy 
the Kid”, Jesse 
James, John Wes-
ley Hardin, Bill 
Tilghman, Bat 
Masterson och Pat 
Garret. Man kan 
räkna upp en hel 
del namn på både 
banditer och lag-
män. Skillnaden 
mellan dem var 
inte så stor, vissa 
av dem var på båda sidor av lagen i olika faser av 
sitt liv. Men dom hade en sak gemensamt! Så fort 

dom var hotade så sköt dom utan att ha en tanke 
på motståndaren. De flesta revolverstriderna är inte 
dueller i den meningen att det var på lika villkor, 
utan många gånger hade det karaktären av ett 

bakhåll även om många 
strider utspelades i barer 
och salooner. Ytters få 
strider utspelades mellan 
de riktig ”proffsen”, dessa 
undvek varandra om dom 
kunde. Det är ett ganska 
okänt faktum att flera av 
”proffsen” gärna deltog i 
skyttetävlingar med varan-
dra även om dom undvek 
att komma i strid på allvar 
med varandra.
”Wild Bill” brukade ofta 
tävla om pengar mot 
Theodore Bartles, en 

ökänd f.d. ledare av ”Red Legs”, ofta vann Bartels! 
Men Bartels sa att han aldrig skulle möta Hickok 
på allvar för då viste han hur det skulle sluta. Leg-

enden vill göra 
revolvermän-
nen till bättre 
skyttar än dom 
var men vissa 
var utan tvekan 
mycket duktiga. 
Att ”proffsen” till 
slut blev skjuta 
är ju sant men 
då var ofta det 
i bakhåll och i 
ryggen.

   Jesse James 
blev skjuten av 
Bob Ford, en 
släkting, i ryg-
gen. ”Wild Bill” 
blev skjuten 
i ryggen vid 
spelbordet, Pat 
Garret blev 
skjuten i ryggen 
i en gränd på 
gamla dagar.

   Hur gick då ”The Gunfight” till? Aldrig som på 
film då två som möts vid ”High Noon” och med 

   Stående: Bill Carver and Harvey Logan (“Kid Curry”) Sittande: Harry 
Longbough (“the Sundance Kid”), Ben Kilpatrick (“the Tall Texan”), 
Robert Leroy Parker (“Butch Cassidy”) Denna bild, tillsammans med ett 
tackkort, lär gänget ha skickat till en bank i Winnemucca, Nevada, som de 
nyligen rånat. 

Jesse JamesBilly the Kid

John W. HardinPat GarretBat Masterson

Bill Tilghman
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vapnen i hölstret, snabbas vinner! I de flesta fall 
hade man revolvern framme och i handen, det 
”snabba draget” är ett senare 
påhitt. Att man sköt så många 
skott är inte underligt, efter första 
skottet blir ju rummet så fullt med 
svartkrutsrök att man ser dåligt att 
sikta. Det är en av anledningarna 
till att många av proffsen försökte 
göra upp utomhus om det gick. 
Men blev dom pressade så sköt 
dom även i salooner och barer. Patt 
Garrett sköt ju ”Billy the Kid” i ett 
mörkt sovrum, så fort han såg Bil-
lys siluett i dörren.

   Hur var deras vapen? Dom 
riktiga proffsen, framför allt 
poliserna, beställde ofta sina vapen 
direkt från fabrik med egna specifi-
kationer. Detta gäller både slaglås 
och patronladdade vapen. Flera 
sådana brev finns kvar. Bat Mas-
terson ville att Colt skulle sätta 
på guttaperka, natur gummi, 
på kolven samt göra ett lätt av-
tryck och han var väldigt noga 
med att pipan inte fick vara 
längre än 5 tum. Det var väl-
digt vanligt att man bytte ut de 
hårda slagfjädrarna och filade 
på avtrycket så att de blev lät-
tavfyrade. Man trimmade både 
slaglåsrevolvrar och patron 
laddade. Slaglåsrevolvrarna, 
de så kallade ”Cap and Ball”, 
var pålitliga och robusta vapen 
som höll sig kvar betydligt 
längre än vad man skulle tro, 
först in på 1890-tal var dom 
borta. Faktum är att de flesta 
revolverstrider har utkämpats 
med slaglåsrevolvrar.

   Att bära revolvern i höl-
ster vid bältet kom först på 
1850-talet och då var det 
sadelhölster med lock som 
ändrades så man kunde ha dem 
i bältet. Man bar dem på höger 
sida men med kolven framåt. Det ansågs lättare att 
bära vapnet så, dom var ju ganska stora. Draget blir 

då med ”omvänd hand” och man kan förstå att det 
inte gick fort. Många bar vapnen instuckna i bältet 

eller i rockfickan. ”Cross draw” 
var nog det som var snabbast på 
den här tiden. Man bär vapnet 
på vänster sida och drar med 
höger hand. Oftast användes då 
hölster av ”Slim Jim”-typ. Detta 
var mycket vanligt på 1870-talet 
och framåt. Då kom även andra 
patronbälten och öppna hölster 
typer. De flesta hölstertyper 
kopierades och ändrades efter 
mexikanska förebilder. I dag bär 
vi hölster och bälte som är till-
verkade i ett, då köpte man oftast 
hölster och bälte för sig. För det 
mesta var dessa av dålig kvalitet, 
ytters få finns bevarade i dag. 
När Frank James gav upp så hade 
han en Remington 1875 i kaliber 
44-40 i ett enkelt ”Slim Jim”-
hölster som satt på ett 2,5 tums 

armébälte där han hade låtit 
sy på patronloopar. En man 
som levde på sitt vapen hade 
ett så enkelt bälte att bära 
det i. Hans bror Jesse James 
hade en Schofield .45SW som 
han bar i ett ”Singel loop” 
hölster och ett fabrikstillver-
kat ”plain” bälte med patron 
loopar. PÅ 1870-talet kom 
ju annars ”Money Belt”, ett 
bälte som var gjort av mjukt 
läder, vikt så man kunde ha 
silver dollars i det. Federala 
Marshalls vek efterlysningar 
och arresteringsorder så dom 
kunde sticka in dem i bältet 
för att skydda papperet. Det är 
därför man ibland ser på film 
att amerikanska delgivnings- 
och arresteringsorder är vikta 
så att dom är långa och smala. 

   Att bära hölstret långt ner 
på benet samt att binda fast 
det, kom först på 1920-talet i 
filmens era. I verklighet bars 

vapnen långt upp på höften och bältena satt ganska 
tätt på kroppen. 

   Klädd för att döda, Wild Bill Hickok med 
kniv och två revolvrar. Notera att bältet sit-
ter högt upp och tätt intill kroppen och att 
revolverkolvarna pekar framåt

  Efterlysta: Bröderna Jesse och 
Frank James
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   Frank Hamer är en polis, ranger och bo-
lagsdetektiv med en 50 år lång karriär som 
vi bara känner genom att han sköt ”Bon-
nie and 
Clyde” på 
1920-talet. 
Han sköt 
sin första 
man när 
han var 
16 år, höll 
på att bli 
medlem 
i ”Black 
Jack Ketchams” liga men bytte till lagens 
sida. Ett jobb som innebar att han var med 
när man jagade bovar till häst i Texas öde-
marker för att sluta med jakt på bilburna 
gangsters. Mer än hundra rapporterade 
eldstrider var han med om, och dödade 53 
personer, men så fick han också 23 skottsår. 
   En nygift Frank fick ett jobb i början av 
1900-talet hos Texas ”Cattle Raiser Associa-
tion” att driva ut de sista boskapstjuvarna ur 
Johnson County Texas. Frank och hans bror 
Harrison Hamer tog två av tjuvarna i Snay-
der, Texas. Efter att ha vittnat, råkade Frank 
och hans fru Gladys ut för ett bakhåll ute på 
gatan framför domstolen. Frank blev träffad 
av två .45LC kulor på nära håll, men sköt 
sin motståndare. Gladys, hans nygifta fru, 
såg en andra lönnmördare med ett hagel-
gevär komma upp mot Frank. Hon fick tag 
på sin revolver ur handväskan och började 
skjuta, mannen med hagelgeväret avbröt sin 
attack och tog skydd. När hennes revolver 
var tom sköt mannen ett hagelskott mot 
Frank, men det tog bara hans hatt. Striden 
slutade med att en lönnmördare låg död, 
resten flydde. Det var tufft att var fru till en 
polis i Texas på den tiden.

/Oxdriver John Carson  

Litteraturhänvisningar:
1.The Gunfighter Man or Myth    
2.Famous fierarms of the old west
3.Vild Bill Hickok 
4.Utanför  Lagen
5.Pictorial History of the Wild West  

6.Gunsmithing, Guns of the Old West
7.Packing Iron, Gun leather of West   
8.Guns of the wild West
9.Revolvermännen 
10.Age of Gunfighter
11.Guns of Old West 

   Gladys och Frank Hamer. Han Texas Ranger och hon rådig 
hustru, flink med hagelbössan.

Frank Hamer, Texas Ranger



SASS Territorial Guvernor önskar följande:
Ni som är SASS-medlemmar får gärna maila era uppgifter bestående av:
Namn
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Telefon
SASS-alias
SASS medlemsnummer
Till: sasssweden@gmail.com (ja det ska vara 3 stycken s i mailadressen)
Medlemsregister är bra för att kunna genomföra val och vidarebefordra information till och 
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Yiehaaw Yours Truly
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När din Lee Blygryta ger dålig effekt eller helt slutar fungera, 
kosta inte på en ny gryta utan byt deffekt Element eller Thermostat.
Pris per st: 264 kr. inkl.frakt
Black Jack SWS 543
070 - 594 30 01
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Days of Truth, 
DOT, fyller 
också 10 år!
   Våra Tjeckiska vänner har bett att få arrangera DOT även i år. 
De var först med att arrangera DOT och vill gärna få möjligheten att 
fira 10-årsjubileet i år. Det är dem väl unnat, och det kommer säkert att 
bli en fantastisk tävling. Har du inte varit där förr, passa på att åka i år!
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     Kommande nummer blir det sista som just jag sätter 
ihop, så passa på att skicka något kul jag kan rita in i 
min sista Gunslinger Gazette.
   Nu får nästa Cowgirl eller Cowboy chansen att visa 
hur man ska göra Gunslinger Gazette i framtiden! Det 
ska bli jätte kul att se! 
   Men, som sagt, en tidning till hinner jag göra och jag 
ser naturligtvis fram emot era texter och bilder. Det 
skulle vara intressant att läsa om någons erfarenheter 
av nervositet inför en tävling, eller andra personliga 
betraktelser. Maila dina alster till  blacksmith@tele2.se  
senast första juni.  
   Tack så länge / Blackie Blacksmith

Sista chansen!

 

From the past to the future
Scandinavian Arms AB

i samarbete med Chiappa Firearms

Det är vi som har vapnen,
ammunitionen samt viljan 

att hjälpa dig som kund

Välkommen!
www.scandinavianarms.se
info@scandinavianarms.se

   Sista GG från just mig kommer i mitten av juni.



Här är receptet:
1,5 kg  lövbiff eller fransyska
Marinad:
1,5 dl  kinesisk soya
1 dl  worcestershiresås
2 tsk  rökolja
1 tsk  chiliflakes
0,5 tsk  vitlökspulver
0 krm  grovmalen svartpeppar

1. Banka ut lövbiffen eller skär köttet i lövtunna 
skivor, inte tjockare en ca 2 millimiter. Banda ihop 
ingredienserna till marinaden.

2. I en skål häller man lite av marinaden i botten, 
sen varvar man kött med marinad. Se till att all kött 
kommer åt marinaden. Täck med plastfolié och 
ställ in i kylskåpet i minst 12 timmar.
3. Tag upp köttet och lägg ut den på ugnsgaller, 
sätt in dem i mitten på ugn i 75º i ca 6-8 timmar 
eller längre. De skall vara torra men lite sega. Låt 
dem kallna innan servering. Kan förvaras i över en 
månad, på torr plats.

Jerky Beef bra att göra med olika köttslag. Byt 
ut soya och worcestershiresås mot teriyaki, eller 
blanda din egen marinad.    /Blackie Blacksmith

Torkat kött - Jerky Beef
Torkat kött är ett mycket gott och nyttigt tilltugg eller mellanmål som passar både till en mugg kaffe eller ett glas öl.


