
Cole Younger 

Thomas Coleman "Cole" Younger, sa narodil 15. januára 1844 na rodinnej 

farme v Jackson County , Missouri. Bol synom Henryho Washingtona Youngera, 

prosperujúceho farmára z Greenwoodu, Missouri a Bersheby Leighton Fristoe, 

dcéry prominentného farmára Jacksonského kraja. Cole bol siedmy zo 

štrnástich detí.  

Počas americkej občianskej vojny divoká partizánska vojna zničila štát Missouri. 

Youngerov otec bol podporovateľom Únie, ale napriek tomu bol zastrelený 

vojakom z Kansasu. Cole Young sa potom snažil pomstiť ako konfederačný 

partizán, alebo " bushwhacker " pod velením Williama Clarka Quantrilla. 

Younger po vojne tvrdil, že opustil partizánov a zaradil sa do regulárnej armády 

konfederácie. Tvrdil, že po náborovej misii bol poslaný do Kalifornie, a po 

skončení vojny sa vrátil, aby našiel v Missouri vládnuť militantnou frakciou 

unionistických radikálov. V posledných dňoch vojny totiž radikáli presadili novú 

štátnu ústavu, ktorá zabraňovala všetkým sympatizantom konfederácie 

hlasovať, slúžiť v porotách, vykonávať verejnú funkciu, hlásať evanjelium alebo 

vykonávať iné verejné úlohy.  

Väčšina bývalých bushwhackerov sa vrátila k pokojnému životu. Mnohí opustili 

Missouri, najmä do Kentucky, kde mali príbuzných. Väčšina ich vodcov v bojoch 

počas vojny zahynula, ale malé jadro Andersonových mužov, vedené  Archie 

Clementom, zostalo spolu. 

Nie je isté, kedy Cole Younger a jeho bratia vstúpili do Clementovho gangu. 

Prvá zmienka o jeho angažovanosti prišla v roku 1868, keď ho úrady označili za 

člena gangu, ktorý okradol Nimrod Long & Co., banku v Russellville v Kentucky . 

 Po smrti alebo zajatí starších členov gangu jeho jadro pozostávalo z bratov 

Youngerov, Franka a Jesse Jamesa,  a ich banda bola podozrivá z lúpeží v 

Missouri, Kentucky, Kansas a Západnej Virgínii.  

7. septembra 1876 sa James-Youngerou gang pokúsil vylúpiť banku 

v Northfielde v  Minnesote. Cole Younger a jeho brat Bob neskôr vypovedali, že 

banku si vybrali kvôli spojeniu s dvoma bývalými generálnymi a radikálnymi 

republikánskymi politikmi Benjaminom Butlerom a Adelbertom Amesom . Traja 

z lupičov vstúpili do banky, zvyšný piati, vedený Cole Youngerom, zostali strážiť  



ulicu. Lúpež však zlyhala, keď obyvatelia mesta vyslali poplach a utekali po svoje 

zbrane. Younger a jeho bratia začali strieľať vo vzduchu, aby vyprázdnili ulice, 

no obyvatelia mesta strieľali z krytov, cez okná a spoza rohov budou, zabili 

členov gangu Clell Millera a William Chadwella a ťažko zranili Boba Youngera. 

Bylink Potter odišiel v krupobití striel. Banditi zabili dvoch obyvateľov mesta, a 

utiekli s prázdnymi rukami. Bratia Jamesovi sa vrátili do Missouri, ale Cole, Bob 

Jim a Charlie Pitts nemali také štastie.  Pri prestrelke v lesnej rokline pozdĺž 

rieky Watonwan bol Pitts zabitý,  a Cole, Jim a Bob Younger boli zranení a 

uväznení. Keď sa Colea spýtali na lúpež, odpovedal: "Hrali sme sa o zúfalú hru a 

prehrali sme, ale sme drsní ľudia, ktorí používali drsné spôsoby a budeme 

musieť znášať dôsledky."  

Aby sa vyhli poprave, Cole, Jim a Bob sa priznali k svojim zločinom, a 18. 

novembra 1876 boli odsúdení dlhoročným vezením.  

Bob Younger zomrel 16. septembra 1889 vo väzení Stillwater na tuberkulózu . 

Cole a Jim boli prepustení 10. júla 1901. 19. októbra 1902 Jim spáchal 

samovraždu v hotelovej izbe v St. Paul v Minnesote.  Cole Younger zomrel 21. 

marca 1916 v jeho rodnom meste Lee Summit v Missouri a je pochovaný na 

Lee's Summit Historical Cemetery .  

 

Séria pretekov The rebels pozostáva z troch samostatných pretekov, ktoré sa 

vyhodnocujú samostatne. Po poslednom preteku sa vyhodnotí 10 najlepších 

súťažiacich, ktorí sa zúčastnili všetkých troch pretekov. 


