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Och så når oss budskapet att Kar l May 
är död, Old Shatterhands och Winnetous, 
Långe Dayys och Tjocke Jämmys Karl 
May. En svensk tjdning påstod att han 
skrev Nick Carter-litteratur. Kanske 
gjorde han det, men undertecknad (d. v. 
s. C:o i signaturen) måste medge, att han 
i slutet av nittonde seklet icke visste av 
roligare böcker än „öknens ande" och 
»Björnjägarens son". 

Just innan redaktionsarbetet avslutades 
i natt, ingick specialtelegram om engel
ska gruvstrejkens avslutande. 

Carlsop $ C:e. 
— K a r l May f . Den bekanté unédönw-

författaren K a r l May har på måhdajt av
lidit i Dresden. 

Ansvarig utgivare: Ernst von Wendt. 
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och åtnjöt allmänt socialt anseende där 
han bodde i en luxuöst utstyrd villa i 
Dresden; hans föriiutna var begravet 
och ävep furstliga persQijer gjorde honom 
besök för att bese hans märkliga samlin
gar av kuriosa. 
j Så var han på gamla dagar oklok nog 
att ge sig in i den process som skulle 
beröva honom denna nimbus och avslöja 
honom som en f. d. fästningsfånge. 

Om K a r l May bestämt sig för att läm
na det jordiska ett par år tidigare; skalle 
antagligen hans eftermäle inför offent
ligheten blott ha blivit det att han vårlt 
en alstringsrik författare, söm hädé på 
Sitt litterära samvete att ha skickat ut i 
världen en massa undermåliga böcker, 
vi lka dock vunnit en talrik läsekrets, bett 
man skulle i denna deras spridning ha 
sett ett beklagligt tecken på den låga 
smak som råder bland de breda lagren 
och samtidigt väl tillagt någpi klandran
de ord om huru den avlidne i sin tnåii 
bidragit därtill. Men hari skulle gått riéd 
i sin grav som en skäligen intersselös 
figur, som det inte lönade sig att spilla 
många ord på. 

Förhållanden som inte ha något méå 
hans skriftställarskap att göra ha fogat 
det annorlunda. K a r l May kommer nu 1 
den tyska pressen att Bli föremål för 
många och vidlyftiga eftermälen; hän 
kommer att stå som en märklig figiir; boa 
också den ryktbarhet som omger hans 
namn blev av betydligt annan art än han 
själv skulle eftersträvat 

E n ärekränkningsprocess för etf par åf 
sedan blev vållande till hela olyckan. 
May hade tagit sig det orådet före att 
i en av sina böcker angripa de tyska 
fackföreningarna, vilket gav én fäckför-
eningssekreterare Lebius anledning till 
att ripostera att May själv var en »född 
förbrytarnatur". May stämde Lebius för 
ärekränkning med resultat att denne in
för domstolen framlade en rad ävslöian-
den om Mays antecedentia, gående ut på 
att den så flitigt lästa urigdömsförfättaren, 
vilkens Slavjägare och Reseäventyr i 
Sydamerika på sin tid varit det unga 
Tysklands förtjusning, uprepade gånger 
varit i kollission med rättvisan och lör 
skilda brott fått tillbringa flére år inom 
fängelsemurarna. . . . . 

Hans bana i detta avseende började re
dan då han satt på skolbänken; hän blev 
som gymnasist relegerad för stöld 
Längre fram, sedan han ett par gånger 
gjort bekantskap med fängelset, slog han 
sig ihop med en förrymd underofficer, 
som förskingrat kompanikassäh, och för
de tillsammans med denne ett formligt 
rövarliv i de schlesiska skogarna. De 
hade sitt huvudkvarter i en grotta och 
brukade därifrån företaga expeditioner 
för ätt plundra bondkvinnorna här de 
kommo hem från torgdagarna med pen
gar för sina varor. De båda åstadkom-
mo ett verkligt skräcktillstånd i trakten, 
och till sist utsändes en militärstyrka för 
att tä rövärne till fånga. Mäy räddade 
emellertid sig och sin kamrat med ett l i 
ka djärvt som finurligt knep. Bland de 
klädesplagg som de stulit fanns även en 
polisuniform. May påtog denna, bakband 
kamratens händer och lyckades pä det 
sättet passera soldatkordongen, som 
fortsatte razzian efter den fångha bandi
tens förmenta medhjälpare. . ... 

T i l l sist blev dock May fast och fick" 
flera års straffarbete. Utkommen ur fän
gelset, slog han sig på att skr iva även
tyrs- och föVareromäner, därvid han lu 
hade ett gott stöd i sina egna upplevelser. 
Han hade goda inkomster på sina böcker 


