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runt 
— År Karl May oskyldig För 

några månader sedan gick genom 
prässen svåra beskyllningar mot den 
bekante tyske iöriattaren till ung
domsböcker Karl May, som bl. a. be
skylldes för att hava stått i spetsen 
för ett verkligt rövareband. Sina 
äventyrsböcker skulle han grundat 
på erfarenheter från sitt eget brotts
liga liv. 

Karl May har emellertid inlett pro
cess mot redaktör Lebius, vilken just 

den 11 Augusti I 

varit den, som i sin tidning framträtt 
med dessa beskyllningar. Processen 
mot Lebius kommer emellertid att 
föregås av en annan, som May inlett 
mot skogsarbetaren Richard Krugel i 
Hohenstein. Med denna process för
håller det sig sålunda: I slutet av år 
1909 infann sig redaktör Lebius hos 
Kriigel och började utfråga honom 
om Karl May. Lebius avlockade 
Krugel de mest vanvettiga påståen
den om May. Dessa rövarehistorier 
använde sedan tidningsmannen till 
grund för sina anfallsartiklar mot 
May, i vilka det påstods, att denne 
varit rövareanförare, plundrat resan-' 
de och formän, drivit tjuvskytte o. 
dyl. Vid alla dessa förbrytelser skul
le en viss Hieronymus Krugel varit 
Mays medbrottsling. 

Det påstås nu, att Richard Krugel 
bekant att beskyllningarna i Lebius' 
artiklar varit hopdiktade dels av K r i i 
gel, dels av Lebius, och att han (Kr i i 
gel) skriftligen bett May om ursäkt. : 
May lär dessutom genom sin advo
kat skaffat bevis för omöjligheten av. 
de gjorda beskyllningarna, och på 
advokatens tillskyndan hava myn
digheterna anställt undersökningar, 
huruvida det verkligen begåtts såda
na rövarbragder som de, för vilka 
Karl May och den för nio år sedan 
avlidne Hieronymus Krugel beskyllts, 
och dessa undersökningar ha givit 
ett negativt resultat: vederbörande 
myndigheter ha aldrig hört talas om 
vare sig något rövarband eller några 
plundringar, som detta skulle begått. 


