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S. 3 

Ett besök i den berömde även
tyrsförfattaren Karl Mays 

exotiska hem. 

,,Kan du säga mig var Old Shat
terhand bor?" fråga vi första bästa 
by 1 ing i Radebeul. „Tacka för det", 
blir svaret och med en gest, som om 
han visat vägen till ett kejserligt 
slott, vilket är hans ägandes egen
dom, förklarar han, hur vi skola gå. 
Den 'Syréndoftände vita lilla staden, 
två stationer hitom Dresden, ligger 
som i en ljuv slummer och lika tyst 
och stilla är Villa Shatterhand, där 
Karl May, alla pojkars avgud, levat 
under ett halvt människoliv, lidit, 
skrivit och dött. Ur den lummiga 
trädgården rusade tre vita silkes-
pincher, vilka med sitt våldsamma 
skall påkalla uppmärksamheten. Med 
försiktiga fleg, som om han lurade 
på en listig fiende, smyger en ges
talt fram bakom träden. E n underlig 
uppenbarelse, halvt wildwestman, 
halvt europé både i sätt och kläde
dräkt. På ett blandspråk, i vilket 
tyska, engelska och franska glosor 
ungefär lika ofta förekomma, förfrå
gar han sig om vårt ärende och öpp
nar grinden på vid gavel. „Madame", 
som befanns vara Karl Mays nu 62-
åriga änka och som är en trogen 
vårdarinna av makeris efterlämnade 
ägodelar, var visserligen ej hemma, 
men vi kunde dock få bese Old Shat-
terhands hem. Och det är verkligen 

värt att se. 
Knappt har man kommit inom 

tröskeln förrän man är försatt in i 
Karl . Mays värld. Exotiska vapen, 
kroksablar, dolkar. arabiska rosen
kransar, täcken och vävnader av alle
handa slag, de underbaraste handar
beten, bägare och skålar av trä och 
ädla metaller fylla rummen. E n 
ampel från en moské 'sprider ett lätt 
flämtande sken och över allt på väg
garna ser man den berömde målaren 
Sacha Schneiders originalteckningar 
till Karl Mays böcker. Hur är det 
egentligen möjligt att May, som bör
jat sitt liv som en stackars tiggar
pojke, som var blind till sitt nionde 
år och lidit den bittraste nöd kom i 
sin ungdom varit i kollision med rätt
visan och under hela sitt liv fått so
ta för dessa ungdomssynder, kunnat 
få intresse för alla de exotiska län
der han skildrat och som han till 
största delen lärt känna genom sitt 
bibliotek? Många påstå ju, att Karl 
May aldrig 'sett de länder han beskri
vit. Detta är nog en sanning med 
modifikation. Ty han har verkligen 
gjort vidsträckta resor, om ock det 
mesta han skildrat är taget ur hans 
egen fantasi och hämtat ur hans oer
hörda bibliotek om sydliga trakter, 
om indianstammar och vilda västerns 
män. Faktum är emellertid att kän
nare av Orienten intyga, att Karl 
May vet mer om dessa länder än om 
han under en hel livstid strövat om
kring där och en tysk univerteitets-
professor har försäkrat, att han för 
trettio år sedan av May lärt sig 
mer om Orienten än han under hela 
sin universitetsbana var förpliktad 
att läsa. m 

Prytt av doftande liljekonvaljer 
står Karl Mays skrivbord så som det 
stod den dag, då han för femton år 
sedan lämnade det för att efter lång 
'sjukdom begravas på Radebeuls stil
la, lilla kyrkogård. Två, tre dygn i 
sträck satt han ofta vid skrivbordet, 

som om han varit i trance. Han åt 
ej och drack ej. Ingen fick störa 
honom. Han skrev oavbrutet och 
väcktes han oförhappandes ur sitt 
drömlika tillstånd, kunde han ej mer 
finna berättelsens tråd. Så ha hö
gar av halvfärdiga manuskript fått 
vandra i elden, då författaren ej kun
de fullborda dem, sedan han en gång 
blivit störd. I ett hörn stå „Björn-
dödaren" och „Silverbö<&an". Old 
Shatterhands och Winnetous beröm
da vapen, och i ett annat „Henry-
studsaren", som ej är mindre be
römd. Det är som om Karl May än
nu levde bland alla dessa skatter 
från Indien och Kina. 

— Madame we can easy cath att 
visitera mitt Squatterhome och par
lera litet om Orlando och Stockholm, 
säger min följeslagare på sin rot-
välska. Och så lämna vid Old Shat
terhands hem för att genom den 
vackra trädgården gå till Patty 
Franks wigwam. För gamla cirkus
entusiaster torde Patty Franks namn 
vara i god hågkomst. Som så mån
ga andra cirkusmänniskor är han 
wienare, rymde vid fjortons års ål
der hemifrån för att gå i Old Shat
terhands fotspår, utbildade sig till 
all-roundartist och kom slutligen till 
Buffalo Bills berömda trupp. Med 
denna for han kring hela världen, 
har uppträtt i stora städer i vilda 
västern och indianläger och har för 
resten också ett par gånger före 
kriget gästat Cirkus Orlando i Stock
holm. Från sina vidsträckta resor i 
indianernas land har han hemfört en 
stor samling ting av olika slag. Nu 
har han slagit sig till ro och i Karl 
Mays trädgård uppfört ett äkta 
'squatterhus. Där bjudes gästen ge
nast en fredspipa, stoppad med Kinni-
kinni och en bägare »eldvatten". Man 
slår sig ner på björnhudsfällar och 
tror sig snart vara i Winnetous wig
wam. Riktiga skalper hänga över 
den öppna härden, där väldiga trä
block vänta på att bli påtända, röd
skinnens husgeråd, vapen och kläde
dräkter hänga och ligga omkring 
över allt i blockhuset, som innehåller 
den på detta sätt väl ordnade sam
lingen. Patty Frank 'som är en av 
Karl Mays allra ivrigaste beundrare, 
har skänkt hela sin samling till Karl-
May-fonden och meningen är, att man 
med denna unika indiansamling och 
Karl Mays värdefulla samlingar skall 
upprätta ett museum i den trädgård, 
där Villa Shatterhand ligger. In
komsten av museet skall liksom all 
den inkomst, som faller på författa
rens del, efter fru Mayfe död tillfal
la Karl-May-fonden, vilken har till 
mål att understöda behövande skrift
ställare och journalister. Och det 
blir säkerligen inga små summor. 
Redan nu ha 4 % miljoner Karl 
May-böcker sålts endast på tyska 
språket och hans verk äro översat
ta till alla möjliga språk. Till alla 
upplagor som utkommit under de 'se
naste tio åren göras omslagsbilderna 
av en svensk konstnär, hr Karl Lin
deberg från Gävle, vilken sedan mån
ga år bor i Radebeul. 

Kvällen faller på, den väldige in
dian som, iklädd full rustning, lagt 
sig till vila på den primitiva bädden, 
börjar se riktigt hemsk ut, skalper
na verka spök ka, Patty Franks be-
i ättefeer om ivet bland indianerna 
bli allt mer vilda och man är nästan 
glad, då det elektriska ljuset från 
Old Shatterhands hem glimtar till 
och bjuder besökaren till mer civili
serade boningar. Men intressant är 
ett besök hos Old Shatterhand och 
Patty Frank, dit främlingar äro väl
komna efter föregående anmälan. — 
Sv. D. 

Hemma hos Old 
Shatterhand. 
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