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Fra Karl May-festspillene ved foten av kalkklippene ved Bad Segeberg. Til høyre på bildet 

blekansiktet Old Shatterhand (som Karl May identifiserer seg selv med) og dennes indianer-

venn, høvdingen Winnetou. 

W i l d west i V e s t - T y s k l a n d 
Fes t sp i l l med 130 rødhuder og 

b l ekans ik t e r ved B a d Segeberg 
Bad Segeberg ( D a D ) . — Så 
facinerende som her i Vest-

Tyskland — mente amerikan
ske turister — har v i aldri 
sett Wild West fremstilt, ikke 
engang hos oss i Statene!» 
Disse US-borgere, forvent 
som de er med originalindi-

anske kampleker og med eow-
boy-shows og filmer, hadde 

vært og sett på Karl-May-
Festspillene i den lille nord
tyske byen Bad Segeberg, 
som millioner av mennesker 
for dem hadde vært vitne t i l . 
Hvert år om sommeren stor

mer blekansikter og nesten 
«ekte» rødhuder gjennem kløf
ter og skar her ute i kalkkl ip
pene ved Segeberg, her galop
perer skurker og heller av eu
ropeisk og indiansk avstamning 
på spreke holsteinske hester 
over den nordtyske «prerie», 
her gis t i l beste sang og dans, 
det skytes kilovis av knallpa-
troner. 130 medvirkende var i 
ilden, deriblant 30 yrkesskue-
spillere for fremstillingen av de 
supermannlige roller og en 
kvinnelig hovedrolle. 

Skuespillet het «Der Schatz 
im Silbersee» og var nøyaktig 
etter den; 36. og saktens mest 
spennende av K a r l Mays 70 ro
maner. Forfatteren K a r l May, 
som døde i 1912 og hvis even
tyrromaner er oversatt t i l man
ge sprog, blir av l i t teraturhis-
torikerne ganske v isst ikke pla-
set blant de store diktere, 
skjønt man engang kalte ham 
en etterfølger av Brødrene 
Grimm og en forløper for Sart 
re og Ka fka , denne mann har 
millioner av venner og beundre
re over hele verden. Bare i 
Tyskland er hans bøker solgt i 
25 millioner eksemplarer, og 
dette tallet vokser med 600 000 
t i l 1 million årlig. Den som ikke 

har lest K a r l Mays bok om 
«Skatten i Sølvsjøen» mens han 
var ung, v i l bli henrevet av den 
som voksen, han v i l kanskje ha 
hørt den f ra en av de mange 
Longplaying-plater som er 
solgt i 1 million eksemplarer. 
Det er uforståelig at den vest
tyske film først nu, om enn med 
full kraft , har tatt opp denne 
temafylde. Det er forståelig at 
denne filmen ble en langt 
større finansiell suksess enn 
mangt et kunstnerisk f i lm
verk av vesttysk produksjon. 
De i Jugoslavia innspilte tyske 
produksjoner «Der Sshatz im 
Silbersee» og «Winnetou» har 
allerede bevist dette fullt ut. 

Men filmen har allikevel ikke 
kunnet avholde Karl-May-ven-
nene f ra å valfarte t i l Segeberg 
for å se det 13. festspillet ute 
ved kalkbergene. De henrives 
atter av alt det som regien 
med små endringer har k l a r t å 
få ut av dette lille s tykke kløf
tet naturlandskap. I f jor stod 
«Gjennem ørkenen» på pro
grammet og iår va r det prerie-
landskapet. og Sølvsjøen ved fo
ten av de amerikanske mon-
tains som skulle illuderes. I 
1963 beveget statistene seg som 
arabiske ørkensønner gjennom 
sandørkemen, denne gang instu-
derte baJettmesteren original-
indianske krigsdanser med 
dem. 

Forfatteren K a r l May, som 
skrev alle sine romaner i jeg-
form og lot dem springe ut av 
sin frodige fantasi og bare 
gjorde bruk av lanidsskapsskild-
ringer og beskrivelse av folke
skikker, kunne først etter av
slutningen av sitt l ivsverk opp
søke de steder som hadde vært 
rammen om hans mange even
tyrromaner, for der å finne be
kreftet alt det som han så de
tal jert hadde beskrevet. F o r 
K a r l May hadde det uten t v i l 
vært en stor glede å kunne opp
leve s in 70-årige berømmelse 
gå mot ennu større høyder. 

Fo r det 14. Kar l -May-Fest-
spil l som skal gå av stabelen i 
Bad Segeberg i 1965, holder 
man nu på med å omarbeide 
for friluftsscenen bind 15, «Old 
Shurehand», som den syvende 
dramatiserte K a r l May-fortel-
ling, o gdet uansett det faktum 
at også filmprodusentene alle
rede beskjeftiger seg med det 
samme stoffet. 


