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H E L M E R  L Å N G

Albert Engström Från tinnarne
E n  a ttrib u tio n s- och  N ietzsche-fråga

Att Nietzsche utövat ett betydande inflytande på de ledande diktarna i Sverige 
både under 80- och 90-talet har man länge varit medveten om, och sambandet 
har också belysts i en specialundersökning av Harold H. Borland.1 Albert Eng
ström med sin dubbla anknytning till 80-talet, speciellt den beundrade Strind
berg, och till 90-talet — de Nietzsche-influerade Heidenstam och Fröding hade 
utövat sitt inflytande innan Engström blev bekant med den mera folklige Karl- 
feldt — bör a priori misstänkas för att ha varit intresserad av den tyske mode
filosofen. Att Engström varit anstucken av Nietzsches tänkande och axlat över
människans attityder som följd därav, har ofta hävdats av Engströms uttolkare* 
bl. a. av Böök2 och Ingvar Holm.3 Iakttagelsen kringgärdas med välmotiverade 
reservationer av Holm, som understryker att Engströms övermänskoattityd är 
»självironiskt uppskruvad» och att han »gycklar med övermänskans skapare»,, 
men liksom Böök anför han de osignerade krönikor som börjar uppträda i Strix 
tredje nummer 1897 som exempel på attityden: »hans genilater framträda tyd
ligast i Strixkåserierna 'Från tinnarna’ — ». Antagandet att Engström verkligen 
skrivit dessa kåserier och därmed från början tryckt den nietzscheanska prägeln 
på Strix, ligger naturligtvis nära till hands. Ett outtalat cirkelindicium —  Eng
ströms nietzscheanism belyses med »Från tinnarne» och »Från tinnarne» attri
bueras till Engström på grund av sina övermänskolater — har nödvändiggjort 
följande utredning, som först avser att något belysa de »nietzscheanska» dragen 
i Engströms attityder.

1.
De fasta punkter man har att hålla sig till är främst Engströms egna utta

landen om Nietzsche. Han nämner, såvitt jag kunnat finna, Nietzsche första 
gången i ett brev till Hugo Vallentin från slutet av 1896. Engström meddelar 
i detta brev sin forne chef på Söndags-Nisse att han ska starta en ny skämt
tidning (Strix) och motiverar sitt avståndstagande från politisk karikatyr, som 
var Söndags-Nisses och Vallentins linje, med bl. a. följande harang:

Det kanske kan tyckas löjligt, men är det dock icke, att jag här citerar två passus hos 
Nietzsche.

»Der ächte Parteimann lernt nicht mehr: er erfährt und richtet nur noch; während 
Solon, der nie Pärteimann war, sondern neben und über den Parteien oder gegen sie 
sein Ziel verfolgte, bezeichnenderweise der Vater jenes schlichten Wortes ist, in welchem

1 Borland, Harold H., Nietzsche’$ influence 2 Sveriges moderna litteratur (1921), s.
on Sw edis h liter atur e, With speciel référencé 324 ff.
to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and 3 Engström, Albert Laurentius Johannes i
Fröding ^(Göteborg 1956). Engström namnes Svenskt biografiskt lexikon, s. 711 f. 
endast på ett ställe i avhandlingen (s. 162), i 
ett svep över 90-talets landskapspatriotism.



die Gesundheit und Unausschöpflichkeit Athens beschlossen liegt: ’Alt werd’ ich und 
immer lern’ ich fort’.

Och ett annat med titeln: »Über seine Gränze hinaus»: W enn ein Künstler mehr 
sein will als ein Künstler, zum Beispiel der moralische Erwecher seines Volkes, so ver
liebt er sich zur Strafe zuletzt in ein Ungethüm von moralischem Stoff —  und die Muse 
lacht dazu: denn diese gutherzige Göttin kann aus Eifersucht auch boshaft werden.» 

Detta tycker jag passar in på mycket.
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Dessa Nietzsche-citat visar att Engström instämmer i en sida av Nietzsches 
tidigare förkunnelse: en kulturidealism av ganska allmänt estetisk art, som häv
dar konstnärens frihet från politiska och moraliserande engagemang och hans 
rätt att utveckla sin egen personlighet. Engström har just några rader tidigare i 
brevet hävdat samma synpunkt: »Konsten står öfver alla partier och den bara 
blir sämre om man vill använda den i politiskt syfte. Det är just det jag ej vill, 
om jag kan slippa.» Av Nietzsche har han inte citerat någon bok med påtaglig 
övermänskofilosofi, utan valt Menschliches allzumenschliches,4 Dess aforismer 
har snarast påverkat hans livsåskådning i en riktning motsatt den vulgariserade 
övermänskoläran. Engström, som under tidigare delen av 90-talet kunnat vara 
rätt sarkastisk och cynisk —  en inriktning som tidvis förstärktes under infly
tande av Vallentin i Söndags-Nisse — tar nu avstånd från den ironiserande och 
satiriserande skämtarten.5 I företalet till En gyldenne Book, som tillkom våren 
1896 och utgavs 1897, förklarar han: »Satira må uthi Humoris Förklaring in 
Marginem förwijsas.» Och i Strix Stiftelseurkund tar han avstånd från politisk 
satir och talar sig varm för humor. Man erinrar sig en annan aforism i Mensch
liches, allzumenschliches,6 där ironin kallas »eine Unart, ein gemeiner Affekt»:

Alle ironischen Schriftsteller rechnen auf die alberne Gattung von Menschen, die sich 
gerne allen anderen mit dem Autor zusammen überlegen fühlen wollen [...]. Die Ge
wöhnung an Ironie, ebenso wie die an Sarkasmus, verdirbt übrigens den Charakter, sie 
verleiht allmählich die Eigenschaft einer schadenfrohen Überlegenheit: man ist zuletzt 
einem bissigen Hunde gleich, der noch das Lachen gelernt hat, ausser dem Beissen.

Albert Engström har direkt citerat Nietzsche vid två andra tillfällen, och då 
gycklar han med övermänskolaterna.7 I sina Memoirer (Strix 1903: 4; Mitt lif 
och lefverne) förvränger han filosofens namn samtidigt som han återger ett 
berömt citat för att personligen hävda motsatt åsikt: »Nur die Dunkelmänner 
blicken zurück, säger Nietschschszhchehe. Kanske har han rätt häri, men om han 
levat ett så rikt liv som jag, hade han antagligen uttryckt sig tvärtom.» De stolta 
filosofemerna har Engström ironiserat över redan i en dikt Till skalderna8 i 
Strix första årgång (1897: 22), som inledes med ett Nietzsche-citat: »Posthume 
Menschen —  ich zum Beispiel —  werden schlechter verstanden als zeitgemässe,

4 Menschliches allzumenschliches (1878; 2 
uppl. 1894) II nr 301, 150.

5 Liknande synpunkter på satir och humor 
i brev till Carl Larsson 1896, se Lång, Den 
unge Albert Engström (1959), s. 274, 277.

G Nietzsche a. a. I, s. 285 (nr 372).
7 Något överlägset behandlas Nietzsche 

också i ett kåseri, Strix journalistbragd (1902: 
4): »Med Nietzsche anser jag det vara oar
tigt att skrifva bref, och jag fullföljer helt sä
kert hans tankegång, då jag förklarar den 
vara ännu oartigare, som besvarar ett bref.»

8 Sten G. Lindberg: Idyll och panik (Acta 
ostrogothica 1946, s. 263 f.) har dragit fram 
dikten »Till de unga skalderna» [!] som ett 
»ungdomsverk» av Engström. Tydligen menar 
Lindberg, att den härstammar från Engströms 
Uppsala-tid. Dikten synes ha traderats i stu
dentkretsar, men en jämförelse mellan den av 
Lindberg meddelade texten och Strix-versio- 
nen, som varit Lindberg okänd, visar att den 
sistnämnda är utgångspunkt.
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aber besser gehört. Strenger: wir werden nie verstanden —  und daher unsre 
Autorität...»

Dikten skildrar livet i »Zend-Avestas dystra pelargångar» när solen går upp. 
Det till namn och företeelser redan invecklade livet blir ytterligare komplicerat 
genom tillkomsten av den enda kursiverade storheten:

Då kläcktes ur sitt ägg Philosophia 
i hjärnan på en harmynt nekromant,
Fanerogamen lemnade sin stia 
och inkulpabel blef hvar delirant.
Passionens röda ros i kaviteten 
blef strax symbolen för anakoreten 
och decimalen gjordes till idol.
Minuskler gingo fria på Parnassos,
och i det land som sen en gång blef Tassos
man dränkte minareter i karbol.

Kallopsens grenar vajade för vinden 
och skuggade ett proletariat, 
och pornografer äflades på Pinden 
i klassiskt polygamiskt celibat.
Af Par anötter gjordes madrigaler, 
i reumatismens stinkande kanaler 
dök skalden, tärd af kronisk blasfemi.
I klorofyll man tömde monoliter, 
och jorden alstrade antisemiter 
och Paprika och gynekologi.

Hell Psykofager! Katastrofen resen 
hysteriskt fritt emot er antipod, 
och vräken djärft i Orcus ned synthesen 
och byggen af fosfat en ny pagod!
Nog länge kantarellen ostämd tegat, 
etruskiskt dammig arabesken legat, 
och amplituden sofver mystiskt tungt.
Sin starka vinge lyfter karaffinen, 
sitt segertåg begynner kolerinen, 
ty segern tillhör det som födes ungt!

Dikten är som synes en spexartad parodi på ansträngd obegriplighet: de främ
mande orden brukas i helt olämpliga sammanhang, därav den komiska effekten. 
Den närmaste förebilden för det komiska greppet —  som kan härledas ur 
student jargongen —  står att finna i Strix föregående nummer, i en dikt, Ur- 
skogsstämning, av Erik Lund, dvs. uppsaliensaren Karl-Erik Forsslund. Där susar 
det milt i »phylaterions snår»:

Noshörningen går suckande sin kos; 
i stomatol-omskuggad tempellund 
han faller tungt på knä med böner fromma 
att fridfullt fira aftonsångens stund.
Apocalypsens röda kalkar blomma!

Engströms tillägg är att han överfört detta tungomålstalande på Nietzsche-in- 
spirerade skalder —  dikten riktas ju till och mot dem. Mera ovisst är, om han 
ansett också Nietzsche i vissa sammanhang — Zend-Avesta! —  som en »de
lirant».
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Själv låter Engström mycket tidigt i både kåserande prosastycken och i brev 
en stark jag-betoning framträda, men den är nästan alltid ironiskt chargerad. 
Redan i skämtprotokoll under skoltiden utvecklar Engström en överlägsen atti
tyd, som efter Nietzsches framträdande lätt kan förväxlas med en övermänsko- 
pose. I ett protokoll från 18889 berättar han om en »disputation mellan tvenne 
yngre individer. Den handlade om likbränningen. Jag för min del tycker, att 
det är mera praktiskt att tjena sitt fosterland såsom guano efter döden, än att 
stå och tiga i en bleckdosa och fuktas af de efterlefvandes tårar.» Och längre 
fram: »Derefter deklamerade Malmberg och jag eller rättare jag och Malmberg. 
Jag deklamerade bäst.» I brev till kombattanten —  Gustaf Malmberg —  efter 
uppsalatiden fortsatte Engström att odla denna vårdslöst överlägsna stil till den 
grad, att denne senare1 karakteriserat honom som något av en övermänniska, 
»jenseits von gut und böse». Det är emellertid tydligt att studenttiden och dess 
erfarenheter av bl. a. spex bidragit till benägenheten att gestalta nietzscheanis- 
men i parodisk form, som även en rad brev från 1890 och 1891 till en annan 
kumpan, Erik Ingeström,2 visar. En lång harang av skämtsam självhävdelse, som 
citerats i min bok Den unge Albert Engström (s. 177) avslutas med utropet 
»Jag!» Brevskrivaren fortsätter i samma skrytsamma ton, varefter han utropar: 
»Jagare!» Och efter ännu en harang av poserande överlägsenhet, avslutar han 
med superlativen: »Jagast!» Skämtet kan ha kalkerats på Palmaers välkända 
drift med patentpatriotism: »Svenskast------------ svenskastarastast.»

Bohemens drift med allt hallstämplat, även med den egna kärleksfullt ana
lyserade personligheten, föranleder Engström att i brevet citera ett förment 
Goethe-ord han senare angett som sitt favoritmotto: »Nobel muss die W elt zu 
Grunde gehn.» Den överlägsna gesten gillade han, kunde finna den hos Goethe 
och, tidigare, hos renässansens konstnärer. »Jag, gudar nes älskling, för hvilken 
intet är främmande», skriver Engström (1898: 39), sammanställande »Jag» 
med allusioner på Goethe (»gudarnes älskling»)3 och den berömda renässans
parollen. Från 1896 återger Engström4 en minnesbild av umgänget med Heiden- 
stam, Mörner, Acke och andra konstnärer, då man läste »Goethes översättning 
av Cellinis memoarer med förtjusning och en förståelse som knottrade sig i 
skinnet». Men inte ens i dylika sammanhang var Engströms ironiska förbehåll 
långt borta. Heidenstam gav vid denna tid uttryck åt ett estetiskt övermänsko- 
förakt för hopen och dess omdöme, t. ex i uppsatsen Inbillningens logik 1895, 
och i Malatestas morgonsång (Dikter 1895) vill den nietzscheanskt inspirerade 
diktaren som död bäras ut svept i en blå mantel, med en stjärna stucken i sitt 
hår. Engström karikerar genom att översätta bilden ordagrant i karikatyr, då

9 Skämtprotokoll i F. F., se Lång a. a., s. 
120 ff.

1 Gustaf Malmbergs karakteristik, samtal 
med förf. 1951.

2 Spex och brev till Ingeström etc. se Lång 
a. a., s. 150L, 163 ff. — Palmaers epigram 
Till Apollos ungtuppar (1854), 1 Eldbränder 
och gnistor.

3 Favoritmottot, inskrivet i Birger Mörners 
gästbok Bekännelser (Samfundet Örebro stads 
och lånebiblioteks vänner Meddelanden XIX , 
1951), är ett ordstäv från Berlin vid mitten

av 1800-talet, även attribuerat till krögaren 
Leutner i Stettin. — Hela Goethe-frasen 
(»Alles geben die Götter ihren Lieblingen») 
har Engström bl. a. citerat i Strix juln:r 1905. 
— Passagerna i Strix citeras i fortsättningen 
endast med angivande av årgång och nummer 
av tidskriften.

4 Mårbacka och Övralid, Hågkomster och 
liv sintryck 21 (1940), s. 381. Om samvaron 
i Sandhamn utförligare Mörner, Ur mitt ir
rande liv (1925), s. 44-73.



4 8 HELMER LÅNG

han i den högst periodiska tidskriften Phan tecknar en stjärna i Heidenstams hår 
med upplysningen: »den nattens stjärna vilken djupast glöder».

En berömd parodisk gestaltning av övermänniskan under beteckningen »in
telligensaristokrat» har Viktor Rydberg signerat i dikten Livslust och liv sleda 
(Dikter, 1891). Intelligensaristokraten där är en karikatyr av Nietzsches över- 
mänskoideal: intelligensaristokratens huvud har »utvecklas på de plebejiska lem
marnas bekostnad» och han sätter sig över »en på lägre utvecklingsskede ställd 
människofänad». Men framför allt tycks Rydberg ha velat komma åt det sjuk
liga sysslande med det egna jaget som utmärkte dekadensens diktare, exem
pelvis Paul Bourget,5 och som kombinerats med övermänskokulten i Strindbergs 
I hafsbandet (1889). Strindberg själv kände sig utpekad av Rydberg, och samtida 
recensenter, bl. a. Hjalmar Branting, sörjde för att satiren skulle nå adressaten.6 
Engström, som under sin vistelse i Hult 1891-92 ofta ger uttryck åt överläg- 
senhetskänslor gentemot »drängarne», använder det nyintroducerade ordet »in
telligensaristokrat» i ett brev från Valand i slutet av 1892 till fästmön, Sigrid 
Sparre, just med anledning av Strindbergs bok. Han har alltså själv samman
ställt Rydbergs term och Strindbergs verk, kanske med hjälp av en recension eller 
sin lärare Carl Larsson, nämnd C. L.:

Strindbergs »I hafsbandet» är värd att läsas, men jag håller med om din kritik af 
den. En väldigt snillrik och djupt tragisk utläggning, men sjuk. Fiskeriintendenten är ju 
Strindberg själf, men jag undrar just om det, oaktadt handlingen i boken synes visa 
detta, varit hans mening att ådagalägga att intelligensaristokratien nödvändigt måste gå 
under just därför att den glömmer att det finns mycket annat som kan göra en män
niska lycklig. Jag har en gång för länge sedan också pratat med C. L. härom och han 
tyckte att Strindberg var svag i logiken genom att låta den absoluta intelligensen ge vika 
för en kvinna af det slag han framställt. Ty fiskeriintendentens intelligens är ju på det 
absolutas gräns och kan nästan komma en att tro Strindberg vara nära att bli högfärds- 
galen. Och det blir han kanske också.

Redan några månader tidigare, i februari 1892, hade Engström i brev till 
Gustaf Malmberg visat bekantskap med termen »intelligensaristokrat». Här an
vänder han ordet om sig själv, men med tydlig parodisk betoning: han har 
strövat omkring i sin hembygd och skrivit in sig på värdshusen som »af Peter
son, intelligensaristokrat». Sammanställningen av intelligensaristokratism och de- 
kadens måste ha gjort Engström misstänksam mot den vulgariserade övermänsko- 
filosofi, som bredde ut sig i litteraturen. Om det finns någon konsekvens i Albert 
Engströms estetiska åskådning, så är det just fronten mot dekadenta fenomen. I 
Söndags-Nisse hade man tidigt ett vaket öga på dylika företeelser —  Nietzsche 
kallas där med en komisk Umwertung »den tyske Ola» (1893: 51) —  och en 
rad bidrag av Engström faller in i stilen. Där finns dels flera Engström-teck- 
ningar som parodierar olika dekadenta sidor av »fin de siècle»-stämningen, dels

5 Rydberg presenterar intelligensaristokra
ten som en pumpa, en drivhusplanta. Så hade 
den dekadenta diktaretypen presenteras redan
1888 i Ur dagens krönika, i en analys av 
Bourgets diktning, En dekadensepoks novell- 
diktare, där stämningen »fin de siècle» ana
lyseras så: »Menniskorna hafva uppnått detta 
gyllene dekadensstadium, då allt är stäldt på 
sin spets [...] Hjernorna äro öfveransträngda, 
känslorna utan styrka [...]. Menniskan är be-

herskad af sina sjuka, sprittande nerver [...]. 
Men å andra sidan frambringar detta lif ett 
slags drifhusplantor [...]. Menniskan når en 
känslighet, som gränsar till det abnorma, och 
alla hennes sensationer bli raffinerade och ut
sökta. »

0 Se David Norrman: Strindbergs skils
mässa från Siri von Essen (1953), s. 134L 
och där anförd litteratur.



Albert Engström, Från tinnarne 4 9

ett längre prosastycke, Symbolistiska Dekadensbref från En Intelligens aristokrat 
till en Annan, som publiceras i april 1895 (nr 16); rubrikens anfang är hop
slingrad med författarens självporträtt och stycket undertecknat Albert E.

Engströms korrespondent, den andre »intelligens aristokraten», var i själva ver
ket Erik Ingeström i Vimmerby, och kåsören faller in i samma chargerat själv
hävdande ton som i de tidigare breven till denne.7 Den parodiska tonen kan 
belysas med ett parti:

Tänk dig oändligheten —  om du för ett ögonblick vill stanna vid ett så enkelt och 
själfklart begrepp. Tänk dig kraften död sedan en evighet och oändligheten stelnad. En 
rymd som af glas utan ljus eller mörker och solar och före detta solar som klorofyllkorn 
hängande däri. Om jag nu upplyser dig om att denna stelnade rymd var min själ som 
blef så kall att alltet frös på mindre än den minsta tidsenhet, som finnes, och att den 
stöt som framkallades af materiens tröghet kom lifvet att dö i samma ögonblick, hvad 
vill du då mer? Jag var de galnes härskare och den stoltaste bland världsatomer och du 
gaf mig en gång för en milliard evigheter sedan fan (hvilken är min tjänare) och reste 
till Märrbacka utan tanke på att gå upp i min sugande själs idéer.

När jag tänker mig Märrbacka i förhållande till alltet, försvinner för ett ögonblick 
min hjärnas trötthet och jag genomdallras af det mäst homeriska löje. Om Du en gång 
skulle inse orsaken till mitt skratt vore det ute med dig. Jag tänker nämligen på huru 
jag en gång kunnat spela dig ett spratt som du tydligen ej tänkt dig. Det var på Vesu- 
vius en solig eftermiddag. Under mig låg golfven simmande i blått ljus, och guldet af 
frukttyngda orangeskogar glänste längs bergets sluttningar. Och det hvita Napoli svängde 
sin stolta båge rundt viken och lyfte i blidt högmod sin terrass mot gyllne moln. Och 
det hvita Resina trängde in under höjderna och utöfver hafvet såg jag hän mot Capri 
och Ischia som blånade likt märken efter kyssar på en kvinnas hals. I sanning en våghals!

Då kunde jag ha lagt min mun mot kratern och spänt mina kinder och blåst in min 
själ i jorden. Och liksom en af dessa skrikor af gummi, hvilka oskyldiga barn om julen 
erhålla af vänligt stämda föräldrar och uppblåsa för att frambringa ett ljufligt läte, 
skulle vårt arma klot vidgat ut sig och skrikit, skrikit.

I sanning ett ovanligt skrik. Men en annan gång skall jag göra det. För att förstora 
Märrbacka. Ty dess areal skulle då tydligen bli större, och när du sträcker din hand 
efter cigarren —  den usla —  på ditt skrifbord, skall den plötsligt ryka på ett afstånd af 
flera kilometer.

Eller kanske skall jag draga in andan och du skall klämmas till atomer mellan väg- 
garne i din kammare?

De till synes allvarligt framförda uppslagen ska givetvis fattas som en ironi- 
sering över intelligensaristokraten. Medan Strindbergs intendent Borg på fullt 
allvar gör experimentet att framställa en människa i ett provrör, så har Eng
ström betraktat sitt uppslag som en dåres hugskott (»Jag var de galnes 
härskare»). Också de halsbrytande ordlekarna anger författarens ironiska upp
höjdhet över det poetiska och intellektualistiska rus som han lånar sin penna till.

Den formella förebilden för kåseristilen bör främst sökas i studentkarneva
lernas skämtblad.8 Där är också en av de gemensamma utgångspunkterna för 
likheten med en annan medarbetare i Söndags-Nisse, Falstaff, fakir.

7 I ett brev till Ingeström från början av 
1895 finns också utkast till de väsentliga hug
skotten i Symbolistiska Dekadensbref. Märr
backa = Vimmerby, se Lång, Grönköpings äldsta 
historia, SLT 1960, s. 37.

8 Engströms kåseri undertecknas »bacillvil- 
ligt» och ett långt parti skojar med komma- 
bacillen, som just inbjöd till kåsörvitsar. 
Komma-bacillen behandlas i ett tillfälligt stu-
4 — 654179 Samlaren 1965

dentblad i Uppsala från 1890 (Knalleffekten 
29 nov. 1890); Engström var då i staden. Si
gurd kåserar i ett Kaleidoskop 10.8.1891 om 
bacillen som »bakterieslägtets gamle ungkarl», 
och signaturen Calorie ( = Karl-Erik Forss- 
lund) skriver i Söndags-Nisses juln:r 1894 en 
»Fängdysiäckelvisa om herr Kolerus Bacillus 
och fröken Kolera Bacilla».
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2 .

Lika lite som Nietzsches direkta inflytande på Engströms jag-medvetenhet får 
de eventuella impulserna från Wallengren på utformningen av Engströms per- 
sonlighetskult överbetonas. De båda svenska humoristerna var på flera sätt när
besläktade andar, deras humor utvecklades parallellt mot liknande bakgrund: 
studentskämten och de amerikanska humoristernas gags. De tycks f. ö. också ha 
haft samma åsikter om dekadens och symbolism, redan innan de träffades våren 
1895. Liksom Engström driver med symbolism i sitt Symbolistiska dekadens- 
brev, gör Wallengren ett utfall mot dess »hänsynslösa jag-kult» i sin recension 
av Gustaf Uddgrens diktsamling Bölders återkomst i Nordisk tidskrift 1895 un
der titeln Symbolismens Messias i Sverige. Un »demoni», en benägenhet för cy
nism fanns tidigt hos båda diktarna: båda utbildade utan samband med var
andra sin förhärdade attityd, möjligen som en skyddande förklädnad för sin in
nersta känslosamhet.

Den överlägsna attityd som Engström ibland intar i polemik och i sina böcker, 
i synnerhet företalen, är säkert direkt inspirerad av de amerikanska föregångare 
som också är fakirskolans förebilder. Liksom Fakiren parodiskt presenterar sig 
själv, så gör Artemus Ward i sin Sjelf biograf i (Amerikanska humorister I). Eng
ström gör en rapsodisk självbiografi redan i ett reportage Hemma hos Strix 
1898: 1 B (en självsvåldig ton som återkommer i Memoirer):

Jag lämnar för en stund ordet åt mig själf.
Jag är född i Lönneberga församling af Kalmar län en vacker majnatt år 1869. Min 

ungdom förflöt under lekar, någon skolgång samt slagsmål med jämnåriga. Vid sex års 
ålder började jag röka pipa, ett folknöje som numera öfvergått i njutandet af dyra ci
garrer och cigarretter. Vid 14 år ramlade jag ned ur ett alträd vid stranden af Motala 
ström.

Detta blef en vändpunkt i mitt lif. Jag blef en grubblare, föreföll sluten samt ägnade 
mig endast sällan åt min ålders förströelser.

År 1888 voro Uppsalas och Lunds professorskårer samlade i Norrköping för att i för
ening med denna stads elementarläroverks kollegium kugga mig i studentexamen, ett 
försök som dock måste anses som fullständigt fiasco.

Min första toddy hade jag för länge sedan lämnat bakom mig. Den sista hoppas jag 
för mänsklighetens skull skall låta vänta på sig.

Ward beskriver med stolt självkänsla ett »Besök hos prinsen af Wales», lik
som Engström senare i Strix (1898: 26) skriver om att han supit med prinsen 
av Wales och sovit i House of Lordes. I samma bok resonerar Ward om sitt 
Lantbruk. Han berättar att han har femtio lamm på de sköna ängarna: »Och 
jag tänkte med sällhet på den dag då de skulle komma så långt, att de kunde 
förvandlas till fårstek.» Ingvar Holm har gjort den träffande jämförelsen mellan 
Engströms beskrivning av duvjakt (Memoirer) och Fakirens reportage från 
mönsterfarmen Glädjefrid, där Fakiren och torparen Adrian jagar småfåglar i 
de uppsatta julkärvarna. Det är möjligt att Fakirens föredöme förstärkt Eng
ströms sinne för cynismer, men nödvändigt var det inte; i Wards lantbruk har 
vi ju den direkta förebilden för Fakirens mönsterfarm.

Känslokylan, demonin, den hjärtlösa attityden finns också hos andra kända 
amerikanska humorister, såsom Bret Harte, Mark Twain, Sam Slick. Mark 
Twain har Engström imiterat i sitt första kända kåseri, ett skämtprotokoll från



Albert Engström, Från tinnarne 5 i

1887,1 och denne amerikanske humorist fortsätter framgent att vara ett ideal 
för honom. Mark Twains chargerade reseberättelse återklingar i Engströms rese- 
skisser i Strix från början av 1900-talet, när han överlägset granskar olika 
svenska städer. En skenbart didaktisk avsikt har Mark Twain när han kallar 
humoresken Min Klocka (Valda skizzer, 1877) en »lärorik liten berättelse». 
Berättelsen slutar med att författaren förlorar tålamodet med den siste klåparen 
till urmakare: »jag slog in hjärnan på honom på fläcken och lät begrava honom 
på egen bekostnad». Det är ett av många exempel på det drag hos Mark Twain 
som Wyck van Brooks1 2 kallat »aggressive humour», och även om Engström 
aldrig går så långt i känslolöshet, har han tillägnat sig den aggressivt kort
huggna tonen. Man kan lätt följa linjen från denna Mark Twain-skiss till 
Engströmska humoresker av typen Min badare (En bok).

Men annars är den starkt överdrivna komiken och den markerade känslo- 
lösheten så allmänna drag i den amerikanska humorn, att man sällan har an
ledning peka på speciella källor. Redan på 1870-talet introduceras en rad »ame
rikanska» historier i skämtpressen och i anekdotkalendrar, som då syftar på de
ras lögnaktighet eller känslolöshet. En serie Amerikanska humorister presen
teras i bokform; Strindberg hörde till översättarna och har använt deras grepp 
både i Röda rummet och i Det nya riket. När Kiintzel i sin utgåva av Wallen- 
grens Samlade skrifter tycks mena att Fakirens parodiska romanskrivning De tre 
marodörerna (1894), är originell, kan man peka på en samling Koncentrerade 
romaner av Bret Harte, som utkom i svensk översättning 1874 och redan pa
rodierat »De nittionio musketörerna efter Alexandre Dumas d. ä.». Redan 1880 
hade också en svensk, Gustaf Gullberg, utgett Romaner i väs t ficks format. Pa- 
rodistiska Ströftåg. Denne Gullberg var en av den amerikanska humorstilens 
tillskyndare: i Söndags-Nisse medarbetar han under signaturen Spritt von To
kenström.

»Romanskrivningen» är ett av de många parodiska uppslag svenska kåsörer 
och tidningsskämtare kunnat hämta från U. S. A. Den överlägsna attityd, den 
»demoniska» känslolöshet i polemik, som kan härledas från amerikansk »hård
kokt» stil, finns på flera håll också i svensk dagspress. Ett par humorister som 
kunnat påverka Engström direkt är Georg Filip Lundström alias Jörgen i Fi- 
garo och Alfred Hedenstierna eller Sigurd i Smålandsposten. På samma sätt 
som Engström i Strix hade dessa båda redaktörer i svenskt-brutal eller ameri- 
kanskt-frän polemik gått till rätta med motståndare. »Jag, Jörgen anser», heter 
det ofta i Figaro: Jörgen anser mycket bestämt, rakt på sak, i kraftfulla ord. 
På samma sätt poängterar Engström: »Jag, Albert Engström»; han har också 
betygat sin aktning för Jörgens kärnfulla personliga stil (Strix 1898: 21).

Innan Sigurd 1896 hade gått till angrepp mot Vallentin, hade också med
arbetarna i Söndags-Nisse visat uppskattning av Sigurds kåserier.3 Signaturen

1 Se Lång, Den unge A. s. 120 f. Kåse
riet återges i Siktat och sammalet (1952).

2 The ordeal of Mark Twain (1922), s. 206. 
— Samma typ av »aggressiv humor» visar 
Engström prov på exempelvis i Telefon
(1906: 8), där han berättar (det visar sig se
dan vara en mardröm), hur han mördar en 
f. d. skolkamrat, en äcklig b racka. »Jag räk
nade — och mellan fjärde och femte ref benet

satte jag in knifven så hårdt jag kunde. Den 
var skarp och det var som att sticka i mar
garin. Samtidigt tog jag honom för munnen, 
ty han gurglade litet.»

3 Andra exempel på uppskattning av Si
gurd som kåsör från bl. a. Wallengren och 
Fröding, se Lång, Grönköpings äldsta historia, 
s. 35 n. 8. — Sigurds angrepp på Vallentin, 
se Lång, Den unge A. E.} s. 271 f.



52 HELMER LÅNG

Lasse (Hugo Vallentin) talar 1894 (nr 6) om »något fosterländskt för att icke 
säga småländskt kärnfullt i hans språk», kanske en förbindelselänk till Albert 
Engström, som i ungdomen t. o. m. kunde en del av Sigurds humoresker utan
till.4 Som polemiker använde Hedenstierna det kraftfulla direkta tilltalet, precis 
som Strix-redaktören Engström kom att göra: den stingsliga självkänslan och 
den överlägsna tonen är densamma. Böök har om Engströms stridslystnad träf
fande sagt: »Hans polemik erinrar både om Zarathustras dionysiska övermod 
och en småländsk bonddräng på en marknad.» Samma hetsiga och något ometo
diska boxningsteknik utmärker smålänningen Sigurd, fast man inte känt sig 
frestad att här dra in Nietzsches namn. I arrangerad överlägsenhet och cynism 
—  den noterar också Vallentin —  står Sigurd inte efter sina amerikanska före
bilder. Apropos likbränning skriver Sigurd t. ex. i ett Kaleidoskop (6.11.1888) 
att han anser att de som vill bränna kroppen och lägga den i urna gärna må 
göra det. Han
unnar t. ex. gerna en sörjande maka att sätta in krukan med sin gamle man i antingen 
hon vill på en konsol på förmaksväggen eller bland de andra burkarna i syltskåpet eller 
källaren. Förutsatt naturligtvis att hon klistrar på ordentlig etikett, som förebygger för
argliga och för känslan upprörande misstag, så att hon genast kan läsa »Sötaste hallon
saft 1887», [...] »Min älskade man 1889» o. s. v.

Liksom de amerikanska förebilderna, och liksom senare Engström, skriver Si
gurd parodiskt högtidliga företal till sina tidigare böcker. »Betydligt ärade lä
sare!» börjar han företalet till Ljud och oljud (1886) och anger samma mål 
för sin samhällskritik som amerikanska humorister:

Det nyttiga här i verlden —  t. ex. ett purgérmedel eller ett konsultativt statsråd —  
behöfver ingen ursäkt, men det onyttiga —  t. ex. en sådan här bok —  skall alltid ha ett 
företal. [...] [...] har nog tagit mig till vara för alla filosofiska bråddjup och tänkt mig 
saken helt enkelt så att den ärade läsaren och jag med dessa 256 sidor till åkdon fara i 
sällskap ett stycke af lifvets allfarväg och tillsammans beskåda de afgudabilder, som för
dom, konvenans, snobberi, dumhet, högfärd och alla dessas syskon rest upp vid vägkanten. 
Så hålla vi stilla emellanåt, och jag stiger af samt vänder ett och annat beläte upp och 
ned, så att I sjelfve kunnen se, huru ihåliga, murkna och maskstungna de äro.

Engströms polemiska attityd när han basar av en kritiker genom att både i 
ord och bild »ta honom i örat och afdaska honom» (Strix 1900: 1) är helt i Si
gurds stil. Liksom Engström låter sin kammartjänare borsta bort ett kryp, en 
kritiker, från rocken (1899: 24), skickar Sigurd ut sin köksa för att ta en näb- 
big gässling i vingbenet.5 Under 1890-talet blir den överlägsna attityden van
lig hos en rad humorister, delvis kanske för att Sigurds »kaleidoskop» och krö
nikor var så populära. Engströms tidigare anslag i denna ton stämmer sålunda 
överens också med den gängse stilen i Söndags-Nisse under den tid han verkar 
där. Cynismen möter exempelvis, lika känslolös som hos Fakiren, i En Milnch-

4 Enl. Hedwig Erickson, Eksjö, muntl. 
medd. till förf. 1953, brukade Engström som 
ung utantill recitera bl. a. Nemdemannens 
grisaso.

5 Ett av Sigurds många angrepp på socia
listerna hade föranlett en kritiker att citera 
Kellgren (»Det finns två slags pöbel: En som 
sover på halm, och en annan, som sover på

ejderdun.»), och Sigurd svarar (Smålandspos
ten 1.11.1888): »Misstag, betydligt misstag, 
lilla doktor Wideström! I fråga om bolster- 
affärer nöja vi oss med dunet af vanliga bond- 
gäss; men deraf inneha vi så ansenliga qvan- 
titeter, att det torde dröja mycket länge, in
nan vi skicka vår köksa att gripa lilla Wick- 
ström i vingbenet för att rekrytera förrådet.»
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hausiad af Surinam, berättad av Klick,6 och chefredaktören Vallentin hävdar sin 
och tidningens förträfflighet med minst lika utmanande självbelåtenhet som 
senare Engström i Strix.7 »Käre läsare», skriver Vallentin (1895:49), »du som 
är en obildad människa utan akademisk uppfostran och i saknad af både latin 
och grekiska, har naturligtvis inte reda på en smul af allt detta.»

Det kunde ha skrivits av Engström eller någon annan krönikör i Strix.8

3·
Vi har härmed nått fram till frågan om det är Albert Engström som fram

träder i de krönikor som från och med nummer 3 (24 mars 1897) uppträder 
i Strix under rubriken Från tinnarne. Själva anslaget introducerar rubrikens von 
oben-attityd:

Vår hattkulle är det enda, som öfverstiger den nivå, från hvilken vi i detta ögonblick 
betrakta mänskligheten [...].

Af anonyma bref finna vi, att det gifves milda idioter, som affektera att vara våra 
motståndare, och vi le åt dem sardoniskt —  i speciella fall homeriskt, åt stackare, som 
icke allenast icke kunna låta bli att läsa vår tidning, utan uppoffra ekonomiskt obero
ende för inköp af Strix för att tillsända oss med fin urskillning valda klipp därur som 
kvitto på att de känt sig träffade.

I den Stiftelseurkund, varmed Engström inledde sitt första nummer, finns 
vid sidan av framhävandet av den visa humorn en passus som kunde tas till 
intäkt för att chefredaktören ligger bakom dessa krönikor: »Strix ämnar från 
sin höga position med medlidsam och nyttig satir behandla det slag af män
niskor, som flåsande springer från valmöte till valmöte och anser riksdags- 
referat vara kulturblommor.» Men denna paroll — identisk med flera ameri
kanska humoristers, exempelvis i Småstads skvaller av Max Adeler — följer 
Engström i sina karikatyrer och i smärre recensioner. Någon ambition att själv 
i fortsättningen ägna sig åt satir hade han inte. I brevet till Vallentin skriver 
han att han inte vill bli »redaktör»: han vill vara utgivare, smakdomare och 
ge tidningen del av sin anda. Och det finns en rad uttalanden både av honom 
själv och andra som visar att Engström sällan deltog intimt i det redaktionella 
arbetet. Vid Strix 25-årsjubileum skriver han (1922: 12; Adel, präster, smugg
lare och bönder):

Jag började utgiva Strix. Jag omgav mig med intelligenta medarbetare och på lediga 
stunder gjorde jag själv också något. Man började inse att denne orakade och långhårige 
smålänning trots allt hade förmåga att framtvinga arbete av andra.

6 S. N. 1894: 5. Fakirens cynismer om 
Adrian kan jämföras med Surinams känslo
kalla kommentarer, då hans tjänare slukas av 
en boaorm: »Här voro goda råd dyra, om jag 
ville slippa att för framtiden själf borsta mina 
stöflar.» Det bör observeras, att Klick är tidi
gare i S. N. än Fakiren. Det är alltså inte helt 
riktigt, när Kiintzel (Wallengren, Sami. Skrif
ter I, 1923, s. 61) ser dylika ingredienser i 
S. N. som ett »Falstaff-inflytande». Felsynen 
beror på att Fakiren blir stilens främste före
trädare.

7 Vallentin, t. ex. kåserier 1894:14, om
»riksdagsmajoritätens kolossala dumhet», 1895:

48, Ett julbref i juln:r 1895, Bref från Karl 
Pettersson 1896: 44 (»Jag kan icke neka till 
att jag kände mig ganska belåten med detta 
min pännas alster»); jfr A. E. om sin dikt i 
Strix 1898:39, 1912:43.

8 Jämför liknande harang i krönikan Från 
tinnarne, Strix 1897: 22, kanske förf. av Forss- 
lund: »Men det skulle vara lönlöst att referera 
detta samtal för dig, akademiskt obildade lä
sare.» Engström har i varje fall varierat fra
sen i ett kåseri 1900: 3: »Nåväl, vi ha ej be
gärt det af dig med din klena universitets- 
bildning och dina i en usel prilla med knapp 
nöd förvärfvade betyg.»
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Engström nämner i fortsättningen som medhjälpare främst Anders Forsberg, 
vilken också apostroferas i några notiser av redaktionen vid 2o-årsjubileet (Strix 
1917: 11): där intygas att Engström aldrig såg ett nummer av »sitt publicis
tiska organ» förrän det kom till honom med posten. Detta gäller inte bara de 
senare åren. Redan vid tioårsjubileet började Engström själv skildra Strix historia 
(1907: 11). Efter att ha talat om tidningens födelse skriver redaktören:

Sedan har Strix kommit ut hvarje vecka, hvilket (afsides sagt på teatern) inte är min 
förtjänst utan medarbetarnas.

Först arbetade Agi och jag tillsammans. Vi sutto uppe till långt frampå morgnarne, 
rökte oerhört mycket cigarretter och skrefvo värs och prosa om hvartannat. Det är Agi 
och jag som återinfört alexandrinen i Sveriges diktning [...].

Längre fram delade Karl-Erik Forsslund och jag mödorna. Vi skrefvo också mycket 
värs tillsammans, ända tills han så småningom befanns vara ensam herre på det skaldiska 
området och säkert endast af medlidande tolererat min prosaiska ringhet vid sin lyriskt 
formade sida. Han blef ju sedan en stor skald och fortsätter ännu därmed. Hej!

[...] Efter Karl Erik kom Erik Daniel Bergman, alias Dan, alias vår värderade Anders. 
Vi har aldrig skrifvit värs tillsammans, ty det hade nog Dan funnit olidligt, kanske löj
ligt. Och nu på äldre dar tycker jag nästan detsamma.

De tre namn Engström här erinrar om, är hans redaktionella hjälpredor i 
kronologisk ordning. Karl-Erik Forsslund var redaktionssekreterare från det han 
anställdes på Strix våren 1897 till midsommaren 1898, då han gifte sig. Han 
efterträddes av Erik Daniel Bergman, Engströms klass- och tidvis bänkkamrat 
från gymnasiet i Norrköping, liksom denne kåsör i kamratföreningen F. F.

Agi Lindegrens medarbetarskap i tidningen var i motsats till Forsslunds helt 
anonymt. I jubileumsnumret 1907 omnämnes medarbetarna och deras pseudo
nymer: Agi Lindegren är medtagen, men har tydligen inte haft någon pseudo
nym. Då hans eget namn aldrig uppträder i tidningen under något bidrag —  
som berömd arkitekt kanske han inte ville skylta som kåsör —  måste hans 
bidrag sökas under de osignerade. Att Lindegren från början medverkat i tid
ningen, är sannolikt då han satt i den redaktionskommitté, som gav direktiv 
för första utformningen av Strix. Engström har betraktat honom som sin främste 
rådgivare, det framgår av ett brev i mars 1897 till Axel Lilja, huvudintres
senten i Strix, medan planeringen för de första numren pågick. Engström är 
upprörd över Liljas inblandning i redigeringen och hänvisar till redaktions
kommittén; han avslutar: »Jag skall fråga Agi om han anser att jag bordt 
skrifva på annat sätt. Kladden bevaras.»

Om nu Lindegrens medarbetarskap måste sökas bland de anonyma bidragen, 
finns inte mycket att välja på. I första numret förekommer utom Tankekorn, 
antagligen nertecknade av Engström, och ett par anekdoter, endast Almanach 
för alla. I nästa rummer är Almanach för alla det enda osignerade jämte anek
doterna. I nummer 3 fortsättes och avslutas Almanach för alla och rubriken 
Från tinnarne uppträder för första gången; Engström har här skrivit en osig
nerad teaterkrönika. Det ligger därför nära till hands att anta att Lindegren 
konstruerade Almanach för alla och att han, med eller utan medverkan av Eng
ström, haft huvudansvaret för krönikan. Utom sin del i det redaktionella arbetet 
hade nämligen Engström lejonparten av tecknandet på sin lott, och hann knap
past med mer än några smärre prosabidrag. Att Engström jämsides med detta 
dryga arbete regelbundet skulle kunnat skriva långa, innehållsrika krönikor,
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förefaller icke troligt, i synnerhet inte om man betänker hans svårigheter att 
föda fram sådana, då han mera regelbundet sätter sig till värvet från mediet 
av 1898.

Om Agi Lindegren som författare vet vi inte mycket. I ett brev till Engström 
från Rom (284.1904) ger han en livlig skildring av ett teaterbesök i sällskap 
med Henrik Schiick, med en humoristisk abandon som påminner om en lik
nande beskrivning av Engström.9 Att Lindegren var en skicklig pastisch-makare 
framgår av En kart Recensus, i Ord och Bild 1897, av Engströms En gyldenne 
Book, som är skriven i samma manér som den recenserade boken. Lindegren 
spränger också, helt omotiverat, in en dikt i recensionen, vilket påminner om 
blandningen av vers och prosa i Strix-krönikorna.

Lindegren kan med sin stilimiterande förmåga på grundval av tidigare ut
bildad »amerikansk» kåsör stil1 mycket väl ha inaugurerat den självsvåldiga atti
tyden Från tinnarne, och Engström kan ha fallit in i den. Agi Lindegren har 
också av samtida ansetts som författare. Knut Stangenberg, som var vän med 
Engström, följde Strix på nära håll, även om han blev fast medarbetare först 
1900. På min fråga, vilka som medarbetade i Strix första årgång anonymt och 
i synnerhet vilka som skrivit Från tinnarne, svarar Stangenberg (17.9.1952):

Arkitekt Agi Lindegren var mycket verksam medarbetare. Jag har för mig att jag 
hörde talas om då, att han författade »Från Tinnarne». Ett par af dem äro signerade 
Albert (och Strix). Skulle han inte ha signerat de andra också —  om han skrifvit dem?

Från tinnarne innebär ett mera helhjärtat accepterande av en parodisk över- 
mänskopose än man, åtminstone under 1897, finner i Engströms säkra bidrag. 
Visst kan han vara nedlåtande i sina recensioner av teater, konst och litteratur, 
men då för att han har något speciellt emot företeelserna. I en recension av 
Hans Magnus Nordlindhs bok Steg i snön (1897: 74) heter det:2

H. H. H. M. Nordlindh lefver i de höga regioner, dit vi stackars jordbundna pyg- 
méer ej nå med annat än de psykiska ballonger som stå oss till buds i vår gröna ung
dom. Lugn och mindre hetta —  sådan där kärleksglöd —  vore önskvärd. Mycket tref- 
ligt —  men tala inte om’et. Fagre Ord!

Stilen har förutsättningar. Tag bort förebilderna, och Sverige har fått en ny skald. 
Inte för att vi behöfva flera, men sällskapslifvet behöfver nya krafter.

Hade Engström vid denna tid accepterat kåsörposten Från tinnarne, skulle 
han knappast ha räknat sig till de »stackars jordbundna pygméer». Längre fram

0 Engströms beskrivning av ett teaterbesök 
i Neapel, Att resa (En bok), publicerades i 
Strix 22 juni 1904 och är måhända inspirerad 
av Lindegrens brev.

1 Von oben-perspektivet i aktuella samman
hang kan t. ex. belysas med ett kåseri av Si
gurd (Smålandsposten 4.1.1887), där kåsören 
först skriver ett högstämt lyriskt parti om 
»Aurora på gullglänsande vingar», varefter 
han övergår direkt till att tala om nyårsräk- 
räkningar. Kåseriet slutar i en stil, som skulle 
passat lika bra Från tinnarne i Strix:

»Må vi utan afund tänka på de mumier 
från Egyptens pyramider, hvilka pryda Lon
dons muséer! (Ingen kan frånröfva oss vårt 
kommerskollegium.) [...]

Hvad är väl nyåret annat än den blixt
snabba beröringen mellan tvenne strålomskim- 
rade droppar i evighetens haf eller med andra 
ord uppätna julmatens och den förstörda men- 
niskomagens åttadagarsjubileum.

Skål.»
2 Att Engström skrivit recensionen, fram

går, utom av stilens kärvare hållning, av ut
ropet: »Fagre Ord!» Det är hämtat från en 
dikt i Bangs Stille eksistenser, som hörde till 
den unge Engströms favoritböcker. I samma 
användning som här — om överdriven lyrisk 
betagenhet — har Engström brukat uttryck i 
brev både till fästmön och till Gustaf Malm
berg.
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under året synes stilen i krönikorna däremot ha påverkat stilen i Strix över
huvud. Även i brevlådan, i bok- och teaterrecensionerna framträder överlägsen
heten ofta rent parodisk. Man kan jämföra den med Agi Lindegrens skenbara 
hudflängning av En gyldenne Book i Ord och bild 1897:

Men hwadh är doch Poesis? En drömning /  som mycket tycks /  dock ynkett är /  en 
Barna-Leek /  som bullrar stort /  sjelff fööga wärdh En Regneboga/ som färgh-rijk prålar 
men till sit wäsende är Steen i Wattenskyn. Låtom oss gånga then med Föracht förbij.

Synen på poesi är densamma hos kåsören Från tinnarne när han överlägset 
meddelar de poetiska alster som hans »löjliga» kumpan Johanson förser ho
nom med. Johanson blir senare en ofta återkommande pseudonym (kanske för 
olika författare) i Strix, men det är inte otänkbart att namnet döljer Engströms 
parodiska poetjag. När det i första krönikan talas om »Johanson med sitt löj
liga deltagande», förefaller det föga troligt, att författaren, om det varit Eng
ström, skulle avse en sida hos sig själv. I följande nummer (4) undertecknas 
däremot teaterkrönikan av Strix gm Johanson. Då detta tydligen är skrivet av 
Engström (»Teater är icke konst» är en av hans favoritteser), tycks Johanson 
vara ett av Lindegren påhittat skämtsamt öknamn på den skaldande redaktions- 
brodern, som Engström en tid accepterat.

Enligt Engströms egen upplysning 1907 skrev han och Agi Lindegren »vers 
och prosa om vartannat», och Engström framhäver alexandrinens återinförande 
som speciell insats. En dylik förekommer, insprängd i krönikan Från tinnarne, 
först i nummer 8, i ett samtal mellan Nansen och —  Johanson! Det är alltså 
troligt, att Engström under 1897 i första hand skrivit en del parodiska verser 
under denna rubrik. När redaktören i sin presentation av Strix redaktion efter 
första årets slut (1898: 1 B) säger att »redaktören måste räcka till för allt» och 
med stark överdrift poängterar sitt arbete, nämner han att han måste »skrifva 
artiklar, anmäla teater och konst», men han nämner icke krönikorna.

4 ·

Tidigt blandar sig en tredje författare i leken Från tinnarne. Forsslunds insats 
som tidningens förste redaktionssekreterare understrykes av Engström redan i 
januari 1898 i det senast citerade kåseriet, Hemma hos Strix:

Redan vid tidningens igångsättande visade det sig nödvändigt att anskaffa en dugande 
redaktionssekreterare, emedan redaktören bodde på landet och sällan hade tid att ägna 
sig åt skötandet af sin syssla. Därför engagerades af bolaget den unge skriftställaren H. 
Herr Karl Erik Forsslund, som redan förut varit synlig i tidningen. Strix program och 
mål uppfattades ögonblickligen af den unge medarbetaren och samarbetet mellan redak
tören och hans närmaste man blef därför så mycket lättare och angenämare[...].

Herr Forsslund har sålunda i väsentlig mån bidragit att lätta det redaktionella arbetet 
för utgifvaren och bringas honom härmed vårt varmaste och uppriktigaste Tack, Forss- 
lu n d \

Den tyngsta bördan var otvivelaktigt den obligatoriska stående krönikan Från 
tinnarne; Lindegren orkade väl inte med många nummer. Forsslund hade goda 
förutsättningar att axla den. Han var Strixredaktionens ende yrkesförfattare, 
hade 1896 debuterat på allvar med Skog. En skissbok från Bergslagen, efter 
att dessförinnan, 1894-96, i Söndags-Nisse ha ägnat sig åt studentikost och pa
rodiskt författarskap. Under signaturen Caloric hade han skrivit F'ängdysiäckel-
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visor, Apiska folkvisor och Tokfans dårdikter, poem om solstekta missionärer 
och vansinniga göteborgare, bidrag som nästan alltid rikligt illustrerats av Albert 
Engström.

I Strix hade Forsslund enligt översikten 1907 medarbetat under flera signa
turer: »Karl Erik Forsslund (Karl Fors, Fors-kare, Karl-Erik, Kauko, osv.)» 
Till dessa kan läggas den tidigare signaturen Calorie, som undantagsvis före
kommer, samt Erik Lund. Forsslund tecknar sig också Tok-Phan (en tillfälligare 
signatur i Söndags-Nisse), och är troligen mannen bakom Herr Karl (1898: 16) 
och Dalman. Dessutom har Forsslund tydligen ibland dolt sig under mera svår- 
genomskådliga pseudonymer, t. ex. Karl Adonis Johanson.3 Att Forsslund är 
poeten bakom signaturen Lucidor den lycklige (1898: 24), skulle man trots 
hans nyligen ingångna äktenskap knappast ha kunnat gissa, om inte Engström 
illustrerat dikten med en teckning, som karikerar Forsslund.

Forsslund hade sålunda en benägenhet att dölja sig, och han har säkert gömt 
sig i anonymiteten också under rubriken Från tinnarne. Det är möjligt att han 
skrivit krönikan redan i nummer 7 (22 april) 1897, där den celesta övermänsko- 
posen möter i sin mest utmanande form:

Vi äro ju i tillfälle att, när vi vilja, fröjda oss åt solens omedelbara umgänge, och 
måhända är detta orsaken, hvarför vi ej så mycket tala och skrifva om väderleken som 
en vinter- och sommarrocksömsande mänsklighet. Vi komma och gå i solhemisferen när 
vi vilja och taga ofta heliumbad för nöjes skull.

Vi ha ofta förebrått dagens stjärna en alldeles för stor flathet mot dessa små kryp, 
som så affekteradt kalla sig skapelsens herrar, hvilka gökar dröna bakom nedfällda säng
kammargardiner för att sedan fordra, att deras välgörarinna skall uppträda för deras nöje 
hela nätter igenom i Norrbottens län.

Kan denna krönika anses skilja sig från de fyra tidigare Från tinnarne, så 
vore det snarast genom en mer markerad atmosfärisk övermänskoattityd. Om 
Johanson meddelas här, att han »ämnar bilda en förening för urstockholmska 
språkets rätta talande och skrifvande, och han ämnar hinna före professor E. i 
Upsala som också lär syssla med samma uppgift». Därefter återges ett brev på 
söderslang, undertecknat »Bussigast Axel E. Öfverjanne för föreningen natur- 
enligt busspråk. Professor, tjö, i moderna fikonspråk vid Upsala universitet.» 
Den åsyftade är Axel Erdmann, professor i nyeuropeisk lingvistik. Då han ut
nämndes till professor 1892, kan Engström, som lämnade universitetet 1891 
knappast ha haft något intresse för honom; på Engströms tid var han docent i

3 Med signaturen Karl Adonis Johanson 
undertecknas bl. a. en skämtsam uppsats 
(1897: 29), som citerats a propos Engströms 
litterära utveckling av Holm (a. a. s. 714), En 
kort öfverblick öfver min utveckling under 
Oscar ll:s regering. Karakteristiken passar in 
på Forsslunds dittillsvarande författarskap. Att 
Forsslund skrivit kåseriet, framgår av dess bör
jan: »Då hela min hittils förflutna andliga ut
veckling faller inom ramen af vår vördade 
konungs nu tjugofämåriga regering (kurs. 
här), vill jag här på redaktörens [!] uppma
ning i några rader teckna de allmänna dragen 
af denna min utveckling.» Oscar II besteg tro
nen den 18 september 1872, Forsslund kom

till världen 14 september 1872. Den 25-årige 
Johanson är tydligen i detta sammanhang 
identisk med Forsslund. Carl Adonis Johanson 
har också undertecknat en rad parodiska so
netter (1897:23, m. fl.), som troligen förfat
tats av Forsslund. En Höstsonett av Johanson 
(33) är till sin form påtagligt lik en Johan- 
son-dikt av Karl Fors i nr 26. Möjligt är, att 
en dylik sonett, Hösttecken (1897: 33), un
dertecknad endast Johanson, skrivits av Eng
ström: den påminner om hans egna karikaty- 
riska sonetter; om dessa se särskild utredning 
av H. Lång, Frödings karikatyr dikt er — och 
Albert Engström (SLT 1966).
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fornengelska. Däremot är det naturligt, om Forsslund, nyss anländ från Upp
sala, tagit sig före att skoja med en av professorerna. Han hade blivit färdig 
med sin fil. lic. examen på våren 1897 och började tydligen medarbeta i Strix, 
när avhandlingsarbetet var slutfört.4

Den första dikten av Karl Fors kommer i nummer 5. Om Engströms upp
gift är riktig, att Forsslund medarbetat innan han blev redaktionssekreterare, 
kan han inte ha trätt in förrän efter detta nummer. Kanske är den citerade 
krönikan hans debut som fast medarbetare; i följande nummer förekommer två 
skämtsamma dikter om Uppsala, signerade Jim, varav den ena mycket liknar 
Calorics verser, och ytterligare en, osignerad, parodisk dikt. Att en ny hand fört 
pennan i nummer 7, är ett antagande som bestyrkes av en formell omständig
het: »Johanson» med ett s stavar både krönikören och undertecknaren »Strix 
gm Johanson». Men skribenten i nummer 7 skriver konsekvent (tre gånger) 
Johansson med två s. Det är tydligen en ren lapsus av en ny skribent; med få 
undantag förekommer i fortsättningen åter den ursprungliga stavningen.5

Att Forsslund verkligen brukat skriva krönikorna, framgår av en krönika i 
nummer 26, som för ovanlighetens skull är signerad. Den anges skriven med 
anledning av »hufvudredaktörens namnsdag; den 30:e augusti bär nämligen 
numera vårt klassiska — eller åtminstone urkristet-kyrkofaderliga — namn 
Albert»:

Att en sådan dag ej skulle gå förbi obemärkt och ofirad ligger i vår natur.
Redan kl. 4 på morgonen väcktes vi ur våra profetiska sanndrömmar af kanonsalut 

från Skeppsholmen (27 skott) samt af klockringning från Håsjöstapeln på Skansen.
Omedelbart därefter intågade i vår hvilas dunkla helgedom en deputation, bestående 

af hela vår medarbetarstab [...].

Kåseriet är inte, som man först tror, skrivet av huvudredaktören själv. Det 
är undertecknat A. E. gm K. F. K. F. måste vara Karl Fors alias Karl-Erik 
Forsslund, och det förefaller som om han begagnat tillfället att tala om för 
dem som kände signaturen Karl Fors, att det var han som brukade skriva krö
nikorna, t. o. m. när det varit naturligt att chefredaktören gjort detta. Vad stilen 
i krönikan beträffar, skiljer den sig inte i något märkbart avseende från övriga: 
den har hela uppbådet med Johanson, Hybinette och ver smakandet, den har en 
överlägsen attityd.

Med viss säkerhet kan man utpeka Forsslund som författare av ytterligare 
några krönikor Från tinnarne. I nummer 34 avhandlas det föregående valet 
till Svenska akademin och häcklas pekoralistskalder, bl. a. Tammelin och Upp- 
sala-skalden Martin Landahl. Den senare var en av skalderna i dikthäftet Vid 
årsskiftet (1892), som också poeten Forsslund debuterat i; Landahl blev den 
av de unga skalderna som värst drabbades av kritiken, och studenterna i Upp
sala parodierade hans dikt.6 Förbindelsen är ju inget starkt indicium för Forss- 
lunds författarskap, vilket däremot är fallet, då krönikören föreslår sitt eget 
inval i Akademin med följande ord: »Då vi således anse oss vara icke förbise-

4 Enl. Uppsala universitets katalog ht 1897 
fick Forsslund ut sin fil. lic. examen den 29 
maj 1897, vilket innebär sektionssammanträde 
denna dag.

5 Johanson med ett s förekommer exv. i

1897: 17 6 gånger i första stycket mot en gång 
med 2 s; i senare delen av krönikan står kon
sekvent Johansson med 2 s (9 gånger).

6 G. Malmberg: Från Albert Engströms 
skol- och studenttid (1948), s. 11.



bara kandidater, ja licentiater [ . . Forsslund var fil. lic, den ende med denna 
examen i Strix.

Ett indicium finns också att Forsslund av initierade samtida ansetts verksam 
i krönikorna. I nummer 36 hade krönikören skämtat med ett nytt uppsalien- 
siskt organ, Svensk poesitidning, och bl. a. utpekat Studentföreningen Rimfaxe 
i Uppsala. Tydligen har någon litterär uppsaliensare känt sig träffad. I num
mer 39, där rubriken Från tinnarne utbytes mot Striden om Påfvens Skägg, 
säges att redaktionen »från en arbetande ledamot af föreningen [Rimfaxe] mot
tagit ett svaromål, hvilket, alldenstund föreningen bakom detta omnämnande 
tyckte sig skönja dragen af vår medarbetare, den lofvande författaren och kort 
före detta uppsaliensaren Karl Fors, har formen af en interwiew med den
samme.» Den intervjuade lär därvid ha deklamerat en dikt ur sin »nyligen ut
komna sagbok för den mognare ungdomen ’Kjortel-Johan’». Namnet »Kjortel- 
Johan» är ett spenamn på Forsslunds nyss utkomna bok Jungfru-Jan, liksom 
den bifogade dikten är en parodi på hans allvarligare dikter i folklig ton. Forss
lund anspelar på sin förföriske figur också i en signatur han synes använda som 
verskåsör, Karl Adonis Johanson: Karl är hans förnamn, Adonis är liksom 
»Jungfru-Jan» den kvinnoglade, och Johanson kallas tidigare versifikatören i 
Från tinnarne.

Man kan invända att Forsslund väl inte kan ha skrivit om sig själv som »den 
unge lovande författaren». Men det är just vad Karls Fors gör! Ett par nummer 
tidigare finner man den ofta återkommande spalten Böcker, i detta fall under
tecknad av Karl Fors. Där anmäler Forsslund sin egen bok Jungfru-Jan i föl
jande ordalag:

Denna nya bok af den unge lofvande författaren utmärker sig för en elegant utstyr
sel —  de stilfulla bokstäfverna på omslaget äro ritade af den framstående tecknaren 
hr Albert Engström — , ett läckert papper, något små men fina typer, något stora, men 
vackra marginaler, en i förhållande till längd, bredd och djup ovanlig lätthet (beroende 
på Lessebopapperet) samt en verkligen ganska rik fantasi och lifsglädje, eller världsfröjd, 
såsom den unge lofvande författaren själf kallar denna känsla. Jag önskar boken fram
gång.

Forsslund hade inget emot att leka kurragömma med läsarna, och han har 
lyckats så väl, att attributionerna i allmänhet måste bli osäkra. Vad det stilis
tiska beträffar förtjänar det anmärkas, att Forsslunds bokrecensioner har samma 
överlägsna inställning som krönikorna, medan Engström i sina anmälningar 
brukar vara mera rakt på sak. Att det är Forsslund som vanligen skrivit också 
de självhävdande krönikorna, antydes av bokspalten i nr 38, undertecknad 
K. F. Det är tydligen den som i regel skriver krönikan i Strix som berömmer 
Kipling sålunda:

Om England hade någon Strix, skulle Kipling vara den, som skref krönikan där- 
sammastädes. Detta är det storartadaste beröm vi kunna slösa på någon nutida.

I samma nummer göres boskillnad —  med stjärnor — emellan ett kortare 
avsnitt, undertecknat A. E., och den övriga delen av krönikan som är hållen i 
vanlig stil och osignerad.

Forsslunds betydande redaktionella insats på det anonyma området visas av 
att han i första numret för år 1898 skrivit det inledande bidraget. Han kom 
där med en nyhet, Märkligare händelser under är 1897, där han har med krö-

Albert Engström, Erån tinnarne 5 9
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nikefigurerna Johanson och Hybinette. I ett brev från jultiden 1897 till Eng
ström, där han nämner detta bidrag, skriver han att han också ska skicka ett 
par andra prosasaker. Vidare meddelar han att han ska börja en ny serie, Bref 
från Strix’ flygande; då denna plan omnämnes Från tinnarne redan i nummer 
40, har tydligen också denna krönika, som talar i redaktionens namn, författats 
av Forsslund.

Också »Strix flygande» lägger sig emellanåt till med von-oben-perspektivet: 
»Som ni måhända redan anat tröttnade jag snart på mitt enformiga far niente 
däruppe i Nirvanas innersta tempelcella, i universums döda archimedespunkt» 
(1898:43). I varje fall har Forsslund inom redaktionen mest hållit på syn
punkten Från tinnarne —  ur kåsörsynpunkt. Det är knappast en tillfällighet, 
att rubriken sedan Forsslund gift sig (24 juni 1898), lämnat redaktionen och 
flyttat till Dalarne, först blir sällsynt och därefter snart försvinner. Anders 
Daniel Bergman, känd för svenska folket som kåsören Dan, övertog hans man
tel och skrev också både anonymt7 och med signaturen Anders Från tinnarne,. 
men han hade inte Forsslunds intresse på posen.

5-

Avsikten med denna utredning är inte att förneka, att kåsörattityden Från 
tinnarne också i någon mån påverkat Engströms stilistiska utbildning. Tvärtom 
bör den ha skärpt hans uppskruvat självbelåtna attityd. Det finns stor likhet 
mellan den känslolösa posen hos »oss tänkare», som Ingvar Holm anför ur 
Memoirer, och följande passus Från tinnarne (1897: 17), av oviss författare,1 
troligen dock Forsslund:

Tänkarens syn på lifvet är icke hvar och en förmenad. I redaktionshunden Bluffs 
trogna ögonblick f ramstrålar en glimt af denna syn; i synnerlig grad äges den af oss,, 
som i humorn funnit den Archimedespunkt, från hvilken vi, höjda öfver svårmod, poda- 
ger och andra jordiska tyngdlagar, genom en blinkning med vårt glada pekfinger röra 
jorden, så att den vrider sig i skratt kring sin norra pol (den södra är som bekant ännu 
icke upptäckt).

Tänkarens syn på lifvet kan af dig, jordbundna läsare, endast därigenom uppnås, att 
du förvandlar din låga kroppshydda till ett skimrande luftslott, såsom skalden så skönt 
skulle hafva uttryckt sig.

Första gången Engström själv med säkerhet skrivit under rubriken Från tin
narne är i första årgångens nummer 25: stycket har underrubriken Anteck
ningar af En Vän och är undertecknat Home. Signaturen Homo har Engström 
använt också i föregående nummer under några aforistiska Anteckningar af 
En Vän: den är en lätt genomskinlig pseudonym för Engström, då den före
kommer på omslaget till En gyldenne Book, fantasifullt inskriven som ett [Ecce] 
Homo i dödskallens näsa, ögon och mun; den är också med i Engströms ex- 
libris.

I Homos första Anteckningar —  Engströms första säkra prosabidrag efter 
Stiftelseurkund i Strix, om man undantar teater- och bokrecensioner —  möter

7 Bergman tycks ha skrivit krönikan 1898: 
13, där både Forsslund och redaktören (Eng
ström) iakttages utifrån.

1 Krönikan avslutas med en Ballång-dikt 
skriven från Ballångholmen\ denna sorts me

kaniska ordvitsighet (Ballångermanland etc.) 
är typisk för Calorics verser i Söndags-Nisse; 
en liknande dikt förekommer också, tillskri
ven Johanson, Från tinnarne 1897: 23.
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en överlägsenhetskänsla, som först under överrubriken Från tinnarne skarpes 
till en övermänniskoattityd. Författaren anknyter direkt till rubrikens symbol: 
han befinner sig på tinnarna, högt över folkets massa. Det förefaller som om 
själva rubriken och den gängse teckningen2 med ugglan blickande ner från 
tinnarna bredvid den höga Humor, suggererat attityden hos de kåserier som är 
skrivna i deras skugga. Hos Engström heter det i varje fall nu:

För mig är du endast ett zoologiskt studiematerial och en brun böna i blindtarmen 
kan varda din bane, äfven om du ätit den på tinnarne af tämplet.

[grekiskt citat]
Jag citerar för dig Isocrates ord till Demonikos. Du känner naturligtvis intet om dessa 

båda, emedan du ej haft intresse för Hellas och den klassiska litteraturen.
[-----------■]
Det finnes knappast något mera komiskt-tragiskt än den heliga indignation, med 

hvilken vissa människor bedöma vissa lifsyttringar af vissa andra människor, oaktadt de 
innerst måste vara öfvertygade om det berättigade och logiskt sunda i dessa lifsyttringar. 
Men det är gudbevars opraktiskt att vara sanna. Detta gäller om både röda, gråa och 
svarta får. Hjorden är talrik. Upp, och låt oss varda vargarne som decimera den ulliga 
hopen!

1 den akademiska högfärden, som ofta kommer till tals hos Engström senare, 
i den överlägsna attityden från en intellektuell övermänniska, iakttar man en 
annan art av Nietzsche-påverkan än tidigare. Förut har Engström citerat ur 
Menschliches allzumenschliches, Nietzsches »Buch für freie Geister» av 1878, 
där idealet var en »Freigeist», befriad från fördomar och illusioner men utan 
odemokratiskt förakt. När Engström föreställer sig som en varg som skall deci
mera »hjorden», associerar man till de senare Nietzsche-verk, där den tyske 
filosofen laborerar med »Herdenmensch», »Sklavenmoral», »Herrenmoral» och 
»Übermensch», verk som Also sprach Zarathustra (1883-85), Jenseits von Gut 
und Böse (1886), Wille zur Macht (1888) och Götzendämmerung (1889).

Att Nietzsches rikt sammansatta övermänskotyp skulle tilltala Engström, 
förefaller troligt, men säkra bevis för ingående bekantskap saknas, och attityden 
Från tinnarne har som vi sett näppeligen utbildats av honom. Dragningen till 
intellektuell isolering balanseras också i denna krönika av andra instinkter. 
Efter sina övermänskoreflexioner skriver författaren: »För att bringa jämnvikt i 
din själ och drifva bort de tankar jag nu väckt hos dig, vill jag tala om annat.» 
Därpå följer en hänförd beskrivning av en morgon vid ångbåtsbryggan (Eng
ström bodde vid denna tid i Spånga), som slutar:

Solen och de brinnande björkarne göra en galen. Hur lefvande och mustigt och ungt 
allt är!

Detta parti har en helt annan stilprägel, koncisare och enklare, än Från tin
narne brukar, och det är huvudsakligen på den vägen Engström finner sin själv
ständighet som kåsör. Också när han skriver Från tinnarne har han kastat det 
vidlyftiga kåserimaskineriet, med stående figurer, dialoger och inlagda verser. 
De nämnda, mera aforistiska anteckningarna har ingen direkt aktualitet. Per
sonliga stämningar bryter igenom. Alla tidigare krönikor använder vi-formen,

2 Det anses självklart att Engström gjort lig synpunkt är det svårt styrka antagandet:
denna något stela teckning (G. Jungmarker, man kan lika gärna gissa på Anders Forsberg
Oskar Andersson, 1946, s. 196); ur konstnär- eller Hilding Nyman.
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den vi-form som man med Sigurds träffande formulering, i stället för majestä
tisk pluralis, kan kalla för ett »tidnings-vi».3 Engström använder jag-formen.. 
Den återkommer då och då i krönikan, när Engström fört pennan, också i fort
sättningen. Det hindrar inte att även chefredaktören, då han lägger sig till med 
attityden Från tinnarne, någon gång använder den högtidligare vi-formen. Så 
sker i en krönika i nummer 37, där det tydligen är Engström själv som i krö
nikans vanliga stil svarar på kritik av Hasse Zetterström.4 Krönikan i föregå
ende nummer, som synes vara påbörjad av Forsslund, följes efter tre stjärnor 
av några korta stycken, som uttrycker Engströms åskådning:0 i hävdandet av 
drömvärldens realitet, av den nyföddes individualkänsla, av politikens idiotism 
och den personliga kraften hos »gudarnes älsklingar». Men attityden är, paro
diskt markerad, övermänniskans:

Vi ha höga hästar på stall. Vi sätta oss öfver allt, inberäknadt politiken. Vi känna en 
del idioter, som syssla med denna löjliga tingest och vi beklaga dem med en gäspning,, 
då vi ha tid därtill.

Om en liten själ är nog förståndig att inse sig själf vara dum och svag, men det 
oaktadt vill borsta upp sig mot en öfvermänniska, måste hon naturligtvis hyra en bulvan. 
Men alla bulvaner misslyckas i längden.

[----------- ]
Sens moralen blir således: Försök aldrig att inta en position gent emot gudarnes älsk

lingar. Gudarne skratta däråt.

Att Engström vid denna tid börjat intressera sig för att göra sin stämma 
hörd också i krönikan, framgår av ett dagsaktuellt kåseri Från tinnarne med 
underrubriken Den politiska situationen några nummer tidigare (1897: 32), som 
undertecknats Albert Engström. Chefredaktörens benägenhet att signera sina 
bidrag (kanske för att visa styrelsen hur mycket han arbetade!) påbjuder en 
viss försiktighet, då man vill attribuera osignerade krönikor till honom.

Mera engagerat tycks Engström acceptera tillvarelseformen över människor
nas värld i julnumret 1897, där han skriver Från tinnarne och undertecknar 
med sin signatur Strix. Han är en man, »åt hvilken det var dt gifvet att doppa 
själar i lifvets gryta»:

Det förunnas mig stundom något för dig ofattbart. Lutad öfver kanten på världsalltets 
kittel, där Lifvet kokar, rör jag om den svarta brygden med min tankeslef. Stjärnorna 
simma därnere som små glänsande fettkulor och Ideerna stiga som bubblor från bottnen. 
Under kitteln brinner Ekpyrosis jämna låga; skall jag släcka den? . . .  Men nej. —  Låt 
mig i stället tala med dig på det bisarra, lätt docerande språk, som är mig eget.

Få äro nöjena i denna värld. Med van hand reducerar jag dem till ett enda. Att för
ställa sig, att göra en pose. Att förefalla sina medmänniskor spirituell, djuptänkt, dum,, 
löjlig, arg, lugn, indifferent, hvad som faller en in.

[ -  -  - ]
Människorna, ett släkte, där jag händelsevis placerats, blifva glaskroppar. Jag ser ar

betet i deras hjärnor, som då man tittar i en metmaskburk, jag känner deras afsikter.
[----------- ]

3 Smålandsposten 10.7.1891. dualkänslan de första sidorna av Memoirer och
4 Se citat Lång, Den unge A. E., s. 290 f. Själf medvetande (En bok).
5 Drömmen se exv. Strix 1903: 38, indivi-



Att förefaller dyster och att med djupt liggande ögon tyckas skåda in i det obegripliga* 
är att rekommendera.

Emellertid observerar man i detta stycke också jag-formen och den större 
direktheten; satserna verkar snarast som nonchalant framkastade paradoxer. Sti
len påminner något om Nietzsches betraktelser i exempelvis Also sprach Za- 
rathustra (Fröding har f. ö. i samma nummer några Aforismer av besläktad art). 
Likheten har inte varit omedveten för Engström, troligen också översättare av 
en rad Goethe-maximer som vid denna tid förekommer i Strix; han skriver i ett 
kåseri Ib senfäst (1898: 16): »För min. egen del är jag mycket intresserad af 
Goethe. Hans aforismer närma sig mina egna och Nietzsches i värde.» Men för
fattaren omtalar också att han medvetet gör en pose. Något av samma paro
diska biton som vi sett i Symbolistiska dekadensbref 1895 präglar alltså atti
tyden. Liksom Engström där funderade på att blåsa in luft i Vesuvius, så att 
jorden skulle ha utvidgats och skrikit, visar sig övermänniskan Engström här 
fylld av omätlig kraft: med utseende av en asiatisk djinn trycker han i en bi
fogad teckning med händerna och sin tyngd samman jorden, så att den plat
tas till.

De av Forsslund gouterade figurerna Johanson och Hybinette försvinner från 
Strix under året 1898. Från tinnarne utbytes ofta mot andra rubriker, och vi 
får ett omedelbarare kåserande, referat från riksdagen, från publicistfester, Iben- 
besök etc. Man kan misstänka att det är Engströms flitigare medarbetande i 
krönikorna, som ger dem denna nya prägel. Från tinnarne sättes t. ex. som 
rubrik över ett vanligt kåseri (1898: 10). Övermänskoposen utmärker någon 
gång fortfarande även Engströms bidrag, men när han axlar attityden Från 
tinnarne, markerar han också allt tydligare det parodiska (1898: 10):6

Från kapitalet af den pelare, där vi som kulturens hälgon tagit våra säten, ten i eder 
tämligen pauvra, våra läsare. Vi vilja nästan likna eder vid ostmaskar under den vida 
himmelskupa, inom hvilken vi begränsat eder. Utom den han I ingenting att beställa, ty 
vi sköta om resten, belysning och öfriga coelesta historier. [------------- ]

Jag och Forsslund sitta vid vår morgongök (Cuculus canorus L.) just nu för att komma 
i någon så när dräglig stämning. Vi trifvas endast i rymder, där ni skulle känna er för- 
baskadt soli. [-------------]

Vi hade nyss ätit vår azurkål på stranden af mare vaporum på månen. Framför oss 
höjde Metius sin imponerande krater ur kolsyrevågorna och mellan Licetus och Reiner 
skummade i fjärran parodiskt Mare tranquillitatis. Vårt sällskap vid konjaken var gubben 
i månen, Senex Lunaris, en treflig och toujour karl (bracka, förresten, oss emellan!) 
hvarför vi lämnade mannen åt sitt tyvärr beklagliga öde att i sällskap med vår utmärkta 
polis under molnfria nätter belysa vår hufvudstads nattskäktare på deras väg öfver vårt 
energiska renhållningsbolags tummelplatser.

Du, ensamma läsare, som vid ditt spritkök lägger tummen på Fortunas öga och gnager 
ditt ensliga fårlår, torde knappast förstå oss, då vi försäkra, att lifsledans mikrob näppe
ligen renodlas på intelligensens höjder. Tvärtom! Den sprittande lifsglädje, som i 
3/ 4-dels takt för oss fram på vintergatans trottoirer, där afsigkomna kometer bugande 
tigga sitt kvantum kosmiskt stoft, släpande sina trasiga svansar i rännstenarne, göra, att 
vi just i afton känna oss besjälade af samkänsla med dig och din myllrande familj. 
Borsta alltså upp dig, gamla molekylsamling, attrahera vårt medlidande och betrakta dig 
för en stund hemma hos oss.

6 Att Engström skrivit denna krönika fram- Samme man var Symbolistiska dekadensbref 
går bl. a. av omnämnandet »En vän till oss, riktade till! 
bankdirektören Erik Ingeström, Vimmerby».
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Det är kanske inte helt tillfälligt, att Engström på sin celesta resa har Forss- 
lund till sällskap; denne trivdes gott i rymderna och höll konsekventare på 
posen. I andra sammanhang skriver Engström, mera allvarlig, i rakt motsatt 
anda. Han gör t. ex. (1898:7) ett utfall mot Zola: »Endast uppöfning af det 
för individen värdefullaste kan vara värdt belöning. Om man icke är Nietz- 
schean.» Det är säkert också han som gör sig lustig över övermänskan i 
några osignerade Tankar (1899: 7), där det heter: »Öfvermänniskan skiljer sig 
från människan därigenom, att hon inbillar sig ha något i sin liter —  men det 
har hon inte!» Och parodisk gör han sin egen övermänskoattityd efter sekel
skiftet, exempelvis i följande harang (1901: 1): »Jag som är öfvermänniska, 
vrider medborgarens näsa till 1 eller så länge, att jag får den i handen. Hvar- 
efter jag annonserar i Dagens Nyheter.» Någon konsekvent strävan att bort- 
arbeta intelligensaristokratiska drag i vidare mening ur sin psyke har kåsören 
emellertid inte. Han vill då och då kostymera sig som intelligensaristokrat, ett 
medvetet skydd mot sentimentaliteten.7 Hans starka jag-känsla kunde ta sig ut
tryck i den förklädnaden, likaväl som i Kolingens trasor; en sammansmältning 
av båda gestaltningarna anar man i en krönika Från tinnarne, där han liknar 
sig vid Diogenes (1898: 29)8

Öfverkultiverade som vi äro, hopplösa vis å vis människosläktets framtid, sorgsna öfver 
konstens och litteraturens tillstånd, ha vi uteslutande slagit oss på att leta daggmask. 
Denna sysselsättning är den enda, som kan pigga upp oss.

En löjlig motsättning! Tänken eder den finaste, skäraste intelligensprotuberansen i 
nattens symboliskt svartblå mörker med en lykta i handen —  Diogenes —  krypa på en 
daggig dikesren, täflande i snabbhet och list med daggmasken, en bland universums 
lägsta organismer!

Men den parodiska övermänskoposen överger Engström nu i huvudsak. Rubri
ken Från tinnarne förekommer sista gången 1898 i nummer 31, över ett aforis- 
tiskt och anekdotiskt prosastycke av Engström. Till en början tycks Albert Eng
ström inte ha haft mycket annat att ersätta den mångordiga posen med. Hans 
kåserande blir nu, när han inte ger sig in i direkt polemik, intetsägande i stället 
för parodiskt högtravande, och han karakteriserar själv kåseriet som »något 
kvickt till spaltfyllnad» (1900: 4).

Den parodiskt övermodiga attityden återvänder emellertid då och då i det 
mogna författarskap Albert Engström utvecklar efter sekelskiftet. I en krönika 
om Publicistfästen (1898: 5) har han beskrivit sin hänförande uppenbarelse 
»i en välsittande frack, en lysande chapeau claque», överlägsen andra i spiri
tuell konversation och hänryckande dans, »en ung, mustaschprydd, smärt, ståt
lig herre med nedlåtande min». När minnena från denna tid återvänder och 
Engström skriver en humoresk om sin tillvaro i champagne och chapeau claque 
som Min badare (En bok), blandar sig tonerna från detta kåseri med stilen 
från Mark Twains humoresker. Och långt senare kan Engström lägga sig till

7 I en recension av Konstnärsförbundets ut
ställning (1898: 20) utbrister Engström: »Fy 
tusan, jag blir sentimental i 30-talets stil.» 
Och längre fram: »Nej, låt oss vara intelligens
aristokrater. »

8 Att Engström är identisk med daggmask-

letaren framgår av en kort krönika Från tin
narne 1898: 27, signerad A. E. Han citerar 
också sin vän »Akkes berömda sentens: Ne
mesis divina eller man gör så godt man kan»; 
citeras även i Räfungen (1902: 32).
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med vonoben-perspektivet. I ett stycke med titeln Skalderna (1923: 23)9 före
kommer rentav en reflex från tinnarna. Kritikern skriver att skalder, med Karl- 
feldts ord, bör skaffa sig seminariehyfsning:

Mera begär jag inte. Men får jag mera, blir jag glad och ger mig upp i luften som 
en lärka. Sen får ni inte se mig på en tid, ty jag trivs öfver moln. Jag har flugit öfver 
moln och sett ned på jorden genom gluggar —  högst intressant.

Detta var vad kåsörerna i Strix sysslade med anno 1897 och 1898.

9 Omtryckt i Siktat och sammalet (1952).
5 -  654179 Samlaren 1965


