VEM?
Axel Wallengren (1865 – 1896) föddes i Lund, växte upp, studerade och verkade största delen av sitt korta liv i staden. Studentmiljön
och debattklimatet i Lund satte sin prägel på honom och i sin tur
bidrog han med en speciell form av humor som inspirerat vad som
senare kallats lundaanda. Som journalist verkade han i Stockholm
och Berlin, där han dog.
VAD?
Under signaturen Falstaff, fakir skrev han tre verk som blivit odödliga: En hvar sin egen professor (1894), En hvar sin egen gentleman (1894) och Lyckans lexikon (1896). Hans fakiriska produktion
omfattar därutöver ett antal skisser, humoresker m.m. Under sitt
borgerliga namn gav han ut dikter, Bohème och idyll (1892), romanen En ensam (1893) samt novellsamlingen Mannen med två huvuden (1895), vilken redan i titeln ger oss en ledtråd om hans egen
syn på sig själv.
HURSÅ?
Fakirensällskapet bildades i Lund 1982 med uppgift att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter
och vara ett forum för studiet av hans person och författarskap,
hans tid och miljö. Sällskapet håller ett möte på hösten och ett på
våren, med föredrag och sällskaplig samvaro.
Sällskapet har gett ut ett antal skrifter om Axel Wallengren/Falstaff,
fakir och medverkat till utgivning av faksimilupplagor av de tre
stora fakiriska verken. I serien Fakirenstudier publiceras årligen
uppsatser med anknytning till sällskapets huvudperson.
Kontaktperson:
Carlhåkan Larsén (ordf.)
Sunnanväg 18 B, 222 70 LUND
Tel. 046 - 12 51 72
e-post: carlars@bredband.net

SKRIFTER AV OCH OM FAKIREN
Medlemspriser
• Falstaff, fakir: En hvar sin egen professor (faksimil)

90 kr

• Falstaff, fakir: En hvar sin egen gentleman (faksimil)

90 kr

• Falstaff. fakir: Lyckans lexikon (faksimil)

90 kr

Paketpris vid köp av alla tre faksimilen

250 kr

• Axel Wallengren: Brev från Berlin 1895-1896 (1984)

40 kr

• Nils Palmborg: Med Falstaff, fakir på badort
sommaren 1888 (1983)

20 kr

• Hans Kuhn: Fakiren, Bismarck och djurriket (1984)

20 kr

• Hans Küntzel: Så här gick det till. Tidiga Fakirenstudier i början av 20-talet (1986)

20 kr

• Nils Palmborg: Skrifter av och om Axel Wallengren
(Falstaff, fakir). En bibliografi (1992)

20 kr

• FAKIRENS LILLA LILA – Citat från
Falstaff, fakir (2002)

60 kr

• Fakirenstudier. Pris per häfte:

20 kr

Medlemsavgiften är blygsamma 150 kr/år (200 kr för
familjepar, 50 kr för studerande) och inbetalas till
Fakirensällskapet, plusgiro 40 43 22 - 0
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