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RÖRANDE HEJ!!! 

Fredrik Tersmeden 

" ... och där ute står majnatten blånande blå!" 

änge var denna fras obligatorisk i 
talet till den lundensiska våren. D et 
tal som studentkårens ordförande 
förr höll minuterna innan siste april 
skulle övergå i första maj . Den reto

riska figuren hade täckning för sig: alla som 
upplevt en riktigt ljuvlig majnatt i Lund vet att 
himlen då kan anta en sällsamt mättad blå ton. 
Men det är inte bara det blå skymningsljuset 
som genom åren flödat i Lund vid denna 
magiskt ritualiserade vårliga vänpunkt. Så har 
även sången, livsglädjen, det akademiska fylleri
et och - faktiskt - även det litterära skapandet. 

Åtminstone decennierna kring det förra 
sekelskiftet tycks det mer eller mindre ha hört 
till traditionen att studentvärlden lagom till 
första maj och vårens ankomst skulle producera 
diverse tillfällighetspublikatio ner. En av de mest 
kända och långlivade var Majgreven, vilken 
utkom nästan årligen mellan 1902 och 1920. I 
denna ofta grafiskt påkostade kulturtidskrift 
samsades pennor som Vilhelm Ekelunds, 
Harald Wägners och Ola Hanssons med ritstift 
som GAN:s, Harald Sjövalls och Johannes 
Collins. 

Andra första maj-publikationer var mer efe
mära, interna och parodiska till sin karaktär, 
men för den skull inte alltid utan litterära kva
liteter. Till de senare hör definitivt den här fac
similerade Hej!!! från 1892. Dess anonyma ska
pare var Emil Kleen , Bengt Lidforss, Lars 
Rydner och Albert Sahlin: en skald, en botani
ker, en journalist samt en blivande fabrikör och 
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kommunpolitiker, alla tillhöriga den så kallade 
Tuabohemen. Detta studentkotteri - vilket 
under några år i början av 1890-talet mer eller 
mindre ockuperade studentcafeet Tua på 
Akademiska Föreningen - var en informell 
utlöpare av den politiskt radikala diskus
sionsklubben »Den unge gubben« (DUG). 
Inom Tuakotteriet dryftade man dock inte bara 
tidens samhällsfrågor utan idkade även vitter
lek, rus och upptåg, och det är i denna på en 
gång respektlösa, punschdränkta och vildsint 
kreativa miljö man får föreställa sig tillkomsten 
av "Hej!!!". 

Tidningens namn är ingen slump. Axel 
Wallengren (»Falstaff, fakir«) har i sin självbio
grafiska novell om Tualivet, »Mannen med två 
huvuden«, skildrat ordet »hejs« betydelse inom 
denna krets: 

Någon hade föreslagit att intaga en stor bål av den 
s. k. >>Nordfors' blandning«, och denna propos 
emotrogs med ett samstämmigt - H ej! - ett slags 
lösenord för Tua-männen, vilket kunde moduleras 
allt efter stundens krav och betydelse. Ett svagt, 
scilla >>hej« betydde bedrövelse och besvikelse, ett 
kraftigt sådant var signal till skålande och upp
ryckande ur temporär slöhet, eec jublande, frene
tiskt - >>hej!« var tecken till överväldigande glada 
nyheter, präktiga propositioner eller en kär och 
läng~ vänrad Tua-mans sentima entre på lokalen. 

Wallengren berättar vidare att ett antal stora 
plakat i gult och rött med ordet »H ej!« satt upp
klistrade i lokalerna till dess att »syningsnämn
dens allvarsamma medlemmar« lät riva ned 
dessa typografiska uttryck för »Tua-jargongen«. 
Enligt Tuarnannen Paul Rosenius - vilken i sin 



roman De unga gubbarne givit en, om än i 
detaljerna något felaktig, skildring av motta
gandet av den nytryckta Hej!!! på T ua - var det 
Emil Kleen som var författare just till »ledaren« 
kring själva ordet på tidningens förstasida. 

När man läser Hej!!! far man intrycket att 
tidningen sammanställts under en enda intensiv 
siste april-kväll, och att så skett är alls inte otro
ligt. Särskilt Emil Kleen var känd som en när
mast övermänsklig snabbskrivare. Hans vän, 
den ovannämnde Rosenius, har berättat hur 
Kleen en gång, på uppmaning från övriga 
Tuamän, inom loppet av tio minuter produce-
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rade en formfulländad sonett om Hegel. Om 
Hej!!! framställdes i samma tempo kan man ha 
full förståelse för upphovsmännens uppriktiga 
deklaration på tredje sidan att »Klockan slår l! 
Redaktionen kan ej mer. Redaktionen är matt 
(trött). Redaktionen går och lägger sig.« Likaså 
kan man hysa likartat medlidande med den 
tryckare som i första majs otta rimligen måste 
ha slitit för att a ut den pinfärska publikatio
nen i tid till dagens festligheter. Men då hade 
nog den blånande blå maj natten redan övergått 
i en rodnande gryning, lika rosaröd som det 
papper Hej!!! trycktes på. 


