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Hjördis Kristenson 

INGRID PERSDOTTER 

L und fick sin första kvinnliga student r88o. Ännu en generation senare var 

dock kvinnor ett ovanligt inslag i den akademiska världen; ett decennium in 

på 1900-taler räknade studentskorna ett fyrriotal av al<ademins runt tusen stu

denter. Och som detta fyrtioral "voro varken fiskar eller kornbröd", konsrarerar 

FririofNilsson Piraten, så levde de flesta studenter "hela sitt al<ademiliv uran um

gänge med en anständig kvinna i staden". 

Ett undantag fanns dock i form av en kvinna som de flesta studenter någon 

gång möne: Ingrid Persdotter, "allenarådande" servitris på AF:s kafe Tua. "Hela 

Lund känner Ingrid. Hon är Du och bror med ett icke ringa antal högt aktade 

medlemmar av universiteters consistorium majus- och med de flesta medlemmar 

i studentkåren", skrev Harald Wägner som också vittnade o mingrids äkta med

känsla med de mindre framgångsrika smdenrerna. "Hon anser, arr de icke endast 

böra ha kallt öl, uran också överseende och stöd." 

Ingrid hade anlänt till Lund och Tua 1904, enligt uppgift med orden "ja, här 

ser jäkligt ut, men här kommer jag att trivas." Säkerr är an studenterna trivdes 

med henne. En samtida kåseri beskriver henne som "Tu as junoniska drottning", 

regerande med "mild men fast spira". 

Den hjärtliga relationen mellan henne och studenterna avspeglades bland an

nat i att hon aldrig kallades vid annat än förnamn. "Att hon bar det hederliga 

skånska efternamnet Persdotter visste nog inte så många", skriver Tusse Sjögren, 

"för de flesta var hon bara J ngrid och det var inte så liret der." Påståendet beläggs 

av en episod från 1908. Ett antal prominenta Tuakoryfeer (bland annat flera av 
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uppho"m'""'" dll UMd') don<mdo dl <iii T~ m gök u<, "Horologium ou~ 
Donationsbrevet är försert med 25 underskrifter: 24 manliga- med för- och efter-

namn samt ofta nationsti llhörighet-samt en kvinnlig- "Ingrid"! 

Der påstås även att någon lyckats diskontera en växel med endast detta för

namn i en av stadens banker. Ty Ingrid var allrid redo art bistå sinastudenter även 

ekonomiskt. Hade hon själv för tillfället inga kontanter "så lånades av cigarr

kassan som i sin tur erhöll borgen av Ingrid". 

1908 gick krögaren på AF och med honom T ua i konkurs. Ingrid samt ett antal 

av stamgästerna såg dock till att på auktionen ropa in så mycket av inredningen att 

verksamheten kunde fonsätta ännu en rid. Men 1909 var det definitivt stopp: Tua 

stängdes på två år under AF:s ombyggnad. 

Det var då Grand Horels innehavare "Moje" Björkman gjorde genidraget att 

värva Ingrid till Grands nya bakficka Gambrinus. Ty med Ingrid följde en trogen 

studentpublik som nu blandades med Grands tidigare mer renodlat borgerliga 

gäster. Att denna för riden smått revolutionerande sociala integration kunde ske 

smärtfritt tycks till stor del ha varitIngrids förtjänst där hon styrde "med samma 

leende och - vid behov-samma rynka mellan ögonbrynen som tidigare påTua". 

1922lämnade så Ingrid även Gambrinus och begav sig på resa rill Italien. Hon 

behövde inre känna sig alltför långt hemifrån, ty flera av hennes srudenrer vistades 

också där: i Milano mötres hon av den nämnde Harald Wägner, i Rom av Frank 

Heller. 1930 kunde Sydsvenska Dagbladet meddela art Ingrid öppnar restaurang i 

Malmö. Därefter försvinner spåren av den "allena::ådande" junogesralren, en 

kraftfull kvinna i en ännu mansdominerad akademisk värld. 

Fredrik Tersmeden 

G ustaf Gerhard Clemensson föddes i 

cember 1884, blev fil. kand. i Lund 

anställdes som e.o. amanuens vid 

andre arkivarie 1918. Därefter flyttade han 

där han kom arr stanna. Han var 

skrifter rörande Skandinaviens 

Virrerherssamhället i Göteborg. 

Lund från dess grundande år 1958. Han 

Detta är de professionella fakta jag kan 

minnesteckning över honom som läm 

Uarda-Akademien, Inge Bernsrrup. 

För Clemmans betydelsefulla · 

belägg. Han blev efter endast tre år i Lund 

med derta namn skulle idag inte frestat 

hade på den gamla riden uteslutande med 

mycket rimligt för ett spexikavt öra 

klädde Clemman i över tre år. Mellan 19 

demiska Föreningens edil, varvid hans 

rikedom och mänskliga värme spelade en 

Clemman verkade starkt för 

därvidlag stort stöd av en rad akademiker 

"män i staten", flera var docenter, ett par 


