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1942.
Gården Klostergården var belägen vid 
nuvarande Sunnanväg 6 .  Stort sett 
inringad av Gråvädersvägen. De stora 
träden är från den tiden.

”Klostergårdens boningshus var av 
rött tegel med gula eternitplattor på 
taket. Där bodde ladufogden Nils 
Nilsson med hustru Margit och sonen 
Allan. En bit bort vid sidan om låg 
hönshuset, där råttorna härjade vilt, 
och svinstian, där baron Dieden hade 
två feta grisar, vars vikt var uppemot 
200 kilo vardera. Fläsket var nog gott 
som rögat späck. Tvättstugan låg även 
där och en rivmaskin att köra igenom 
foderbetor och potatis till hönsen och 
grisarna. Vi går nu mot ladknuten där 

ladufogden hade sina två hundar, en 
setter och en schäfer, som var mycket 
arg. Men morfar Adolf gick in till 
denna hund som ingen annan vågade 
gå nära. Nu går vi till häststallet och 
ser vad som � nns där. På vägen dit ser 
vi en vattenpump och en vattenho, 
där hästarna och tjuren vattnades. 
Vatten och elektricitet fanns inte i 
stallet, så alla hästarna � ck ledas ut på 
morgonen till vattning. Det tog lite 
tid och om det var vinter frös man. 
I stallet stod tio hästar. Innan man 
ledde ut dem � ck vi tända en fotogen-
lampa som hissades upp och ner för 
att inte hästarna skulle gå emot den 
med huvudena.”

Uppsats av Ingvar Sundgren, som 
arbetat som dräng på Klostergården. 
Uppsatsen � nns tillgänglig på 
Klostergårdens bibliotek.

   Ett initiativ till utbildning i hjärt-och 
lungräddning i Klostergården, bland an-
nat av av personal i Coop och Netto, har 
tagits av Hjärt- och Lungsjukas förening i 
Klostergården.
   Föreningen hoppas att initiativet ska 
fullföljas genom att det ska! as en hjärt-
startare, som placeras i Klostergårdens 
centrum.  Man har vänt sig till Lions för 
� nansiering. Förhoppningen är att ska! a 
en hjärtstartare före årets slut.

Hjärtstartare
till Klostergården!

   Skolbarn som kommer till Sverige och inte kan prata svenska 
placeras i förberedelseklass. I Lund � nns fyra sådana, varav en på 
Klostergårdsskolan. Ylva Svenonius startade verksamheten här, 
hon jobbar tillsammans med Jenny Strandberg (engelska, matte, 
bild) samt barnens modersmålslärare.   
Högst tio barn mellan 7 och 13 år ingår i gruppen. Snarast 
möjligt slussas barnen ut i vanliga klasser; först där de klarar sig 
med mindre språkkunskaper. Som idrott, slöjd och bild.
   Det tar 7–8 år att språkmässigt komma upp i infödd nivå, säger 
Ylva Svenonius. Svenska barn har sju års försprång och kan
10 000 ord när de börjar skolan. Tu! ast är det för barn som kom-
mer till Sverige i 10–12-årsåldern.
De olika språk barnen talar är persiska, amarinja (Etiopien), dari 
(Afghanistan), arabiska, somaliska, franska och engelska.

Ylva Svenonius är lärare och riksspelman och tar musik, sång och 
mycket skådespeleri till hjälp när hon undervisar i svenska, NO och SO.

En gång i veckan samlas barnen och alla deras modersmålslärare. Det handlar om fabeln om räven och storken. 

SKOLNYTT
Klostergårdsskolan har blivit utvald till projektet 
“Schacknätet” i Sverige tillsammans med Örnes-
skolan i Luleå och en skola i Rinkeby i Stockholm. 
Eleverna kommer bl a att spela lagmatcher via 
internet mot andra skolor i Sverige och utomlands 
– New York, London.

Det hotade samarbetet med hockeyklubben Gi-
ants fortsätter även under detta läsår.

Den långa vägen till 10 000 ord


