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Syster Ansgaria, numera
Lydia Svensson.
Tack Lydia för att jag får använda 
din bild.





Det känns lite spännande, när jag är på väg till Rosa Huset för att träffa, serva och lyssna till 
en person, som nyss blivit utsläppt från ett kloster – i Sverige – efter 28 år.
Hur ser hon ut, hur rör hon sig, hur är hennes humör, hur tilltalar man henne?

Lydia Svensson visar sig vara en högst ämabel person, inte det minsta gnällig när jag provar 
headsetet på henne och hon är en gudabenådad berättare. För att undvika missförstånd 
börjar hon med att säga att hon fortfarande är djupt troende.

Fjorton år gammal stötte hon på Mariasystrar i skolan, tre år senare 1988 hade hon tänkt 
färdigt och gick i kloster, bytte identitet till syster Ansgaria och levde i denna skyddade värld i 
28 år. Hon sade sig inte ångra den tiden och hade bestämt att hon inte skulle bli bitter, men 
hon var utbränd och blev omedelbart sjukskriven när hennes familj vid ett besök i hemmet 
tog henne till läkare.



Att byta identitet från nunna till vanlig medborgare var inte lätt. Hon har nu gått en ettårig 
utbildning till lärarassistent men arbetar som elevassistent, hon föreläser, skriver böcker 
och kokar då och då lite sylt. I klostret var hon kökschef och matgästerna var 30 nunnor och 
ett tiotal gäster från hotellrörelsen.

Idag krånglade ingen teknik, men vi fick återigen stänga dörren när lokalen var 
fullsatt. Inga eftersläntrare observerades, inte heller märkte vi att Lydia försvunnit -
utelåst på gården.

En hum om hur klostret marknadsför sig får 
man av deras hemsida. Länken fungerar inte 
här, men googla eller skriv in i webbläsaren.

http://heligahjartaskloster.se/t här





Hon kunde konsten att berätta.



I väntan på start, Lydia småpratar med åhörarna och vi har ännu inte låst henne ute.



Första gången vi måste duka även i 
akvarellrummet.



Lydias rabarber-jordgubbssylt.
Vi hann förstås med ett lotteri också.


