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Inledning 
Nydala är en särpräglad och komplex kulturmiljö som i sin fysiska miljö bär vittnesmål från 
nära på ett millenium. Sedan cisterciensermunkarna etablerade sitt första kloster här i landet 
år 1143 har området varit skådeplats för danskhärjningar med massaker av munkar, 
klosterreduktion, säteribildning med två herrgårdsepoker samt ett halvsekel av 
skolverksamhet i den magnifika herrgårdsbyggnaden från sent 1700-tal. Sammantaget har 
detta givit oss ett landskap som har potential att vara ett besöksmål av internationell klass. 

Idag utgör Nydala riksintresse för kulturmiljövården, Nydala kyrka och klosterträdgården är 
välbesökta. Det går flera vandringsleder förbi Nydala och det lokala engagemanget är livligt. 
Varje år besöks Nydala av drygt 30 000 personer och är därmed ett av länets största 
kulturella besöksmål. 

Det är med denna bakgrund som Länsstyrelsen tagit initiativ till att genomföra en förstudie 
med syftet att inventera och kartlägga de aktörer som finns på plats och vilken verksamhet 
som de bedriver. Ambitionen är att skapa ett underlag som kan fungera som utgångspunkt 
för en samordning av resurser och prioritering av insatser som kan stärka Nydalas 
besöksvärde som helhet. 

Förstudien har genomförts av arkeolog Anders Wallander som har ett mångårigt intresse 
för cisterciensernas klosterbyggande och verksamhet samt ett gediget engagemang för 
Nydala som historisk plats. Genomförandet har skett i nära samverkan med lokala och 
regionala aktörer samt med Värnamo kommun. 

Det är vår förhoppning att resultatet ska tas emot väl och bidra till en positiv utveckling av 
Nydala som kulturhistoriskt besöksmål 
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Syfte  
Förstudien ska ha som syfte att söka utveckla turismen inom besöksmålet Nydala kloster - 
och herrgårdsområde genom att ge förslag på hur kloster- och herrgårdsområdet skulle 
kunna bli mer attraktivt och tillgängligt. Förstudien ska resultera i en verksamhets- och 
förvaltningsplan med konkreta förslag på åtgärder som kan öka tillgängligheten, utveckla 
och utöka informationen, attraktionen och upplevelsen av området och dess innehåll året 
om, med tyngdpunkt på sommarhalvåret. Förstudien ska också ge förslag på nya 
samarbetsmöjligheter mellan gamla och nya aktörer såväl inom kommunen, länet, landet 
som ute i Europa för att öka antalet kvalitetsturister till Nydala. 
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Några viktiga slutsatser 
Nydala kloster- och herrgårdsområde har en stor utvecklingspotential men förutsätter ökat 
samarbete, större samordning, ökad tillgänglighet och en tydligare organisationsstruktur 
med en sammanhållande ansvarig aktör. 

Ett besökscentrum/museum skulle lyfta området och bli en naturlig utgångspunkt för 
pedagogisk verksamhet, guidningar och vandringar. Parkeringssituationen vid större 
evenemang är problematisk och behöver få en förutsättningslös analys med förslag på en 
permanent lösning.  
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Bakgrund 
Nydala kloster i Värnamo kommun, är ett riksintresse (nr 17 i Jönköpings län) för 
kulturmiljövården genom sin unika klostermiljö, främst på grund av att det, jämte Alvastra 
kloster, är det äldsta cistercienserklostret i Sverige, grundlagt år 1143 efter de ursprungliga 
ordensreglerna - på landsbygden och i ett obebyggt område. Inom riksintresset finns också 
en välbevarad herrgårdsanläggning från slutet av 1700-talet som visar på det vanliga 
förloppet för ett till kungamakten indraget kloster vid reformationen, nämligen att 
omvandlas till en kungsgård eller som i Nydala - ett gods under förvaltning av en av kungen 
tillsatt fogde. Fig1 

 

 

Figur 1 Karta med riksintresseområdet för nr 14 markerat   
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I motivet för riksintresset står att klosterkyrkan i Nydala tillhör ett av Smålands förnämsta 
arkitekturverk från medeltiden, även om stora delar av de ursprungliga byggnaderna runt 
klostergården inte längre finns kvar (ovan mark). Fig 2 Miljön representerar både ett 
tidsmässigt och funktionellt historiskt sammanhang, där övergången från 
klosterverksamhet till godsdrift framgår av fysiska spår i landskapet. Eftersom vi också i 
grova drag vet hur marken brukats är området av stort pedagogiskt värde.  

 

 

 

 

Figur 2 Karta med klosterområdet, upprättad av L.E. Bergström 1943 
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Kort beskrivning av klostrets  
och herrgårdens historia 
Nydala kloster tillhörde en orden som fått sitt namn efter den stad i Frankrike där 
stamklostret Citeaux grundades år 1119. Cistercienserorden spreds snabbt runtom i Europa 
och följde från början de stränga regler om att leva i fattigdom och enkelhet som 
förknippades med orden. Från ett dotterkloster i Frankrike, Clairvaux eller Clara Vallis (den 
ljusa dalen), utsändes dess abbot Bernhard några munkar till Sverige på inbjudan av kung 
Sverker d.ä.  

Biskop Gisle i Linköping hade donerat stora landområden i Finnveden och Njudung till 
munkarna som la den första grundstenen till kyrkan i klostret som de kallade Nova Vallis 
(den nya dalen) vid norra stranden av sjön Rusken sommaren 1143. Munkarna följde till 
punkt och pricka de anvisningar om lämplig placering av ett nytt kloster, dvs mellan två 
sjöar (Rusken och Munksjön), längs ett rinnande vattendrag och i en i det närmaste 
obebyggd trakt i västra delen av socknen Vrigstad. För att få tillgång till rinnande friskt 
vatten grävdes en kanal från bäcken genom klosterområdet i öster och söder. Fig 3 
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Figur 3 Karta över Nydala klosterområde upprättad av G-A Hellman 1967 

Incitamenten för att anlägga ett kloster just vid sjön Rusken kan ha varit den goda 
tillgången i området på skog för jakt och virkesuttag, uppodlingsbar mark, goda beten, stor 
tillgång till fisk och sjömalm i sjön samt lämpliga forsar för anläggande av mjölkvarnar och 
annan vattendriven verksamhet i närliggande åar och bäckar. 

Vad gäller själva klosteranläggningen följer den i stort den standardplan från S:t Gallen som 
fanns för hur ett klosterområde skulle disponeras med kyrkan i norr och 
konventsbyggnaderna med munkarnas länga öster om klostergården, lekbrödernas länga 
väster om samt kök och matsal söder om klostergården med en centralt belägen brunn. 
Från medeltiden är också det portkapell, kallad Bondkyrkan, som uppfördes vid 
klostermuren i nordväst som var tillgänglig för de som inte fick komma innanför 
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klostermurarna. Uppförandet av klostret tog mycket lång tid, bland annat beroende på att 
medel saknades och klosterkyrkan stod inte färdig förrän år 1266. 

Till klostret donerades med tiden ett stort antal gårdar, bland andra ägde klostret 17 gårdar i 
socknarna Vrigstad, Svenarum, Tofteryd, Fröderyd och Fryele samt rika fiskeströmmar i 
Ohs och Skeen. Strax innan reformationen var Nydala det cistercienserkloster i Sverige 
som betalade mest skatt till kronan. 

En av klostrets tidiga fundationsgårdar var grangiegården Jernboda i Hagshults socken, 
omnämnd i SD 119 1201-1215 och belägen på en halv dagsmarschs avstånd från klostret. 
Att lekbröderna verkligen haft verksamhet där (kanske bland annat järnhantering ?) visar 
den samtida dateringen av den kavelbro som ligger i Knektamossen strax innan Jernboda 
och som för övrigt den nutida vandringsleden Munkaleden passerar över på en nyanlagd 
spång. 

1521 hemsöktes klostret av den danske kungen Kristian II som på väg hem från 
Stockholms blodbad även lät genomföra en massaker på munkarna i Nydala. Efter denna 
händelse repade sig inte klostret och när reformationen genomfördes av Gustav Vasa 
stängdes klostret slutligen 1529  och förvaltades under en övergångsperiod av Peder 
Skrivare och klosteregendom omvandlades därefter till ett kungligt gods med Gottfried 
Sure som dess förste förvaltare/fogde. Under det Nordiska sjuårskriget 1568 brändes 
klostret ner och därefter skövlades byggnaderna på sten, tegel och annat byggnadsmaterial. 
1646 förlänades kronogodset till borgmästaren Peder Gudmundsson i Jönköping och 
omvandlades till ett frälsegods. Söder om den gamla klosteranläggningen uppfördes på 
1600-talet en huvudbyggnad till gården i karolinsk stil men dess byggnadshistoria är i övrigt 
oklar.  

Från mitten av 1600-talet påbörjades ett iståndsättande av de delar av klosterkyrkan som 
var bäst bevarad, dvs koret och korsarmarna på bekostnad av friherre Hans Isak 
Ridderhjelm. Den restaurerade klosterkyrkan invigdes 1688 och blev sockenkyrka i den 
från Vrigstad avknoppade socknen Nydala. Portkapellet (Bondkyrkan) började restaureras 
och återuppbyggas under 1940- 50-talet och återinvigdes som gudstjänstlokal 1952.  

1727 hade Nydala säteri bildats av 27 hemman som tidigare tillhört klostret. Under 1770 - 
80-talet uppfördes en ny Corp - de -Logianläggning cirka 80 meter söder om den gamla 
med huvudbyggnad och flyglar i sengustaviansk stil. Arkitekten var troligen Carl Fredrik 
Adelcrantz och byggherre var familjen Stedt. 

Under 18-och 1900-talen har herrgården haft ett stort antal ägare tills den inköptes av 
Värnamo kommun 1947 för att användas som skola. 2018 sålde kommunen 
huvudbyggnaden till Roy Gustavsson och Charlotta Lydén och den gamla lärarbostaden 
(under senare tid använd som café) till det nybildade Nydala Bygdebolag som arrenderar ut 
verksamheten till Nydala Café & Restaurang. 
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Figur 4 Karta över åkergärden på Nydala säteri upprättad år 1800 av Nils Lindvall 
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Från år 1800 finns en karta som är upprättad över Nydala säteris alla åkergärden med 
tillhörande byggnader, Fig 4. Med denna karta som grund har Henry Renshult upprättat en 
karta, publicerad i Folk & Fornt i Nydala nr 5, 1987, med beskrivning av alla de byggnader 
som då fanns eller hade funnits på gården.  Från Renshult karta tills idag har ett knappt 20-
tal byggnader rivits på gården. Fig 5 

 

Figur 5 Renshults karta över Nydala säteri upprättad 1987 
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På en odaterad planritning över en Park- och Trädgårdsanläggning i Nydala finns en 
planerad parkanläggning med snirklande gångar, rundlar och odlingsbänkar inlagda (oklart 
om den genomfördes i sin helhet). Fig 6 

 

Figur 6  Planritning av en Park- och Trädgårdsanläggning vid Nydala  

 

Under slutet av 1800-talet genomfördes en del större utdikningsprojekt av vattensjuk mark 
inom  egendomen. Fig 7 



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 15 

 

Figur 7. Avdikningsplan inom Nydala säteri. Okänt datum.  
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Metoder 
De metoder som använts i förstudien har i första hand varit att vid inbjudna möten 
intervjua företrädare för föreningar, byalag, bygdebolag och enskilda aktörer eller 
fastighetsägare verksamma vid eller intresse för Nydala kloster- och herrgårdsområde. Inför 
varje intervjutillfälle har specialformulerade frågelistor utarbetats. Vid några tillfällen har 
intervjuerna skett per telefon. 

Intervjuerna har dokumenterats, renskrivits och skickats till de som varit närvarande för 
synpunkter. 

Därefter har det inkomna dokumentationsmaterialet bearbetats och analyserats. Bland 
annat har en s.k. SWOT-analys genomförts på delar av materialet där det har varit lämpligt. 

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes också en rekognosering och översiktlig 
fotodokumentation av vägskyltningen till och inom området, av informationsskyltar inom 
området samt markers och ruiners tillstånd för att konstatera eventuella brister och behov 
av åtgärder. Vid dokumentationen av herrgårdens ekonomibyggnader genomfördes också 
en enkel exteriör besiktning och dokumentation av eventuellt vård- eller 
restaureringsbehov. 
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Material 
Utarbetade frågelistor 

Minnesanteckningar från möten med företrädare för: 

Föreningen Munkaleden (Kurt Andersson) 9/12 2019 

Värnamo kommun ( Peter Andersson, Karin Fritz, Keith Johansson) 9/1 2020 

Nydala klosterguider (Agneta Renshult, Berit Lundberg, Kerstin Hägerström, Karl-Axel 
Petersson) 

10/1 2020 

Svenska kyrkan i Nydala ( Tobias Munkholm, Lennart Persson, Pär-Magnus Möller) 14/1 
2020 

Nydala Byalag (Mats Karlson, Anton Persson, Kristina Örlander) 

Nydala Bygdebolag (Göran Karlsson och Maria Karlson) 

Nydala hembygdsförening (Doris Fransson) 

Föreningen Nydala Klosterträdgård ( Kerstin Hägerström och Berit Lundberg) 16/1 2020 

Nydala herrgårdsbyggnad (Roy Gustavsson och Charlotta Lydén) 22/1 2020 

Nydala herrgårds ekonomibyggnader, västra delen (Ulf Tullberg) 24/1 2020 

Nydala herrgårds ekonomibyggnader, östra delen (Jan och Fredrik Tullberg) 24/1 2020 

Värnamo kommun ( Annlouise, (Lisa), Lidén, landsbygdsutvecklare och EU-samordnare) 
31/1 2020 

Jönköpings läns museum ( Patricia Hallman) telefonintervju den 5/2 2020 

Jönköpings läns museum (Annie Rosén) 6/2 2020 

Nydala Café & Restaurang ( familjen Norrby) telefonintervju februari 2020 

Timjan Restaurang & Café i Flahult ( Christina Lindberg) telefonintervju den 14/2 2020 
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Utvärderingen  
Vid utvärderingen har dels de intervjuade föreningarna, bygdebolag, byalag och de två café 
& och restaurangentreprenörerna redovisats i ett excelark där deras ”status”, ev behov av 
åtgärder, ev planer på att utveckla/utvidga verksamheten, ev hinder för detta, vem som är 
ansvarig för verksamheten samt hur den finansieras framgår.  

Genomgående är att inga föreningar eller verksamheter har planer på att utveckla/utvidga 
verksamheten förutom café Timjan som har ambitioner att kunna erbjuda 
”upplevelsepaket” till andra besöksmål. Nydala hembygdsförening hoppas kunna utveckla 
torpvandringarna ytterligare men det hänger på hur mycket ordföranden orkar med, 
alternativt få fler att engagera sig i dessa. 

Orsaken till att man inte har några planer på att utvidga/utveckla verksamheten är som 
regel att man är för få aktiva eller att man har tillräckligt många åtaganden/engagemang 
redan (Byalaget och Klosterträdgårdsföreningen). 
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Verksamhet   Status Behov av åtgärder Planer på att utveckla/utvidga ev hinder   Ansvarig Finansiering   Tidplan 

Nydala hembygdsförening       nej för få aktiva ( 5-6 av   styrelse medlemsavg.+bidrag     
Sockenmagasinet   ok nej nej 32 medlemmar)   styrelsen       
                      
Linbasta   ok nej nej     styrelsen       
                      
Samlingar   katalogiserade ska digitaliseras       styrelsen ?   ? 
                      
Midsommarfirande   årligt   nej     styrelsen       
                      
Torpvandringar   2 ggr per år   ev     ordförande       
                      
                      
Klosterträdgårdsföreningen                     
                      
Örtagård   ramar dåliga behov av restaur. nej för få aktiva (10 av   styrelsen medlemsavg.+bidrag     
          61 medlemmar)           
                      
Byalaget                     
                      
Krönikespel   2 förest per år mur mot spelplats nej har tillräckligt med   styrelsen intäkter från spelet     
      restaureras   engagemang           
                      
Bygdebolaget                     
                      
Nydala Café & Restaurang   öppet maj-aug nej nej ser inget behov   aktiebol. hyresintäkter     
                      
Timjan Flahult   

 
  ja, bygga ut boendet     bolag från verksamheten   2020 

boende + spa   öppet året runt   vill erbjuda upplevelsepaket svårt att hitta sam-           
Restaurang & Café   on-sö maj-jun, aug   till andra besöksmål arbetspartners           
    alla dagar juli-aug                 
Föreningen Munkaleden   i gott skick ombyggnad av bro nej få aktiva (7av 45)   styrelsen bidrag från 2 kommuner     



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 20 

Redovisning enligt SWOT-metoden 
Genom en så kallad SWOT-analys har 12 olika företeelser, objekt eller problem analyserats 
på sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Efter varje analys har länsstyrelsen redovisat 
ett förslag eller en idé på en lösning eller fortsatt arbete med frågan. 

SWOT-analyserats har: 

Nydala herrgård 

Parkeringsfrågan 

Klosterstallet 

Statarbostaden ”Augustas” 

Omarrondering av mark 

Munkaleden 

Krönikespelet ”Nova Vallis” 

Nydaladagarna 

Klosterträdgården 

Klosterguidningarna 

”Pilgrimslederna” 

”Föreningslivet” i Nydala 

I flertalet fall har föreslagits som lösning att länsstyrelsen på egen hand eller i samarbete 
med Värnamo kommun eller annan aktör tar initiativ till någon form av utredning eller 
praktiskt genomförande exempelvis av vård- och skyltinsatser inom klosterområdet 

Nydala herrgård 
Styrkor: Har en stor utvecklingspotential vad gäller möjlighet till fasta och tillfälliga 
utställningar, programverksamhet och boende. Redan idag besöks området (klosterkyrkan) 
av ca 30 000 så ett ”kundunderlag” borde finnas. 

Svagheter: privatägt och beroende av ägarnas entusiasm och ekonomi 

Möjligheter: att medel tillskjuts från EU, stat och kommun för att restaurera 
herrgårdsmiljön tillbaka till 1700-tal men att även dess yngre och äldre historia belyses. 

Hot: att ägarna inte av olika skäl orkar genomföra sina högt ställda ambitioner och att 
medel inte tillskjuts från det allmänna. 
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Förslag: lst låter snarast genomföra en dokumentation av byggnadernas byggnadshistoria 
(exteriört och interiört), innan ett restaureringsprogram tas fram som underlag för 
restaurerings- och renoveringsinsatser. Gäller även inför planerat återställande av 
herrgårdsparken. 

Parkeringsfrågan 
Styrkor: Nydala kloster- och herrgårdsmiljö har redan idag en mycket hög besöksfrekvens 
under framför allt sommarhalvåret. 

Svagheter: Parkeringssituationen kan bli smått kaotisk vid större evenemang pga för få bil- 
och bussplatser vilket också skapar störning för grannarna till kyrkan och herrgården. 

Möjligheter: Utreda frågan om att på lämplig plats kunna anlägga en ny parkeringsplats 
med toalettbyggnad. Ett sätt att minska bilantalet tex vid Krönikespelet är att erbjuda buss 
från Värnamo resp Vrigstad. 

Hot: Att folk avstår från att komma vid större evenemang pga svårigheten att hitta 
parkeringsplatser. 

Förslag: lst låter, i samarbete med Byalaget och Värnamo kommun, genomföra en MKB 
med historisk kartanalys över Nydalaområdet för om, var och hur en ny permanent eller 
tillfällig parkeringsplats kan anläggas, ev med intilliggande nytt 
besökscenter/klostermuseum  

Klosterstallet 
Styrkor: En befintlig stenbyggnad med ett stort rum och högt i tak på nära avstånd från 
klosterkyrkan. Litet yttre restaureringsbehov. 

Svagheter: Privatägd. Full med maskiner som måste få ett annat utrymme utan att 
Tullbergs bli ekonomiskt lidande. 

Möjligheter: Att det finns ett behov av ett klostermuseum tillika besökscenter. Att det 
löser sig med en ny/gammal lämplig byggnad för Tullbergs maskiner och att kyrkan eller 
kommunen får möjlighet att köpa eller hyra stallet. 

Hot: Att Tullbergs inte får tag i någon annan lokal  

Kommentar: ett alternativ skulle kunna vara att inrätta ett klostermuseum i en del av 
klosterkyrkan eller bondkyrkan eller del av herrgården (rum på bv?). Även en ny byggnad 
på lämplig plats skulle kunna vara ett alternativ. 

Förslag: lst tar, tsm med Svenska kyrkan, initiativ till att utreda frågan om klostermuseum 
vidare med de olika aktuella alternativ som finns.  
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”Augustas” 
Styrkor: en oanvänd 1700-talsbyggnad i ytterkanten av herrgårdsområdet, lämplig för 
inrättande av rum/lgh för tillfälligt/permanent boende; Tullbergs positiva till att använda 
byggnaden för detta ändamål. 

Svagheter: ett visst restaureringsbehov på exteriören; rel stora behov av 
restaurering/renovering interiört (de senare arbetena måste ske på bekostnad av Tullbergs) 

Möjligheter: att Tullbergs inkommer med en ansökan om bidrag till kulturhistoriska 
överkostnader och att lst har utrymme i 7:2- anslaget att bevilja bidrag. Att Tullbergs ser 
möjligheterna att få en vettig användning för huset och en viss avkastning 

Hot: att Tullbergs inte kommer igång med arbetena eller vill söka bidrag och att huset står 
och förfaller. Att utrymme från länsstyrelsens 7:2 - anslag saknas. 

Förslag: lst hjälper till att ta fram anbud på en varsam restaurering av exteriören på 
”Augustas” samt prioriterar om möjligt byggnadsvårdsmedel i kommande anslag. 

Omarronderingen  
av den mark som Tullbergs äger men som historiskt tillhört klosterområdet (exklusive de 
två stenhusruinerna på ängen öster om kyrkan) 

Styrkor: att hela klosterområdet åter hamnar på kyrkans mark, förvaltas och sköts av 
kyrkan. 

Svagheter: - 

Möjligheter: att Tullbergs inser fördelarna med att inte ha ansvaret för den mark som 
Byalaget och kyrkan sedan länge disponerar. Slippa hanteringen med arrendekontrakt. 

Hot: att man inte hittar en lösning på markfrågan som båda parter kan acceptera. 

Förslag: lst verkar för och stöttar kyrkans strävan att på något sätt få förvärva aktuell mark 

Munkaleden 
Styrkor: följer i vissa delar helt den ursprungliga sträckan från 12 - 1300-talet; guidade 
vandringar erbjuds; väl skyltad och marknadsförd; har bidrag från kommunen 

Svagheter: ej utbyggd service med återtransport, mat och logi 

Möjligheter: kan utvecklas med service, upplevelser, paketerade guidningar etc 

Hot: hänger mycket på ideella krafter och att föreningens aktiva är få och åldersstigna 

Förslag: lst verkar för att en entreprenör, exempelvis café Timjan, vill/får samarbeta med 
föreningen Munkaleden. 
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Krönikespelet Nova Vallis 
Styrkor: årligt spel som spelats oavbrutet i 27 år; stark lokal förankring. God ekonomi. 

Svagheter: risk för att intresset svalnar både bland deltagare och åskådare om inte spelet 
kan utvecklas på något sätt 

Möjligheter: att spelet kan utvecklas och att det erbjuds även andra aktiviteter som musik i 
kyrkan, guidning, tidsenlig mat etc 

Hot: att Byalaget och aktiva tröttnar eller inte får ihop folk, att det blir ett uppehåll som 
gör att det kan bli svårt att starta om 

Förslag: lst tillsammans med andra aktörer verkar för att fler intressenter involveras i 
kringarrangemangen till Nova Vallis, exempelvis Svenska kyrkan 

Nydaladagarna 
Styrkor: att kommunen varje år väljer att satsa på förlagd undervisning för årskurs 4 i 
”medeltida seder och bruk” till Nydala klosterområde. Uppskattat bland eleverna. 

Svagheter: att det inte finns möjlighet i dagsläget att följa upp dessa dagar med exempelvis 
tema ”1700-talet” för andra årsgrupper, förlagd till herrgården 

Möjligheter: att dagarna består och utvecklas exempelvis även med provapåarkeologi  

Hot: att kommunen väljer att prioritera bort dagarna av ekonomiska skäl eller att Maria 
Haneskogs tjänst dras in eller förändras 

Förslag: att lst tillsammans med Värnamo kommun, Byalaget, hembygdsföreningen och 
ägarna till Nydala herrgård verkar för att fler aktiviteter ordnas för skoleleverna, exempelvis 
vandring på Munkaleden (i medeltida kläder och med servering av medeltida mat), 
provapåarkeologi tillsammans med arkeolog från Jönköpings läns museum eller sjunga 
gregoriansk mässång i kyrkan. 

Klosterträdgården 
Styrkor: en väl genomförd och välskyltad örtagård som sköts och visas. Får bidrag från 
kommunen. 

Svagheter: att den inte är tillräckligt stor för att kunna drivas kommersiellt och bidra till ett 
ekologiskt, närodlat matutbud i bygden 

Möjligheter: att den kan utvidgas och utvecklas, bli kommersiellt gångbar och ingå i ett 
klosterträdgårdsnätverk i Sverige och Europa 

Hot: att de som är aktiva inte orkar driva örtagården längre och att det inte fylls på med 
yngre krafter.  
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Förslag: lst tillsammans med andra aktörer verkar för och inspirerar föreningen att ta 
kontakt med och samarbeta med andra klosterföreningar i Sverige och Danmark för olika 
aktiviteter. 

Klosterguidningarna 
Styrkor: att det finns 5 guider som kan guida flera grupper samtidigt; att administrationen 
sköts av Värnamo pastorat; att guidningen inte är ideell utan att guideavgiften helt tillfaller 
guiderna, något som är ett bra incitament för nyrekrytering av yngre personer; illustrativt 
skyltmaterial vid parkeringsplatsen; bra broschyrmaterial. 

Svagheter: att det inte finns en naturlig bas, ett besökscenter/klostermuseum, från vilket 
guidningarna utgår; att det ännu inte finns mobila appar för de 10 000-tals besökare som 
kommer till kyrkan och klosterområdet på egen hand; att det saknas skyltar på ruinerna 
inom klosterområdet. 

Möjligheter: att det som saknas ovan genomförs. Värnamo kommun har lovat att skicka 
in en ansökan till Trafikverket med anhållan om att få en brunvit skyltning från E4 och rv 
30 till Nydala klosterkyrka. Värnamo kommun har också lovat att ta fram en virtuell 
rundvandringsfilm i klosterkyrkan som skulle kunna läggas in i den kyrkogårdsapp som 
Svenska kyrkan håller på att ta fram för Nydala. 

Hot: att det som saknas ovan inte genomförs 

Förslag: lst tar fram och låter sätta upp skyltar på klosterruinernas olika delar; den 
påbörjade kyrkogårdsappen med information (tal och rörliga bilder) om 
klosteranläggningen som kyrkan påbörjat färdigställs. Att en yttre och en inre klosterslinga 
anordnas med informationstavlor som även anpassats för barn. Fig 8 och 9 
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Figur 8. Nydalaområdet med förslag på en yttre vandringsslinga 

 

 
Yttre klosterslinga  

S:t Sigfridsleden 

Nydalaleden 
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Figur 9. Nydalaområdet med förslag på en inre vandringsslinga.  

 

Pilgrimslederna 
Styrkor: att tre vandringsleder sammanstrålar i Nydala¸ att det finns ett övernattningsställe 
(enkelt) med tillgång till toalett, samt att det planeras ytterligare en led som lär ska passera 
Nydala (Birgittaleden). 
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Svagheter: att endast en led, Munkaleden, är ”igång,” informationsskyltad och kan 
erbjudas guidning; att övriga leder (Nydalaleden och Västra Sigfridsleden) är utan 
kontinuerligt underhåll och tillsyn, information saknas längs leden, ingen ansvarig. 

Möjligheter: att övriga två får en tydlig ansvarig organisation, rustas upp, att skyltar på 
sevärdheter längs lederna sätts upp och att de kan marknadsföras med erbjudande om 
guideledd vandring, ev med tips på matställen och övernattningsmöjligheter samt ett 
organiserat skjutssystem. 

Hot: att ingen ansvarig för de två lederna kan ses ut, att inga pengar/arbetskraft kan tas 
fram för skötsel och att ingen utnyttjar lederna så att de förfaller helt 

Förslag: lst tar initiativ till ett möte snarast med personer från berört stift, berörda 
kommuner, turistsidan och lokala föreningar för att diskutera framtiden för dessa leder. 

”Föreningslivet” i Nydala 
(Bygdebolag, Byalag, Hembygdsförening, Klosterträdgårdsförening, föreningen 
Munkaleden) 

Styrkor: Ett starkt engagemang för miljön 

Svagheter: för många intressegrupper i förhållande till antalet aktiva Nydalabor, splittrat 
intresse/fokus på ”sitt” 

Möjligheter: att fler engagerar sig i de olika grupperna eller att de tre föreningarna 
samarbetar mer i framtiden 

Hot: att det blir svårt att rekrytera folk till de olika styrelserna och arbetsinsatserna och att 
någon eller några föreningar självdör. 

Idé: att Klosterträdgårdsföreningen och föreningen Munkaleden slås ihop till en ny Nydala 
vän-/klosterförening med bla representanter från Byalaget, hembygdsföreningen och 
klosterguiderna och att Klosterträdgårdsföreningen och föreningen Munkaleden istället blir 
arbetsgrupper under den nybildade klosterföreningen, där även svenska kyrkan bör ingå 
som en viktig part.   
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Slutsatser 
Nydala kloster- och herrgårdsområde har bedömts har en stor potential som kan tas till 
vara och utvecklas. Den kanske största potentialen är att klosterkyrkan, redan innan några 
större satsningar har gjorts för att utveckla Nydala kloster- och herrgårdsområde, de 
senaste åren besökts av ca 30 000 registrerade besökare. Då är inte alla de som av någon 
anledning inte kommer in i kyrkan medräknade!  

En stor potential är också att klostret är det enda (?) cistercienserklostret i Sverige som har 
följt de ursprungliga ordensreglerna vad gäller placeringen och att det från klostret finns en 
”autentisk” vandringsled (Munkaleden) till Jernboda som har använts av klostrets  
lekbröder från 1200-talet. 

Stor utvecklingspotential bedöms herrgården också ha - detta under förutsättning att 
delar av den kan restaureras tillbaka till 1700-talets slut och även herrgårdsparken. Med 
dessa återställda interiörer och kanske även en 1800-talsinteriör skulle goda förutsättningar 
finnas för att kunna erbjuda musik - teater- konst- och kanske matupplevelser i herrgården. 
Om ägarna ser en möjlighet att kunna upplåta fler rum till offentligheten skulle herrgården 
också vara synnerligen lämpad för både föreläsningsserier, boende och eventuellt 
informations-/ utställningsverksamhet. 

Några framgångsfaktorer kan ses som skulle kunna utveckla bygden: Ett 
klostermuseum tillika besökscentrum, antingen i en befintlig äldre byggnad som det så 
kallade Klosterstallet eller i form av en nybyggnad skulle definitivt lyfta bygden ur turistisk 
synvinkel. I museet skulle cistercienserordens och Nydala klosters historia beskrivas och 
visas upp (liksom även herrgårdens historia om den inte, av någon anledning, kan visas i 
herrgården, vilket är det naturliga). Från museet ska guidningarna utgå och även den 
programverksamhet som Värnamo kommun idag bedriver i det fria i form av de så kallade 
Nydaladagarna. Det är av största vikt att ett större och över tid längre utbud av 
aktiviteter utvecklas för besökande barnfamiljer i Nydala. I det sammanhanget kan det 
förslag till arkeologisk kursverksamhet i Nydala ses, där inte minst skolelever och den 
breda allmänheten, men även specialintresserade klostermänniskor från Sverige och 
utlandet skulle kunna erbjudas att delta i arkeologikurser förlagda till intressanta objekt 
knutna till klostrets verksamhet. Sådana kurser skulle kunna skapa ett ökat intresse såväl 
bland lokalbefolkningen som besökande turister för medeltiden i allmänhet och klostrets 
historia i synnerhet. Dessutom kommer de arkeologiska undersökningarna att generera ny 
kunskap om livet på klostret och i samhället utanför. Slutligen kommer en sådan 
kursverksamhet att bidra till ökat behov av boende, mat och annan konsumtion i bygden, 
vilket kommer att skapa nya arbetstillfällen. 

En samordning av Nydala kloster med andra besöksmål i kommunen som Nya 
Åminne bruk, Moens gård, Ohsabanan och Ohs bruk till upplevelsepaket (med äldre 
färdmedel?) med guidning (kanske i teaterform?) och (tidstypisk) mat skulle också kunna bli 
en framgångsfaktor för hela kommunens kulturturism. 
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Några företeelser har identifierats som skulle utvecklas vidare: 

De torpvandringar som idag görs i hembygdsföreningens regi skulle kunna erbjudas 
utvandrade släktingar i tex USA (genom ett omvänt ”Amerikabrev”) med en inbjudan om 
att få återvända till sina släktingars fädernebygd med ”all inclusive” dvs att  resor inom 
länet, boende, mat och guidning och andra upplevelser som lokalteater, musik i kyrka ingår 
etc. ingår i paketet.  Detta skulle kunna bli ett samarbete mellan exempelvis Smålands 
turism, Visit Värnamo, Nydala café, café Timjan, Vrigstad värdshus, Nydala 
hembygdsförening och föreningen Munkaleden. 

Pilgrims- och vandringsledernas samordning vad gäller marknadsföring, utbud av 
guidning, boende, mat och lämning/hämtning. 

Samordning av kloster- och munkaledsvandringen där såväl guider som vandrare får 
möjlighet att känna på att vandra i tidstypiska munk - nunne -  och lekbrödrakläder där 
vandrare erbjuds förtäring av medeltida mat (samarbete med café Timjan?). 

Kyrkans utbud av musik som knyter an till cistercienser - klosterliturgin skulle kunna 
erbjudas oftare och inte minst i samband med andra aktiviteter i området som 
krönikespelet Nova Vallis. 

 

Hämmande faktor: 

Avsaknad av ett besökscenter – mottagningsapparat 

Brist på parkeringsplatser vid större evenemang 

Få övernattningsmöjligheter (boende i olika prisklasser) 

 

Nyckelord är ökat samarbete och samverkan mellan alla goda verksamheter som redan 
finns (krönikespel, två caféer&restauranger, guidade visningar av klosterområdet och 
Munkaleden) samt planerade verksamheter i herrgården och digitala informationsinsatser 
för klosterkyrka och kyrkogård. Fundamentalt för att Nydalabygden ska kunna utvecklas 
ännu mer är att alla aktörer kan och vill samarbeta vilket kommer att ge stora 
synnergieffekter för alla. Det behöver skapas en kulturell gnosjöanda! 
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Bilagor 
Minnesanteckningar från möte med ordförande för  
Föreningen Munkaleden den 9 december 2019 

 

Bakgrundsfakta 

Föreningen bildades 1997 och består idag av ca 45 betalande medlemmar. Föreningen har en 
styrelse på 7 personer. Kurt Andersson är ordförande. Ålderssammansättningen både i 
styrelsen och i föreningen är hög och en föryngring vore önskvärd. 

De träffas en gång per månad. Mycket av arbetet bygger på ideellt arbete men man har 7000 
kr i bidrag (2000 + 5000) från Vaggeryds respektive Värnamo kommuner. 

Arbetsuppgifter 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften och ansvarsområdet är att sköta Munkaleden så att den är 
i gångbart skick samt se till att alla informationsskyltar och vandringsledskyltar är intakta. 
Leden som är 4 mil lång sträcker sig mellan Nydala och Byarum och har indelats i 8 sträckor 
vad gäller skötseln. Nydala Byalag har från och med 2020 tagit på sig att ansvara för första 
sträckan. En ny spång över Knektamossen har under 2019 lagts med bidrag till materialet 
från Sparbanksstiftelsen. Nydala trä har sponsrat material till spången. 

I minnesanteckningarna från Nydala möte den 5 april 2019 står att det har upplevts svårt och 
ansträngande att sköta Munkaleden. Detta stämmer inte idag utan skötseln fungerar bra. De 
enda problem man har är att leden på ett par ställen har blivit skadad och nedrisad vid 
skogsavverkningar. Detta kommer att åtgärdas till våren. I övrigt inga problem med 
markägarna. Enda ”problemet” är att man inte kan gå genom skjutfältsområdet i Skillingaryd 
och där är leden omlagd sedan gammalt och förbi Skillingaryd upp till Vaggeryd finns också 
en alternativ sträckning av leden. 

Nästa år måste man också åtgärda Märkesbron i Jernboda som är i behov av nytt trädäck. 
Beräknad kostnad: 50-60000. Samarbete krävs med Vaggeryds och Värnamo kommun men 
extra medel måsta också fram. Ev kan landsbygdsmedel sökas för detta. (lst undersöker)  

Årliga aktiviteter 

Varje år har man en gudstjänst vid Märkesbro och ett möte i Nydala kyrka samt 
genomförande av Munkaledens dag 

Man guidar ett 10-tal  grupper per år som går valda delar av leden ( avgift 300 kr/grupp). De 
som vandrar på leden är huvudsakligen svenskar men även folk från Tyskland, Danmark och 
England. Man har även guidningar av skolklasser, men det finns inget organiserat samarbete 
med skolorna. 

Nästa år 2020 kommer man att i slutet av augusti guida en grupp från England (York) som 
ska vandra längs Munkaleden från Byarum till Nydala och vidare till Växjö och stiftsjubileet. 
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Samarbeten 

Två andra leder strålar samman i Nydala: Nydalaleden från Ljungby över Värnamo och 
Västra S:t Sigfridsleden från Växjö längs Ruskens östra sida. Man har i dagsläget ingen 
kontakt med företrädare för dessa leder men skulle gärna vilja få kontakt med dem. Kontakt 
och en del samarbete har man däremot med prästen Christina Virdung som är ordf i 
Franciskusleden, vilken sträcker sig norrut från Byarum  mot  Alvastra och Vadstena. 

Man har också bra samarbete och kontakt med stiftsgården på Tallnäs som är en naturlig bas 
med mat och övernattningsmöjligheter på halva vägen mellan Nydala och Byarum. I Byarum 
finns inga övernattningsmöjligheter förut i hembygdsgården där hembygdsföreningen kan 
upplåta enkla sovplatser. 

Information och kommunikation 

Föreningen har en  fin informationsbrochyr på tre språk (svenska, engelska och tyska) med 
kartor där leden är indelad i 8 etapper. Brochyren finns utlagd på informationscentraler i 
framför allt Vaggeryds och Värnamo kommuner samt i lådor längs leden. Man har också en 
väl fungerande hemsida som besöks av mellan 3000 och 4000 gånger per år. 

I Nydala finns en enkel övernattningsmöjlighet inrättad i ena änden av en förrådsbyggnad 
norr om kyrkogården som tillhör kyrkan. Där finns också information om leden och övriga 
leder. 

Ett problem är att som vandrare kunna ta sig tillbaka till utgångspunkten och ev bil men det 
brukar kunna lösa sig via förfrågan hos Kurt där Ulf Erik Wide erbjuder skjuts. 

Finns i dagsläget dock inget organiserat skjutssystem och inte heller några allmänna 
kommunikationer tex mellan Värnamo och Vrigstad, vilket är ett problem för de besökare 
som kommer utan bil till länet. 

Brister/Önskemål 

Behov finns av fler övernattningsmöjligheter i Nydala, Byarum och runt Rusken. 

Allmänna kommunikationer till och från Nydala. 

Studiebesök 

Intresse finns att göra studiebesök på andra leder exempelvis St Olofsleden mellan Selånger 
i Medelpad och Trondheim i Norge om det är praktiskt möjligt att genomföra. Längs denna 
led finns ett uppbyggt väl fungerande BoB-system. 

Minnesanteckningar från möte med Värnamo kommun den 9 januari 2020 

Närvarande: Peter Andersson (PA), kultur, Karin Fritz (KF), arbetsmarknad, Keith 
Johansson (KJ), fritid samt Anders Wallander (AW), länsstyrelsen. 

  



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 34 

Planläggningsfrågor: ÖPn och områdesbestämmelsernas aktualitet? 

PA: Kommunen arbetar efter intentionerna i ÖP:n vad gäller riksintresset Nydala. Gällande 
ÖP är antagen 2019.  

AW:Länsstyrelsen genom C-J Sanglert arbetar med en översyn av riksintressena i länet. 
Beskrivningar samt avgränsningar ska ses över och kompletteras/revideras. För Nydala 
kommer fokuseringen att läggas på klosterområdet och förslag till utvidgning av 
klosterområdet kommer sannolikt att göras som inkluderar den norr om liggande 
Munksjön. 

Exploateringsfrågor: Positivt-negativt tryck?  

PA: Det saknas detaljplaner för Nydala. Enligt översiktsplanen utgör Nydala en 
centralort. Översiktsplanen har sin utgångspunkt i den växande kommunen och pekar ut 
riktningen för kommande års utveckling. Översiktsplanen har fyra fokusområden: attraktiv 
kommun, goda kommunikationer, utveckling av mark och vattenområden samt hållbar 
näringslivsutveckling. Dessa områden är viktiga för att vi ska utveckla kommunen i enlighet 
med vår vision och att vi ska nå målet – 40 000 invånare år 2035. Värnamo kommun ska ha 
en attraktiv centralort, livskraftiga tätorter med god service och en levande attraktiv 
landsbygd.  

För tätorter och andra områden med komplicerade förhållanden kan kommunen göra 
fördjupningar av översiktsplanen och om det tillkommer ett tidigare okänt allmänt intresse 
kan ett tematiskt tillägg göras. 

Målbilden ett livskraftigt tätortsband med god service men också förutsättningar för en 
attraktiv och levande landsbygd. När kommunens tätorter stärks och får bättre underlag för 
service stärks också omkringliggande landsbygdsområden. Det blir enklare att bosätta sig i 
landsbygdsorterna när service och goda kommunikationer finns närmare till hands. 

Målbilden redogör för Värnamo stads centrala roll för kommunens utveckling. Ny 
bebyggelse ska i enlighet med målbilden i första hand koncentreras till centralorten, 
tätortsbandets tätorter, till centralortens kranstätorter och till landsbygdsorterna i syfte att 
generera ett underlag för kollektivtrafik för samhällsservice och infrastruktur såsom skola, 
barnomsorg, cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp. 
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Arbetsmarknadsfrågor: Finns det möjlighet och intresse att försöka skapa ett 
arbetsmarknadsprojekt för tex murrestaurering eller markröjning? 

KJ: I dagsläget finns inga arbetsmarknadsmedel för långtidsarbetslösa etc och inte heller 
Skogsstyrelsen har några arbetslag ännu, men det kan komma pengar i höst enl KJ. Vad gäller 
behovet av exempelvis slyröjning i området och insatser på tex pilgrimslederna eller 
uppskyltning av ny slinga i klosterområdet, behöver kommunen en konkret plan (lst?) som 
visar var det finns behov, vad som ska göras och vem som är beställare. Alla markägarfrågor 
måste vara lösta vad gäller tillgänglighet till marken etc. Då skulle kommunen kunna göra en 
förstagångsinsats ihop med Skogsstyrelsen, men det långsiktiga, årliga, arbetet och ansvaret 
för att området eller lederna hålls i skick måste vara förankrat lokalt. Enligt KJ har Byalaget 
(?) gjort en engångsinsats i ett område mellan de äldre vägarna. 

KF betonade att det behövs en genomgång av skylt- och markvårdsbehovet för Nydala- 
och Sigfridslederna. Exempelvis en inventering av vilka sevärdheter som finns längs lederna 
och framtagande av skyltar för dessa. En skötselplan behöver utarbetas, av kommunen? i 
samarbete med lokala föreningslivet där även ansvarsfrågorna är lösta. 

AW informerade om byn Norra Jernboda som ligger längs Munkaleden, ungefär halvvägs 
mellan Nydala och Tallnäs och som är en mycket intressant plats. Gården som idag utgöres 
av en äldre mangårdsbyggnad uppförd 1846 med ganska förfallna uthus har under 
medeltiden ägts av munkarna i Nydala. Namnet Järnboda (skrevs Jarnbothö/ Jernbodha 
1201) tyder på att någon form av järnhantering har bedrivits på platsen. Gården ägs av Bo 
Larsson och KJ som känner honom väl lovade att vid tillfälle prata med honom för att 
höra vilka planer han har för gården. Gården skulle kunna utgöra en trevlig och lämplig 
anhalt/rastplats för vandrare längs Munkaleden. 

 

Kommunikationsfrågor: Behov av allmänna kommunikationer? Alternativ till bil?  

AW frågade hur man som turist kan ta sig till Nydala tex från Värnamo om man inte har 
bil. KF berättade att det tidigare har prövats med taxi till fast pris men den utnyttjades 
dåligt (för dyrt). Enda sättet att ta sig till Nydala är med skolbussen. 

PA: I ÖP står det om bebyggelseutvecklingen på landsbygden: Strategiskt stråk för en 
långsiktig landsbygdsutveckling. En strategi är landsbygdslinjen. Längs den vill kommunen 
långsiktigt verka för ökad attraktivitet genom bland annat 

bibehållen och ökade förutsättningar för kommunikation och service. Stråket sträcker sig 
från Sävsjö kommun och Vrigstad via Nydala, Fryele till Värnamo och därifrån via Åminne 
till Hånger och Dannäs vidare mot Ljungby kommun. 

AW undrade om det inte skulle gå att pröva med chartrade bussar ex vis från Värnamo till 
Nydala vid speciella evenemang som Nova Vallis, där resa tor kunde ingå i biljettpriset och 
att denna möjlighet annonserades och administrerades av Byalaget men att kommunen 
skulle kunna vara behjälplig på något sätt. AW ska testa idén på Byalaget. Som en extra 
upplevelse inför spelet Nova Vallis skulle bussresenärerna kunna bjudas på en guidad tur 
exvis  till Ohs bruk, Moens gård eller annan kulturmiljö. 
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KJ berättade om de omåttligt populära Rusken-runt-dagarna då mycket folk rör sig i 
bygden dock de flesta med bil. Under perioden april-oktober rör sig en hel del cykelturister 
runt Rusken där det i Långö finns cykel- och båtuthyrning, möjlighet att köpa fiskekort och 
några övernattningsstugor. I Timjan finns både möjlighet att äta och bo annars är det brist 
på BB runt Rusken. Många har husbilar vilket är ett problem eftersom det är brist på 
uppställningsplatser. 

KJ informerade vidare om att ”vikingabåten” Vidfamne är upprustad igen och ska segla 
from i år. Ny aktivitet för i år är ”Viking edition” i Tånnö runt platsen för fyndet av 
”vikingasvärdet” och nytt är också Vidösternsimning. Båda aktiviteterna har rönt stort 
internationellt intresse. 

Ett annat projekt för utveckling av cykelturismen är ”Biking Småland” och i Värnamo ska 
man marknadsföra cykelvägar med fokus på kulturmiljöer. 

AW undrade om man undersökt möjligheterna med Trafikverket att få en separat cykelväg 
utefter 127:an mellan utfarten från Ruskenrunts västra sida till gamla Nydalavägen (en 
sträcka på ca 3 km). KJ har försökt med Trafikverket dock utan framgång. Alternativa 
skogsvägar fram till Nydala har också kollats upp men stött på patrull från markägare. AW: 
synd eftersom cyklisterna utsätts för ganska tung trafik och det är en ganska kort sträcka 
som skulle behöva åtgärdas. 

AW:  Ang skyltning från stora vägarna, E4 resp rv 30 till Nydala kloster. Skylt saknas! Är 
det något kommunen skulle önska? Ja, men sannolikt kostar det mycket att få upp nya 
skyltar. Anders lovade lyfta frågan med Trafikverket. 

Skulle vara fint om det gick att få upp något liknande som vid Gränna där man har en 
grevskapssksylt (en klostersymbolsskylt?) 

 

Bevarande-skyddsfrågor: Hur säkerställer vi riksintressets värden? I Kulturmiljöplan för 
Värnamo kommun står att Värnamo kommun ska tillgodose de riksintresseområden för 
kulturmiljövården och byggnadsminnen som förekommer i kommunen inom nuvarande 
gränser och som redovisas i 

översiktsplanens planeringsunderlag. Vid nytillkommande bebyggelsemiljöer samt 
ändringar av befintlig bebyggelse ska särskild hänsyn tas till respektive kulturmiljös värden. 

Översiktsplanen ska särskilt redovisa hur riksintressen och byggnadsminnen ska beaktas 
och bevaras. Det omfattar även värdebeskrivningar och åtgärdsplaner för enskilda 
riksintressen för kulturmiljövården och byggnadsminnen. 

Tre av kommunens riksintresseområden för kulturmiljövård bedöms särskilt viktiga att 
bevaka vid planering och lovgivning. Det är Finnvedens Folkland, Rydaholm och Nydala 
kloster är det viktigt att långsiktigt säkra de värden som utgör kloster och herrgårdsmiljö så 
oförvanskade som möjligt. Området är också ett betydelsefullt besöksmål med 
utvecklingspotential och viktigt för besöksnäringen. 

Utvecklingsfrågor allmänt: Hur vill kommunen öka attraktiviteten i Nydalaområdet? 
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I ÖP står: Nydala och Fryele som efter Värnamo leder mot Åminne och Hånger till 
Dannäs och vidare till Ljungby kommun. Utefter landsbygdslinjen vill kommunen verka för 
ökad attraktivitet genom bland annat förbättrade allmänna kommunikationer. 
Landsbygdslinjen är ett steg i att verka för att bättre koppla samman GGVV-regionen med 
höglandskommunerna och ska ses som ett långsiktigt, strategiskt utvecklingsstråk av 
betydelse för landsbygden och landsbygdsutvecklingen. 

Om Friluftsliv 

En av Värnamo kommuns stora resurser är dess natur- och vattenmiljöer. Kommunen bör 
i sin planering verka för att utveckla och säkra områden för friluftsliv och tätortsnära 
naturområden för kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. 

• Kommunen ska verka för att utveckla infrastrukturen till och inom friluftslivsområden 
och göra dem mer tillgängliga genom vandringsleder, information och olika former av 
funktionsplatser. 

• Kommunen ska verka för de befintliga rekreationsstråken i form av cykelvägar och 
vandringsleder som förekommer i kommunen och för utvecklingen av nya stråk. 

• Kommunen ska verka för det kommunala friluftslivet för Ruskenområdet. Området är 
av kommunalt intresse ur friluftslivsynpunkt. 

Enligt KJ har kommunen pengar (75 000 kr) för utveckling av Nydalaområdet även i år och 
de kan användas för ”vad som helst” bara man är överens i byn. Frågan om ytterligare p-
ytor vid caféet har kommit upp från Byalaget men KJ och kommunen ligger lågt så länge 
inte markägarfrågorna är lösta. 

AW betonade att en sådan här infekterad fråga måste få en ordentlig genomlysning innan 
man kommer in med en ansökan om tillstånd enl Kulturminneslagen med hänsyn till 
fornlämningsområdet för klostret och herrgården. En utredning (MKB?) kan behövas där 
man tittar på befintlig situation och alternativa lösningar (såväl tillfälliga som permanenta) 
och vad de olika förslagen får för positiva och negativa konsekvenser 

 

Utvecklingsfrågor kultur- kulturmiljövård: Vad vill kommunen göra för att utveckla 
riksintressets kulturvärden och utöka kulturutbudet i Nydala? 

PA: Strategier för kulturmiljövården finns i kulturmiljöplanen. 

Utgångspunkten för det allmännas ansvar att skydda kulturmiljön ges i miljöbalken (MB). 
Att bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska enligt plan- och bygglagen 
(PBL) respekteras och tas tillvara. Kulturmiljövården ingår även i de nationella miljömålen, 
där det fastslås att kulturmiljöns värden ska tillvaratas och bevaras. 

BEVARA OCH UTVECKLA KULTURMILJÖN (MITT VÄRNAMO 2035) 
PA: I den nya översiktsplanen för Värnamo kommun anges att kommunen ska verka för 
att bevara och utveckla kulturmiljön. Strategin innebär bland annat att kommunen aktivt 
måste bevaka att kulturmiljöfrågorna lyfts upp i samhällsbyggnadsprocessen och i övriga 
sammanhang där kulturmiljöfrågan blir aktuell. 
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Värnamo kommun har även ett väl utvecklat samarbete med länsstyrelsen i Jönköpings län 
och Jönköpings läns museum om kulturmiljöer och kulturmiljövärden. Samarbetet omfattar 
information, kunskapsunderlag, strategier och utbildningsinsatser. 

Värnamo kommun ska tillgodose de riksintresseområden för kulturmiljövården och 
byggnadsminnen som förekommer i kommunen inom nuvarande gränser och som 
redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag. Vid nytillkommande bebyggelsemiljöer 
samt ändringar av befintlig bebyggelse ska särskild hänsyn tas till respektive kulturmiljös 
värden. 

Översiktsplanen ska särskilt redovisa hur riksintressen och byggnadsminnen ska beaktas 
och bevaras. Det omfattar även värdebeskrivningar och åtgärdsplaner för enskilda 
riksintressen för kulturmiljövården och byggnadsminnen. 

 

Ställningstaganden i Översiktsplanen. 

Bevara och utveckla kulturmiljön 

• Kommunen ska beakta och följa Plan för kulturmiljön i Värnamo kommuns strategier 
och ställningstaganden i alla ärenden, planer, bygglov och projekt som berör 
kulturmiljövården. 

• Kommunen ska värna de former av skyddsvärda kulturmiljöer som förekommer. Dessa 
redovisas i översiktsplanens planeringsunderlag. När nya bebyggelsemiljöer tillkommer 
eller befintlig bebyggelse ändras ska särskild hänsyn tas till respektive kulturmiljös 
värden. 

 

Planeringsstrategi i Översiktsplanen. 

Bevara och utveckla kulturmiljön. 

 

Syftet med planeringsstrategin är att bidra till att synliggöra vilka kulturmiljöresurser som 
finns inom kommunen, kommunens avsikt kring hur man tar till vara dem samt hur vi ska 
utveckla dem för kulturmiljöernas och för Värnamos bästa. Genom att bevara, utveckla 
och tillgängliggöra kulturmiljöer skapas attraktiva livsmiljöer och även miljöer som kan 
bidra till näringslivsutveckling. Det är viktigt att detta görs med kunskap, omsorg och 
kvalité så att inte värdena förvanskas eller förstörs. En del i arbetet är att säkerställa 
behovet av skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vilket bör utredas i samband med 
kommunal planering. Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun med gällande 
kulturmiljöunderlag, Värt att Värna 2000, utgör ett styrdokument med strategier och 
ställningstaganden för kulturmiljövården i kommunen som ska uppdateras under varje 
mandatperiod. 

PA:Nydala hembygdsförening och Nydala klosterträdsgårdförening ingår som 
kulturföreningar i Värnamo kommun och erhåller årsbidrag och har möjligheter att söka 
olika former av bidrag (arrangemangsbidrag och Extra bidrag) för sin verksamhet. 
Värnamo kommun och föreningarna har även samverkat i olika sammanhang. 
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Värnamo kommuns bokbuss trafikerar Nydala 1 timme, varannan vecka. 

AW: I arbetet med att göra Nydala klosterområde mer attraktivt borde en yttre skyltad 
slinga göras där möjligheterna att besöka Tegelugnarna vid Tegelviken, Gåeryds 
naturreservat och ev Järnudden ingår. Slingan skulle också passera Nydala café, Nydala 
herrgård och ett ev klostermuseum i det gamla klosterstallet. För att förstå varför Nydala 
kloster etablerades just här borde kartor göras med Munksjön och Ruskens gamla 
strandlinje är inlagda samt de äldre bäcksträckningarna med en ev klosterkvarn och plats 
för fiskdamm. 

 

Utvecklingsfrågor natur-naturmiljövård: Vad vill kommunen göra för att utveckla 
områdets naturvärden? 

Natur  

Översiktsplanen, Konsekvenser av fokusområdet utveckla mark- och vattenområden. 

Kommunen ska fortsätta att skydda de redan avsatta områdena för skydd av natur och 
miljö genom riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat, naturminnen, djur- och 
växtskyddsområden biotopskydd och nationalpark. Inga planer på nya skyddade områden 
finns angivna i översiktsplanen, men även vissa större lågexploaterade områden ska ha ett 
visst skydd mot nya störande verksamheter. Dessa verksamheter och områden räknas upp i 
planen. Undantag från detta skydd definieras i planen och är större infrastrukturprojekt 
som är av riksintresse.  
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Vindkraftsetableringar i Värnamo kommun ska inte komma i 

konflikt med något av följande:  

Skyddad natur, såsom nationalpark, naturreservat, 

biotopskyddade områden och Natura 2000-områden. 

Kommunen bör ha aktuella grönstrukturplaner för centralorten och för tätorterna i 
tätortsbandet. Planerna ska utgå från översiktsplanens ställningstaganden för grönstruktur. 

 

Skolfrågor: Vilka förväntningar finns från skolvärlden på Nydala kloster- och 
herrgårdsområde?   

PA: Kommunen räknar med en fortsatt verksamhet med de så kallade Nydaladagarna i 
samverkan med de lokala föreningarna i Nydala och skolorna (årskurs 4?) i Värnamo. AW: 
Maria Haneskog ….Dock är JLM inte med sedan en längre tid vilket är en brist. Hon får 
hjälp med en station (kyrkan) av klosterguiderna. Hon skulle behöva få mer hjälp lokalt. 

 

Turistfrågor: Vilka förväntningar har turismen på Nydalaområdet? Vad kan 
turistorganisationerna och kommunen göra för att öka attraktiviteten i Nydalaområdet? 

Ställningstaganden i Översiktsplanen 

Besöksvänliga Värnamo kommun 

• Kommunen ska verka för att ta till vara den stora utvecklingspotential som finns i 
landsbygds- natur- och kulturturism. 

 

PA: Att utveckla besöksnäringen är en viktig del i att främja näringslivet. Detta gäller 
främst besöksnäring på landsbygden. Turism längs gamla Riksettan ska främjas särskilt och 
de kulturintressanta objekten som finns ska utvecklas. De positiva effekterna är en levande 
landsbygd kring besöksobjekten där förutsättningar finns för en god livsmiljö för dem som 
bor och driver verksamheten. Tillgängligheten till naturen kommer att öka när nya 
områden öppnas upp genom besöksnäringen. Förhoppningsvis kan en bättre möjlighet till 
en aktiv fritid främja folkhälsan. 

 

Minnesanteckningar från möte med Nydala klosterguider den 10 januari 2020 

Närvarande: Agneta Renshult, Berit Lundberg, Kerstin Hägerström, Karl-Axel Petersson 
samt Anders Wallander. 

Hur många guider är de?  

De är fem. Lennart Persson saknas. 

Hur lång är guidesäsongen? 
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Säsongen är från 1 maj till sista september, men de ställer upp för guidning hela året om de 
blir tillfrågade. 

Vad ingår i guidningen? 

Klosterkyrkan, Bondkyrkan, klosterruinerna på kyrkogården samt örtagården. 

Vilka är besökarna? 

De som guidas är främst pensionärsgrupper och skolklasser om max 30/grupp och guide. 
Sällan som de guidar utländska grupper. Utländska besökare kommer ofta strövis och 
beställer inte guidning. Skriver dock ofta i gästboken som kyrkvaktmästaren tillhandahåller 
och förvarar.  

Hur många guidas per säsong? 

Av de ca 20 000 som registreras årligen av kyrkans räknare (kyrkvaktmästaren håller i 
statistiken) guidas årligen ca 1000 personer. 

Vad kostar det att bli guidad? 

Varje grupp upp till 30 personer kostar 500 kr för ca 1 timmes guidning. Bokning av 
guidning sker via Värnamo kyrkoexpedition som även administrerar ekonomin med 
redovisning till skattemyndigheten. Kyrkan tar inget för administrationen utan hela 
guidavgiften stannar hos respektive guide. 

 

Är ni nöjda med informationsmaterialet på infotavlan, ute i klosterområdet och i 
form av broschyrer samt på nätet? 

Ja! Nu finns det även en sammanfattning på engelska och tyska på A4 som sitter vid sidan 
om de stora informationstavlorna.  

 

Om inte- finns förslag på åtgärder och vem som borde göra det? 

 

Saknar ni någon typ av informationsmedia? 

Det man saknar är en enkel gratisbroschyr som guiderna lämnat underlag för till Värnamo 
kyrkoepedition för flera år sedan men ännu inte fått ut. 

Anders frågade om guidningen skulle underlättas om klosterlängornas grunder var 
utmärkta i marken med stenar? Svar ja. 

Guiderna tycker det vore bra om den kyrkogårdsapp som är på gång kunde kompletteras 
med fakta om klostrets och kyrkans historia. 
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Finns intalade guideslingor i kyrkan? 

Ja de fungerar bra! Information om klostrets och kyrkans  historia  finns både  på svenska, 
engelska och tyska samt orgelmusik och munksång. Ljudvolymen skulle dock behöva 
kunna regleras. 

 

Ang skyltningen till klostret från vägen: är ni nöjd med den eller behöver den 
förbättras? 

Ja skyltarna lokalt funkar bra, men skyltar från rv 30 och E4 skulle vara bra! Skulle höja 
statusen på klosterområdet! 

 

Skulle ni kunna tänka er att fler stationer ingick i er guidning, tex tegelugnarna? 

Tveksamma. 

 

Om inte vad finns för hinder mot det? 

Dels är det tiden som inte räcker till, om inte en grupp (en skolklass?) beställer en utökad 
specialguidning, dels tror de inte att de som guidas orkar gå så långt- är ofta äldre! Sen 
måste markägarfrågorna vara lösta med möjlighet till tillträde. 

  

Känner ni behov av en fast, åretruntfungerande och självvisande utställningslokal 
som visar cisterciensernas och klostrets historia? 

Ja intresse och behov finns men de lokala organisationerna orkar inte i dagsläget ta på sig 
något ansvar för denna för uppbyggnad eller skötsel etc 

 

I så fall har ni något förslag på en lämplig befintlig lokal eller förslag på placering 
av en nybyggnad? 

Agneta nämnde att Klosterstallet har varit uppe som idé tidigare 

 

Är ni nöjda med kyrkans, ruinernas och markernas tillstånd och skötsel? Behövs till 
exempel siktröjning någonstans runt klosterområdet? 

Om inte- vilka brister ser ni och har ni förslag på åtgärder? 

Siktröjning behövs inte. Däremot behöver slyröjning göras på ruinmurarna samt 
återställande av den klostermur mot örtagården som håller på att rasa ned. 
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Hur ser ni på parkeringssituationen för bilar och bussar. Är den tillfredsställande i 
normalfallet och vid större evenemang? 

Ja parkeringsytan utanför kyrkogården räcker till i normalfallet! Vid spelen löste man 
bilparkeringen elegant genom att utnyttja de gamla vägsträckningarna och som mest är det 
2-3 bussar samtidigt vid kyrkan under säsong. 

 

2020 firas Växjö stift 850 år. Är ni engagerade i detta? 

Nej det är de inte! Hör med församlingsrådet om de vet något. 

 

2023 är det 880 år sedan Nydala kloster grundades! Finns några tankar/planer på 
att fira detta på något sätt?  

Nej de har inte tänkt på det ännu! När klostret fyllde 850 hade de en omfattande 
programverksamhet med föredrag och musik i kyrkan. När klostret skulle fylla 875 fanns 
lite planer på konserter men det blev inget av med det. 

Om det ska bli något firande 2023 måste stiftet hålla i det. 

 

Övriga frågor/tankar 

Gratisguidningarna en dag i veckan under juli-augusti måste annonseras bättre! 

Guiderna efterlyser tätare underhåll av grusgångarna på kyrkogården! 

Kerstin är orolig för att en alltför stor turism kan skada riksintressets värden med 
nedskräpning etc. 

Anders undrade om någon visste något om var de planer på en 3D animering av Nydala 
kloster tog vägen? Ingen visste något om dessa. 

 

Minnesanteckningar från möte med företrädare för Svenska kyrkan i Nydala den 14 
januari 2020 

Närvarande: Tobias Munkholm (TM) kyrkogårdschef, Lennart Persson (LP) ordförande i 
kyrkorådet och klosterguide, Pär-Magnus Möller (P-M M) kyrkoherde  samt Anders 
Wallander (AW) länsstyrelsen. 
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Rörande den kyrkliga verksamheten som kyrkans intresse för mässor eller 
musikarrangemang med katolsk (cisterciensisk/gregoriansk) anknytning 

P-MM informerade att de brukar har en konsert per sommar med gregoriansk musik i Nydala 
kyrka som för det mesta genomförs av lokala musiker. På midsommardagen har de av 
tradition en utegudstjänst  

Rörande kommande jubileer: Växjö stift 850 år 2020 och grundandet av Nydala kloster 
880 år 2023 

P-MM informerade att biskopen kommer till Nydala den 10 oktober med anledning av 
stiftsjubileet i år. Biskopen håller en mässa. Den 25 augusti kommer ett pilgrimssällskap från 
York i England till Nydala via Jönköping och Byarum. De ska vandra längs Munkaleden och 
stanna en natt i Nydalas pilgrimscenter för att sedan vandra (?) vidare till Växjö. I övrigt har 
de inte planerat några aktiviteter i Nydala. Hans Boeryd på stiftet i Växjö håller i stiftsfirandet. 

AW ställde frågan om det finns några planer inom kyrkan för att uppmärksamma att det 2023 
är 880 år sedan klostret grundades?  

P-MM: Det finns det inte ännu, men intresse finns att om det går att få ihop en 
”jubileumskommitté” med folk som är intresserade av att bidra (kanske folk från Värnamo?) 
kan kyrkan, som en självklar part i sammanhanget, delta. Mycket hänger på att det går att åka 
fram och tillbaka med allmänna kommunikationer, vilket inte är möjligt i dagsläget. 

LP: busslinjen förbi Nydala lades ner redan 1997 och sedan dess finns bara en skolbuss som 
allmänheten i bästa fall kan få åka med. 

LP: Innan herrgården såldes fanns långtgående planer på att upplåta herrgården till munkar 
anvisade av Vatikanen. Men det blev inget av det på grund av olika olyckliga omständigheter. 
Idén var strålande och unik. 

I juni 2008 hade munkarna en stor mässa i Nydala för allmänheten. Det var ett samarbete 
mellan Svenska och Katolska kyrkan och rönte stort intresse. 

 

Rörande byggnadernas status och eventuella behov av restaurerings-
konserveringsinsatser 

TM: I dagsläget finns inget behov utan bara löpande underhåll 

 

Rörande ruinernas status och behov av vård-och restaureringsinsatser. 

Vid rundvandringen kunde vi konstatera att sydvästra delen av nuvarande kyrkogårdsmuren 
tillika del av östra väggen av kapitelsalen (?), från hörnet och ett tiotal meter mot norr håller 
på att rasa ut. Muren som är upptill 2 meter hög och 1-1,5 m bred utgör en fara för 
allmänheten och har snitslats av med flaggspel. Akut behov finns att restaurera muren, 
antagligen ända ner från grunden. Lst genom AW undersöker vilka lämpliga firmor som finns 
som kan räkna på jobbet, som delvis troligen skulle kunna finansieras med 
begravningsavgiften. Arbetet behöver stå under antikvarisk/ arkeologisk medverkan och 
skulle behöva vara klart till hösten 2020 och nästa Nova Vallisspel. 
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På ruinmurarna, framför allt på de två stenhusen ute på ängen, öster om kyrkan, finns en del 
kraftig slyuppväxt som Tobias lovade ta ner, efter det att lst genom AW fått klartecken av 
Jan Tullberg. Även tillgängligheten till dessa stenhus måste ses över. AW samråder med 
Tullberg. 

 

Rörande marken runt kyrkan som behov av markvård, tillgänglighet etc 

TM informerade att ett par äldre träd norr om den nya kyrkogården måste tas ned pga röta. 

 

Rörande parkeringssituationen utanför kyrkan  

LP: kyrkan disponerar och sköter parkeringen väster om kyrkogården, sedan en längre tid 
utan arrendeavtal. Tullberg äger denna mark liksom hela området, inklusive örtagården, som 
utgör spelplats för Nova Vallis och som kyrkans folk också sköter. Gränsen går rakt genom 
Bondkyrkan! Kyrkan skulle vilja köpa detta område av Tullberg så att hela klosterområdet 
runt kyrkan kommer i kyrkans ägo. Om köpeskillingen blir av mer symbolisk art står kyrkan 
för kostnaderna av en lantmäteriförrättning. Anders tar upp frågan med Jan Tullberg. 

 

Rörande den gamla delen av kyrkogården  

AW: vid rundvandringen kunde konstateras att de övertaliga äldre gravstenar som står 
uppställda utefter kyrkogårdsmuren i söder inte är en bra placering, vare sig från estetisk 
synpunkt eller av säkerhetsmässiga skäl. En annan plats borde hittas. 

 

Rörande informationen, in- och utvändigt, ev behov av kompletteringar eller förnyelse och 
ev behov av hänvisningsskyltning från stora vägen. 

P-MM informerade att den gratisbroschyr som guiderna lämnat underlag till är färdig att 
trycka nu i vår och kommer att distribueras till kommande säsong. 

TM berättade att man jobbar med den sk kyrkogårdsappen och har börjat med att läsa in en 
text med rörliga bilder om klostrets och klosterkyrkans historia. Det är Krister Smedberg 
som gör appen. De kommer sedan att fylla på med uppgifter om kulturgravar. Appen 
beräknas vara klar vintern 2021. 

 

  



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 46 

Rörande ett ev klostermuseum 

Intresse finns för ett klostermuseum och klosterstallet tycker kyrkans företrädare kan vara 
en lämplig byggnad. Det har varit ett önskemål från Byalaget sedan länge och kyrkan är 
positiv till att vara med i ett sådant projekt. Anders tar upp frågan med Jan Tullberg. 

Finansieringen både av ombyggnation och drift är dock något som måste utredas noga och 
vara förankrad. 

 

Övriga frågor/ synpunkter att ta upp 

Ang pilgrimslederna: LP informerade att Byalaget från och med i år hjälper till med att 
underhålla första etappen av Munkaleden, fram till Jernboda. 

Även Sigfridsleden har de hjälpt till med röjning en bit söderut från Nydala. 

2010 genomfördes en slyröjning norr om kyrkan mot stora vägen. Byalaget var beställare och 
arbetet utfördes av en entreprenör som nu flyttat från bygden. 

Rita Gavelli heter det nya prästen i Nydala-Fryele. Hon är intresserad av pilgrimsleder och 
pilgrimsvandringar. 

AW tog upp besöksräknaren i kyrkan. Det vore intressant om någon som har tillgång till 
siffrorna från 2019 och bakåt i tiden kunde göra en sammanställning av antalet besökare 
under åren. Likaså skulle det vara intressant, som ett led i en utvärdering av verksamheten 
vid Nydala, om någon kunde gå igenom gästböckerna i kyrkan och göra en sammanställning 
på varifrån besökarna kommer och hur många de är från år till år. Kanske ett specialarbete 
för någon elev i högstadiet? 

AW framförde ett önskemål från guiderna att man från Värnamo kyrkoexpedition (Linda?) 
som har hand om bokningarna kunde få reda på hur många som har guidats under årens 
lopp. 

Likaså önskade guiderna att de gratisguidningar som erbjuds en gång per vecka under juli-
augusti annonseras bättre både på internet och på anslagstavlan vid kyrkan. LP lovade att det 
skulle bli bättre i år. 

 

  



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 47 

Minnesanteckningar från möte med företrädare för Nydala byalag - Nydala 
bygdebolag – Klosterträdgårdsföreningen - Nydala hembygdsförening den 16 
januari 2020. 

Närvarande: Doris Fransson hembygdsföreningen, Kerstin, Hägerström och Berit 
Lundberg Klosterträdgårdsföreningen, Göran Karlsson och Maria Karlson Bygdebolaget, 
Mats Karlson, Anton Persson och Kristina Örlander Byalaget samt Anders Wallander 
länsstyrelsen. 

 

Nydala byalag: 

Vilka är era huvudsakliga ansvarsområden? 

Arbetar brett för att utveckla bygden vad gäller service etc så att innevånarna trivs och 
stannar kvar. De vill värna om bygdens väl och ve. 

 

Årliga aktiviteter? 

Krönikespelet Det rika Nova Vallis. Har spelats 27 år i obruten följd! 

Valborgsmässofirande, Luciafirande, Bokcirklar och andra cirklar, Föreläsningsserier (2 
ggr/termin) 

 

Er roll i Rusken runt? 

De deltar inte som Byalag utan det är enskilda konstnärer, näringsidkare som deltar. 
Ruskenruntdagarna har vuxit och blivit väldigt stort, både vad gäller omfattningen, antalet 
besökare (oftast bilburna) och det geografiska området (inte bara Rusken utan hela södra 
delen av Värnamo och Sävsjö kommuner). Ruskenruntföreningen som var ett projekt från 
början administreras av Timjan. 

 

Cykelleden: synpunkter på dess standard och service visavi 
Trafikverket/kommunen? 

Anders har konstaterat att den skyltade cykelleden följer den hårt trafikerade rv 127 ca 3 
km mot Nydala. Detta beror enligt Byalaget på att det inte gått att få uetnyttja mindre vägar 
pga markägarfrågor etc. En separat cykelled i vägområdet skulle lösa problemet. Anders 
lovar att ta kontakt med Trafikverket.  
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Klosterskylt saknas från rv 30 och E4 (men finns till High Chaparal, Store Mosse och 
Miliseum)! Skulle ni tycka det vore bra med en sådan skylt? 

Ja de är positiva till att skyltar kommer upp men har ingen möjlighet att bidra till 
finansieringen. 

 

Hur många arbetar aktivt inom byalaget? 

30-40 personer fördelade i 5 arbetslag med ansvar för olika arbetsuppgifter (cirkulerar). 8 
personer sitter i styrelsen. Alla Nydalabor är automatiskt med i Byalaget. Ingen 
medlemsavgift. 

 

Hur är ålderssammansättningen i Byalaget? 

Bland de aktiva är ålderssammansättningen något lägre än i övriga föreningar i socknen. De 
yngsta är ca 30 år. 

 

Vilka samarbetar ni med internt och externt? 

Byalaget samarbetar med övriga föreningar och med Bygdebolaget. De samarbetar med 
Värnamo kommun i landsbygdsdialogen vilket har resulterat i två grillplatser. 

 

Har ni samarbete med skolan vid någon av era aktiviteter? 

Nej inte mer än att de är engagerade i samband med Nydaladagarna 

 

Finns det något ni saknar vad gäller utbudet till besökare/turister? 

Vad gäller matställen tycker de att det är ganska välförsett med Nydala café och restaurang 
som är öppet större delen av året och Timjan samt i Ohs och Möcklehult som har 
säsongöppet. Boende finns i Timjan, Långö Sandvik och Ohs. 

 

Vilka är de huvudsakliga finansieringsformerna? 

Intäkter från krönikespelet 
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Finns planer på att utvidga/utveckla verksamheten i något avseende? 

Nej, de tycker att de har en så stor verksamhet som de orkar med, personalmässigt och 
ekonomiskt. 

 

Ser ni något behov av ett informationscenter för besökare till klosterområdet? 

Nydala café är en sk infopoint för Värnamo och Sävsjö kommuner där besökarna kan få 
information om sevärdheter och service genom broschyrer. Kommunerna brister dock 
med att leverera materialet till caféet. Fungerar dessutom enbart när caféet är öppet. Skulle 
behöva kompletteras med låda ute vid grinden alternativt i den iordninggjorda 
övernattningsdelen i kyrkstallarna norr om kyrkan. Där finns också en toalett som ska vara 
öppen året om och dygnet runt. Den visade sig emellertid vara stängd den 16 januari! 
Digitalt går det naturligtvis också att komma åt informationen.  

Byalaget ger dessutom ut en tidning ”Nydala Allehanda” 4 gånger per år som även finns 
digitalt. 

 

Finns intresse för kurser i natur- och kulturmiljövård- exvis arkeologikurser? 

Ja det skulle vara intressant med någon form av arkeologiska undersökningar i 
klosterområdet där nydalabor och andra intresserade fick delta. Man deltog senast i 
samband med klosterträdgårdsundersökningarna vilket var intressant. 

Anders informerade att han för många år sedan försökt organisera en arkeologikurs ihop 
med Vuxenskolan i Värnamo men det föll på finansieringen. 

 

Enligt föreningen Munkaleden saknar de en lokal guide som skulle kunna guida 
exvis första etappen. Är det något ni skulle kunna tänka er? 

Ja eventuellt, men det kräver en organisation med hämtningar och lämningar av både 
vandrare och guider. 

 

Har ni samarbete med företrädare för övriga pilgrimsleder som landar i Nydala? 

Nej de har fullt med sina egna aktiviteter! 
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Behövs siktröjning från stora landsvägen? 

Nej det behövs inte. Bättre sikt mot kyrkan kan dessutom vara en trafikfara! 

 

Är ni engagerade i Växjö stiftjubileum? 

Nej 

 

Har ni tänkt uppmärksamma Nydala klosters 880-årsjubileum? 

Nej det finns inga planer på det. Sammanfaller dessutom med att Krönikespelet firar 30 år. 
Idé från Anders: skulle man inte kunna kombinera dessa två jubileer på något sätt? 

2018 anordnade Byalaget en medeltidsdag tillsammans med övriga föreningar vilken rönte 
ett oväntat stort intresse. Cirka 2000 besökare! Nästan kaos men de klarade ut det, även 
parkeringsfrågan. Det som drog folk från när och fjärran var att utbudet i mångt och 
mycket var riktat till barn och barnfamiljer med lekar, lokala säljare och hantverkare samt 
tornerspel! 

 

Övriga frågor/synpunkter 

Kommunen har delvis löst de bristfälliga kommunikationerna med att införa sk 
anropsstyrda bussar (taxi) till normalt busspris. Får dock endast utnyttjas 1 gång per vecka 
och person! Fungerar naturligtvis inte för pendlare och turister. Gäller dessutom endast 
inom kommunen! 

Anders har ett förslag på ”chartrade” bussar från exempelvis Värnamo till Nova Vallis då 
de som köper biljett även kan betala en slant för att få åka buss fram och tillbaka istället för 
att ta egen bil till Nydala. Då sparar man på miljön och även ett antal parkeringsplatser! 

Förslag framfördes av Göran Karlsson att kommunen genomför en inventering av ödehus 
(som man genomfört i andra kommuner). Inventeringen som underlag för att bedöma vilka 
resurser som finns och vad man skulle kunna göra med dem i en dialog med ev ägare. 

Kristina framförde en idé att om vi vill ta reda på vad Nydalaborna i gemen har för 
förväntningar på Byalag och övriga föreningar skulle man genomföra en undersökning 
bland dem som inte är aktiva i någon förening eller kommer på de olika aktiviteter som 
erbjuds. 

Maria önskade att bron över bäcken ned mot Rusken, öster om Rättaregården återställs så 
att man kan gå den byslinga som man tidigare kunnat göra. 

 

Nydala bygdebolag: 

Vilket är ert huvudsakliga ansvarsområde? 
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De har köpt byggnaden där Nydala café och restaurang är inrymt. De ansvarar för skötseln 
av huset liksom trädgården. 

 

Hur ser er organisation ut? 

Det är ett SVB-aktiebolag som Byalaget äger till 100 % 

 

Hur finansierar ni er verksamhet? 

Hyresintäkter från verksamheten 

 

Vilka samarbetar ni med? 

I första hand Byalaget och den entreprenör (Norrbys från Jönköping) som driver 
caférörelsen. 

De har i princip öppet året om. Under lågsäsong (september-april) onsdag-söndag och 
under högsäsong (maj – augusti) varje dag. 

De har säsonganställda ungdomar från bygden. 

 

Ser ni några hinder eller svårigheter i er verksamhet idag? 

Nej 

 

Har ni planer på att utveckla er verksamhet? 

Nej inte i dagsläget. De använder caféet till föreläsningsserier och föreningsmöten etc. 

 

Finns det några hinder för att utveckla er verksamhet? 

Nej inte nu längre sedan parkeringsfrågan är löst (10 nya bilplatser på gården) 

 

Klosterträdgårdsföreningen: 

Hur många medlemmar finns i föreningen? 

61 personer (många av dessa är med i flera föreningar) 

 

Hur många av dem är aktiva? 

Ett 10-tal (företrädesvis styrelsemedlemmar) 
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Vilka årliga aktiviteter har ni i/kring örtagården? 

Guidningar i samband med krönikespelet. Skolguidningar i samband med Nydaladagarna. 
”De vilda blommornas dag.” Studieresor. 

 

 

Hur finansierar ni er verksamhet? Guideavgift?  

Guidningarna är avgiftsfria. De har en medlemsavgift och de får ett årligt bidrag från 
kommunen. 

 

Har ni några planer på att utöka örtagården eller verksamheten kring denna? 

Nej. Det är en visningsörtagård. 

 

Vilka är hindren? 

Örtagården är lagom stor för att orka med att sköta med befintliga aktiva medlemmar. Men 
den är för liten för att det ska vara lönsamt att odla för skörd och försäljning.  

 

Vilka är era samarbetspartners? 

Byalag, hembygdsförening och Värnamo kommun. 

De har också utbyte med andra klosterföreningar som Varnhem och Askeby 

 

Har ni samarbete med andra intresseföreningar (klosterföreningar, naturskyddsföreningar 
etc eller skolan)? 

se ovan samt blomstervandringar 

 

Nydala hembygdsförening: 

Hur många medlemmar finns det i föreningen? 

I dagsläget 32. Har ökat med 10 personer det senaste året! 

 

Hur många av dem är aktiva? 

5-6 personer 

 



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 53 

Hur ser ålderssammansättningen ut? 

65+ 

 

Hur ser finansieringen ut? 

Medlemsavgifter samt årligt bidrag från kommunen 

 

Vilka är hembygdsföreningens årliga aktiviteter? 

De öppnar sockenmagasinet i samband med Ruskenruntdagarna och vid 
midsommarfirandet. 

Dessutom genomför man torpvandringar 2 gånger per år. 

 

Vilka är era samarbetspartners? 

Byalaget och övriga föreningar samt Vuxenskolan i Värnamo. 

De har inget samarbete med andra hembygdsföreningar. 

 

Finns någon aktivitet i eller knuten till hembygdsmuseet (sockenmagasinet)? 

Se ovan 

 

Äger eller förvaltar föreningen några andra byggnader? 

Ja en linbasta. 

 

Någon aktivitet kring denna? 

Nej inte ännu 

 

Hur ser vårdbehovet ut på era byggnader? 

Inget annat än underhållsbehov 

 

Har föreningen planer på att utvidga sin verksamhet? 

Doris har börjat släktforska på torpen som underlag för ökad information vid 
torpvandringarna och hon har också börjat ”visualisera” torparna genom att spela upp en 
liten teater utklädd i lämplig mundering. 
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Finns det några hinder för detta? 

Hinder att genomföra fler torpvandringar etc är att de är för få aktiva 

 

Ser ni något behov av ett särskilt klostermuseum? 

Ja det väl bra, men de kan inte delta i vare sig uppbyggnad eller skötsel/visning av ett nytt 
museum. Men vill kyrkan och kommunen driva ett klostermuseum så är det ok. Problemet 
kan vara att om ”Klosterstallet” är aktuellt att det är privatägt och ligger på privat mark. 

 

Övriga frågor/synpunkter 

Doris informerade att samlingarna är katalogiserade dock ännu ej digitaliserade. 
Hembygdsföreningen är med i ”portalen”. 

 

Minnesanteckningar från möte med Roy Gustavsson och Charlotta Lydén den 22 
januari 2020 

Ev behov av in- och utvändiga restaurerings - eller konserveringsbehov? 

Vad gäller den exteriöra fasaden har Roy vid årsskiftet 2019/2020 varit i kontakt med 
Jönköpings läns museum och Anders Franzén för att få ett pris på ett antikvariskt program 
med målet att ”så långt möjligt återställa exteriören i ursprungligt skick”. 

Vi diskuterade vad de har för ambitioner med interiören, vilka delar av herrgården som de 
vill försöka återställa till ursprungligt skick och vilka delar som de vill/kan låta få ett annat 
utseende. Roys ambitionsnivå är att återställa hela herrgården till ett 1700-talsboende 
medan Charlotta även önskar få fram en 1800-talsmiljö i något rum där hon kan presentera 
prinsessan Augusta och hennes rosintresse. Dessutom vill inte Charlotta bo i 1700-
talsstandard utan vill ha en privat ”modern” del också, vilket jag kan förstå! 

Jag föreslog att, innan de påbörjar ett i anspråkstagande av herrgården, låter göra en 
dokumentation av ev äldre skikt/lager av väggar (äldre tapeter, målningar etc), golv (äldre 
golvplank etc) och tak (äldre målningar, stuckatur etc) och fråga Bo E Karlsson om han är 
villig att genomföra en sådan dokumentation. Denna dokumentation ska då kunna ligga till 
grund för vilken ambitionsnivå man kan sätta för varje rum.  

Efter träffen med Charlotta och Roy har jag den 5 februari 2020 varit i kontakt med Bo E 
Karlsson och han har tid och intresse våren 2020 att börja med en genomgång och 
dokumentation av den mängd äldre arkivalier (bland annat syneprotokoll) och ritningar 
som finns förvarade i olika hus hos Jan Tullberg. Dessa arkivalier borde egentligen förvaras 
på landsarkivet istället. Bo E tror dock inte det finns så stor chans att det finns särskilt 
mycket bevarade av äldre skikt etc dock vissa strukturer (rumsindelning) finns kvar i 
herrgården. Det mesta revs bort i samband med att herrgården användes som skola. Bo 
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och jag kom överens om att försöka få ihop en planeringsträff med jlm och lst hur 
dokumentationsinsatserna bör läggas upp. 

 

Ev planer på att försöka återställa parken till ett 17 - 1800-talsutseende? 

Finns en äldre odaterad planritning till en park-och trädgårdsanläggning som vi inte säkert 
vet om den blev genomförd. Det kan finnas fler ritningar (Tullberg?) och även på 
länsmuseet (Ådel Vestbö-Franzén) och kanske på Hushållningssällskapet kan det finnas 
ritningar. 

Vi diskuterade vad som är realistiskt att börja med med tanke på ägogränser och grannar. 
Vi kom fram till att det är nog bäst att börja med baksidan av parken och försöka 
rekonstruera den del som vi har bäst (?) underlag för (det SÖ hörnet) och där göra något 
rosarrangemang som det kan tänkas ha sett ut under prinsessan Augustas tid. 

Vi kom också fram till att det skulle vara bra om vi kunde börja med att tämligen snart kalla 
ihop ett antal experter till ett parkseminarium på Nydala med experter på 1700-talsparker, 
historiker och kulturgeografer, rosexperter etc). 

 

Parkeringsfrågan inom Nydala kloster-och herrgårdsområde 

Nydala café har fått sina 10 bilplatser vilka inte kan användas vid aktiviteter på herrgården 
och inte heller löser de parkeringsbehovet på något sätt vid större evenemang på caféet. 

Vid kyrkan finns plats för kanske ett 20-tal bilar förutom uppställningsplats för ett par 
bussar. Vid krönikespelet tas de äldre vägsträckningarna genom området i anspråk vilka 
sväljer en hel del bilar. Men som både Roy och Charlotta betonade en större p-yta behövs 
som både kan ta hand om 100-tals bilar och fungera som marknadsplats (dock inte 
samtidigt!, egen anm). Ängsytorna mitt emot, väster om klosterkyrkan är känsliga, dels pga 
miljömässiga skäl, dels att där finns kända lämningar som tillhört herrgården och där kan 
även finnas äldre lämningar tillhörande klosterverksamheten. Dessutom är stora delar av 
området sankt och genom området flyter den gamla bäcken mellan Munksjön och Rusken. 
Markägarförhållandena är också svåra i området. 

Innan man bestämmer sig för att gå fram med något förslag på en permanent eller tillfällig 
p-yta föreslår jag att man låter genomföra en miljökonsekvens-utredning där en historisk 
markanvändningsanalys ingår för att ta reda på var det kan vara lämpligt/minst olämpligt 
att anlägga en p-yta med hänsyn till riksintresset och dess värden men även till natur-och 
biotopvärden. I anslutning till en ev ny parkeringsplats bör det finnas en toalettbyggnad. 

 

Vilka planer har Roy och Charlotta för herrgårdens nyttjande? 

Som beskrivet ovan vill de flytta till Nydala och använda den som privatbostad i första 
hand. Men det hindrar inte att ett antal rum (max 4) kan hyras ut till övernattning för 
besökare. Dessutom har de tänkt att vid speciella tillfällen kunna visa de rum som kunnat 
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rekonstrueras/restaureras och möbleras upp till 1700-tal och något rum till 1800-
talsutseende där en rosutställning kan arrangeras. 

Ett rum för försäljning är redan iordninggjort på bottenvåningen 

Vad gäller programverksamhet i herrgården har de många idéer som ”Rosens dag” Om 
”blodbadet” vid klostret 1521; musikaliska framträdanden av olika slag. 

 

Vilka möjligheter till samarbete ser de med lokala och externa aktörer? 

De har från början försökt samarbeta med caféet men inte fått någon respons. Så den 
vägen är fnv uttömd. Men de samarbetar med många externa aktörer både vad gäller 
framtagande av försäljningsprodukter som öl och mjöl etc men även programverksamhet 
ihop med Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Vuxenskolan i Värnamo mfl. 

 

Övriga frågor 

Ang frågan om ett klostermuseum ser de det så kallade Klosterstallet som en lämplig lokal. 
”Augustas” eller gamla statarbostaden skulle kunna fungera som övernattningsboende för 
turister och magasinet intill Klosterstallet ser de som möjligt att kunna återanvända till 
utställnings- eller hantverkslokal exempelvis för hemslöjden ev ihop med en cafédel. 

 

Minnesanteckningar från möte den 24 januari 2020 med Ulf Tullberg, Jernudden, 
Nydala 

Ulf bor på Jernudden och äger, förvaltar och använder de ekonomibyggnader tillhörande 
Nydala herrgård som ligger väster om byvägen. 

Ulf arrenderar ut sin åkermark till vallodling och använder bland annat en del av 
ängsmarken ned mot Tegelviken till bete för sina djur. Han har amkor och två ridhästar. 
Dessutom hyr han ut två stugor till framför allt utländska fisketurister från Tyskland, Polen, 
Österrike och Schweiz. Han samarbetar med ”Adventure of Småland” i Långö. 

Vi började med att titta på området ovanför Tegelviken där Ulf visade mig ett par gropar 
uppe mot vägen som  kallas  för ”masugnsgropar”. Jag kollade efter slagg men såg ingen. 
De skulle behövas undersökas arkeologiskt för att man närmare ska kunna bedöma vad de 
använts till och vilken ålder de har. 

Jag visade Ulf de tegelugnslämningar som vi hittat norr om sommarstugan i östra kanten av 
en platå. Ulf kände till platsen. Min bedömning är att de är från munkarnas tid, att döma av 
tegelstensstorleken. Men likadant där är att en arkeologisk undersökning skulle behövas för 
att närmare utröna ålder och härkomst. Det finns gott om bra lera i området! Det märkte 
han när han grävde för dammen ovanför vägen. Han har dock inte sett några äldre lertag 
som kan härröra från klostertid. 
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Jag frågade Ulf om det möter något hinder att vi vid tillfälle tar med oss några personer 
som är intresserade av tegelugnar för att visa platsen och det skulle gå bra men vi bör ringa 
och meddela honom först. Lämpligt är att passera genom grinden uppe vid vägen. 

 

Genomgång av Ulfs byggnader på Nydala herrgårds ekonomidel. 

Byggnadernas numrering och benämning är enligt den plan som upprättades av Henry 
Renshult och är publicerad i Folk och Fornt i Nydala 1987. 

Byggnad 22: loge. Väggar av resvirke, förstärkta och nyligen klädda med 
trapetskorrugerad röd plåt. Takstolarna också förstärkta. På taket ligger ett sinuskorrugerat 
galvat plåttak som är rostigt och skulle behöva bytas enligt Ulf. Under plåten ligger det 
gamla sticketaket kvar. Grunden är nyligen betongförstärkt. Invändigt är det gamla 
trägolvet till större delen borttaget och marken är nedschaktad för att passa till den 
verksamhet som finns där idag med lösdrift av amkor och hästar. 

Förslag till åtgärder: om det visar sig att det inte räcker med att blästra och måla om taket 
är ett plåttak av liknande utseende att föredra. 

 

Byggnad 25: ladugården. Fasad av liggande timmer. Nyligen sprutmålad med rödfärg. 
Tak av trapetskorrugerad röd plåt. Ladugården används inte. Byggnaden är i gott skick och 
behöver inte åtgärdas 

 

Byggnad 27: Vagnbod/mangelbod. Fasad av stående locklistpanel som nyligen 
sprutmålats med rödfärg. Taket är nyligen täckt med trapetskorrugerad röd plåt. Byggnaden 
är i gott skick och behöver inte åtgärdas. 

 

Byggnad 20: östra delen bevarad av den länga för oxar, svin och föl som revs 1946 - 47 
(nr 21). Den bevarade delen är ett vagnskjul uppfört 1901 med en liten bod i varje ända. 
Över vägen ett porttorn. I tornet hänger den vällingklocka som tidigare satt på mejeriet. 
Fastighetsgränsen går mitt i vägen och delar således porttornet i två halvor!. 

Taken är täckta med en äldre typ av betongtegel, delvis mossbelupet. Rötskador finns 
partiellt i undertaket liksom på vindskivor och täckbrädor. 

Fasaden består av stående locklistpanel som är rödfärgad. Panelbrädorna är delvis 
rötskadade nedtill. 

Grunden består av kallmurad huggen sten. 

Förslag till åtgärder: 

Mossan avlägsnas på taket. Rötskadade delar av undertak, vindskivor och täckbrädor bytes 
mot lika befintligt.  Rötskadade delar av panelen bytes mot likadan panel. Panelen 
handmålas med falu rödfärg och tidigare vitmålade trädetaljer målas med vit linoljefärg.  
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Övrigt.  

Ulf nämnde att han tidigare anlitat byggnadsfirman Åkerhag i Klevshult. 

Blankett för ansökan om byggnadsvårdsbidrag för kulturhistoriska överkostnader 
överlämnad. Om bidrag beviljas ska arbetena ske med antikvarisk medverkan. 

 

Minnesanteckningar från möte den 24 januari 2020 med Jan och Fredrik Tullberg 
ang Nydala herrgård 

 

Angående Magasinet (nr 19), ”Klosterstallet,”(nr 18) ”Augustas” fd statarbostad (nr 5) och 
fd svinhus (nr 6). Numreringen är efter en plan upprättad av Henry Renshult i Folk och 
Fornt i Nydala nr 5, 1987. 

vad gäller  

Nuvarande användning  

för Magasinet är förråd 

för ”Klosterstallet” är garage och förråd  

för ”Augustas” är förråd  

för fd svinhus är garage och pannrum 

 

Status/kondition: se bilaga 

Behov av åtgärder (ut- och invändigt): se bilaga 

 

Planerad framtida användning  

för Magasinet fortsatt förråd   

Tullbergs kan tänka sig att upplåta ”Klosterstallet” till ett klostermuseum men då behöver 

de få/få tillgång till ett annat förråd för det som förvaras där idag. För ”Augustas” har de 

planer på att göra iordning bottenvåningen till övernattningsboende (antingen permanent 

eller tillfälligt) och för garage/pannrum finns inga andra planer. 

Angående parkmarken 
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vad gäller 

Syn på ev återställande till ”ursprungligt” utseende.  

Vi tittade på den enda (?) detaljerade parkkarta, som är odaterad och som finns bevarad. 
Rundeln mellan herrgården och flyglarna är bevarad. I övrigt vet vi inte hur mycket i planen 
som genomförts. Tullbergs är inte främmande för att, i den mån det är praktiskt möjligt, 
återställa övriga delar av parken mellan husen. Charlotta och Roy har planer på att återställa 
parken bakom herrgården. 

Eventuell tillgänglighet. Jan och Fredrik har tidigare givit uttryck för att inte tillåta 
genomgång av turister mellan herrgården och kyrkan. Det är deras privata tomt. Däremot 
kan de tänka sig att släppa fram folk till Klosterstallet om det blir ett museum där.  

 

Angående betesmarken öster om kyrkan 

vad gäller 

Nuvarande nyttjande: betesdrift 

Framtida nyttjande: De har inga andra planer är att ha fortsatt betesdrift av biffdjur öster 
om kyrkan. 

Tillgänglighet till de två ruinerna: Vi diskuterade läget idag för den avstängsling runt 
ruinerna som finns men som i dagsläget är öppnad för att djuren ska kunna komma fram 
till gården utan att behöva gå genom vattensjukt område. Som det är nu har djuren trampat 
upp en bred gång mellan kyrkogårdsmuren och ruinerna och även varit inne i de västra 
ruingrunden och orsakat att en av murstenarna fallit ned. Enligt Jan behöver inte djuren 
passera där längre utan kan gå runt på östra sidan om ruinerna. 

Anders föreslog att befintligt stängsel återuppsätts mot kyrkogårdsmuren så att djuren inte 
kan passera mellan kyrkogårdsmur och ruiner (se karta i separat brev). Kyrkogårdschefen 
har lovat att med kyrkvaktmästarens hjälp ta bort sly i och på grunderna. Den nedfallna 
stenen ska återplaceras (kan kanske ske i samband med övriga murrestaureringar) 
Grunderna bör skyltas upp. Tillträde till ruinerna kan ske från väg parallellt med och söder 
om kyrkogårdsmuren samt över kyrkogårdsmuren i en stentrappa (träräcke kan behöva 
sättas upp). 

 

Angående markerna mellan nya och gamla vägarna 

vad gäller behov av årlig slyröjning: En del av området öster om Munkaleden röjdes för 
några år sedan. Tullbergs har inget emot att fortsatt slyröjning görs i det område som är 
mest igenvuxet och som hindrar sikten från stora vägen mot klosterområdet. Frågan är 
dock vem som ska göra jobbet och vem som ska betala det. Både Jan och Fredrik har 
heltidsjobb och hinner inte göra detta. Anders har lyft frågan med Värnamo kommun. Jan 
har haft tankar på att låta göra en damm i det vattensjuka området mellan vägarna längs 
bäcken. Detta är dock ett tillståndspliktigt arbete som måste behandlas av Länsstyrelsen 
innan några markingrepp får göras. 
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Angående parkeringssituationen utanför caféet och deras västra flygel 

En ny parkering har anlagts av Bygdebolaget. Jan har inga synpunkter på den nu ”det är 
som det är”. 

Vi diskuterade inte om och var en ev större parkeringsplats skulle kunna anläggas. Jan vill 
inte släppa till åkermarken längst i NV där han tar hö. Han föreslog att vi tittar på en mark 
som ligger på andra sidan stenmuren längs gamla Hubbestadvägen (numera startsträckan på 
Munkaleden). 

 

Angående förslag från kyrkan på omarronderingar av marken väster och söder om kyrkan. 

Kyrkans företrädare har i samband med mina kontakter med dem i förstudien åter 
aktualiserat att de är intresserade av att göra en fastighetsreglering (om Tullberg kan tänka 
sig det) av den mark som Tullberg äger väster om kyrkogården ut till byvägen dvs 
spelplatsen med örtagården, halva bondkyrkan och parkeringsplatsen. Länsstyrelsen genom 
Anders och Erik tillstyrker preliminärt en sådan lösning eftersom det då skulle bli en logisk 
fastighetsbildning att den mark som kyrkan sedan länge sköter och använder också ägs av 
kyrkan. Dessutom skulle hela Bondkyrkan ligga på kyrkans mark och inte som nu till 
hälften vara privatägd! 

Om möjligt skulle också den del av klosterområdet söder om kyrkogården som idag ligger 
på Tullbergs mark också läggas under kyrkan vilket skulle innebära en ny fastighetsgräns 
dras i sänkan mellan klosterområdet och parkområdet (se förslag på bifogad karta). Jan 
Tullberg berättade att kyrkan haft upp frågan tidigare. Om Tullbergs kan tänka sig att 
släppa dessa delar får det bli en förhandlingsfråga om pris och/eller ev ägobyte mellan 
Tullbergs och kyrkan. 

 

Bil 1 

Beskrivning av aktuella byggnaders bevarandestatus och behov av åtgärder: 

Hus 18 ”Klosterstall” 

Tak 

Taket är täckt med äldre betongtegel, på norra sidan kraftigt mossbelupet.  

Förslag till åtgärd: mossa avlägsnas, pannornas kondition ses över och trasiga byts mot lika 
befintlig. Gäller även nockpannorna där några verkar vara trasiga. 

Fasad 

Stenväggarna intakta. Gavelröstena har stående falurödmålad träpanel. Vindskivor och 
täckbrädor oljevitmålade, delvis rötskadade. Dörrparet mot väster har delvis rötskadad 
panel i nederkanten. 
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Förslag till åtgärder: rötskadade delar av vindskivor, täckbrädor och panel på dörr byts mot 
lika befintligt. Trä målas med färgtyp och färgkulör lika befintligt. 

Invändigt 

Klosterstallet är fyllt med maskiner och byggnadsdetaljer. Väggar och takkonstruktioner till 
synes intakta. Kunde noteras en hylla (avsats) cirka en meter upp från golvnivån runt om 
som tyder på någon form av äldre byggnadsetapp. 

 

Hus 19 Magasin 

Tak 

Taket är täckt med kraftigt mossbelupet äldre betongtegel som sannolikt lagts dit på 1940-
talet. Under teglet finns ett äldre brädtak. De ursprungligen vitmålade vindskivorna och 
täckbrädorna är rötskadade. Hängrännor av plåt. 

Förslag till åtgärder: 

Mossan avlägsnas. Vindskivor och täckbrädor bytes och målas med bruten vit/gråvit 
linoljefärg. 

Fasaden 

Stående falurödmålad lockpanel. Norra och östra sidan i gott skick. Södra och västra sidan 
har många panelbrädor som är uttorkade och spruckna.  

Förslag till åtgärder: 

De panelbrädor som är spruckna och i alltför dåligt skick för att kunna bevaras, bytes helt 
eller delvis till brädor med samma utseende (olika bredder). Hela fasaden borstas och 
handstrykes med Falu ljusröd färg.  

Fönster 

Fönster med små blåsta rutor i blyspröjs och med utanpå liggande stormjärn. 

Några rutor skadade eller saknas. På insidan är fönstren försedda med galler av järn. 

 

Förslag till åtgärder: 

Fönsterrutor demonteras försiktigt, trädelar skrapas och målas med bruten vit/gråvit 
linoljefärg. Blyspröjsen ses över. Rutorna monteras tillbaka. Stormjärnen skrapas, mönjas 
och målas vita. Alla färgval bör ske i samråd med antikvarie. 

Invändigt 

Inga synliga skador kunde konstateras. 

Magasinet är fyllt med framför allt gamla möbler från herrgården. 
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Hus 5, ”Augustas” (fd statarbostad) 

Tak 

Taket är täckt med kraftigt mossbelupet betongtegel av äldre typ. Några nockpannor 
skadade. Täckbrädorna av trä är täckta med aluminiumplåt. 

Förslag till åtgärder: 

Mossan avlägsnas. Pannornas kondition ses över och bytes till lika vid behov. 

Aluminiumplåten tas bort. Täckbrädornas kondition ses över och bytes vid behov samt 
målas med bruten vit/gråvit linoljefärg. 

Grund 

Grunden av huggen sten delvis skadad av grävlinggryt. 

Förslag till åtgärder: Grundstenar läggs tillbaka och fogas med kalkbruk efter grundning 
med lerbruk. Kontroll görs av konditionen på syllstockar och undergolv. 

 

Fasaden 

Stående falurödmålad locklistpanel nedtill bestående av tre rader med liggande brädor över 
grunden. Över och under bandet med de liggande brädorna en dropplist. 

Panelen på östra sidan i relativt gott skick. Övriga sidor har en panel med rötskador, 
framför allt i nederkanten. Dropplisterna är kraftigt rötskadade. 

Förslag till åtgärder 

Rötskadade delar av panelen bytes mot lika befintlig. Dropplisterna bytes mot lika befintlig. 
Fasaden handmålas med Falu ljusröd färg. Vita snickerier som knutlådor målas med bruten 
vit/gråvit linoljefärg. 

Fönster 

Nya tvåluftsfönster insatta med lösspröjs. 

 

Förslag till åtgärder 

De nya fönstren borde bytas ut mot en äldre typ lika tidigare och med traditionell 
spröjsning. Om möjligt borde ev bevarade äldre fönster från huset göras i ordning och 
sättas tillbaka. Fönsteromfattningar målas med linoljefärg. Kulörval bör ske i samråd med 
antikvarie. 

 

Verandan 

Tak täckt med betongtegel, mossbelupet. Golv av trä i dåligt skick. 
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Förslag till åtgärder 

Mossa avlägsnas. Nytt golv av trä lägges lika befintligt (kärnfura). 

 

Invändigt 

På bottenvåningen finns tre lägenheter varav två med bevarade öppna spisar. 

I norra delen av huset har lägenheten ett äldre bevarat utseende bland annat med 
bröstpanel och äldre tapeter. I södra delen är lägenheten moderniserad. 

 

Hus 6 fd svinhus nu garage och pannrum 

Tak 

Relativt nytt betongtegel 

Fasad 

På södra sidan stående  lockpanel, rödfärgad, delvis skadad av brand. 

På norra sidan liggande stockar nedtill delvis angripna av röta/grönmögel pga att 
hängränna saknas. Falurödmålade. 

Förslag till åtgärder: 

På norra långsidan: Hängränna monteras. Stockarna borstas och handstrykes med Falu 
ljusröd färg. På södra sidan lagas det brandskadade partiet med lockpanel av samma bredd 
och utseende. Hela fasaden målas med Falu rödfärg. Vita snickerier målas med linoljefärg.  

Övrigt: 

Blankett för ansökan om bidrag till kulturhistoriska överkostnader bifogas i separat brev. 

Med detta protokoll som underlag uppmanas Jan och Fredrik Tullberg att ta kontakt med 
en snickare/byggnadsfirma som har erfarenhet av att arbeta med äldre byggnader för att få 
ett pris på de åtgärder som behöver göras, specificerade hus för hus. Kontakt kan tas med 
Byggnadsvård Qvarnarp i Eksjö för att hitta lämplig snickare/firma. Efter kontakt per 
telefon överlåter han gärna kontakten med Qvarnarp till mig. På frågan om han kände till 
någon lämplig snickare nämnde han Tomas Martinsson som bor i byn. 

Framtagen offert bifogas ansökan till länsstyrelsen som kommer att behandla den snarast 
möjligt. Om bidrag beviljas ska arbetena ske med antikvarisk medverkan. 

 

Minnesanteckningar från samtal med Lisa Lidén den 31 januari 2020 

Vi diskuterade först vilka hämmande faktorer som finns för att en utveckling av 
turistverksamheten ska kunna ske i Nydala. Lisa anser att bristen på samarbete eller bristen 
på vilja att samarbeta mellan alla de aktörer som finns i Nydala är den stora hämmande 



FÖRSTUDIE AVSEENDE UTVECKLING AV RIKSINTRESSE NR 14, NYDALA KLOSTER 

 

 64 

faktorn. Andra hämmande faktorer är att genomsnittsåldern är hög bland de aktiva i 
Nydala och att få barn eller ungdomar bor i Nydala (tskf i andra socknar) 

Vi kom fram till att det mest fruktbara fnv är att söka kontakt med någon yngre intresserad 
aktör som inte är inblandad i några konstellationer sedan tidigare. Ett namn som nämndes 
av Lisa var en arkeolog som bor i Tånnö och som är engagerad i aktiviteter runt fyndet av 
dsk vikingasvärdet som har gjorts i Tånnö. Hon heter Annie Rosén (tel 036-301816) och 
jag lovade att kontakta henne för att höra om hon har några tankar och idéer kring 
turistutvecklingen i området. 

Sedan har vi café Timjan i Flahult och dess ägare ?? (framgår inte av deras hemsida, tel 070-
6346275) som jag också lovade att ringa och höra om de kan tänka sig att utveckla några 
paketresor längs Munkaleden, runt Rusken eller mellan Bor och Ohs? 

Anders har upptäckt att det inte finns några brunvita hänvisningsskyltar från E4 respektive 
rv 30 till Nydala klosterkyrka, när det finns brunvita skyltar till klosterkyrkan när man väl 
kommer fram. Lisa visste inte bakgrunden, men tyckte också det var märkligt. Anders har 
varit i kontakt med Trafikverket som rekommenderade att någon skickar in en ansökan om 
att få sätta upp hänvisningskyltar. Lisa lovade att se till att en ansökan från kommunen 
kommer iväg. 

Lisa ska också se om de kan göra en virtuell rundvandringsfilm i klosterkyrkan (a la´ den i 
Varnhem) och om den kan fogas till den kyrkogårds-och klosterapp som kyrkan genom 
Tobias Munkholm håller på att ta fram. Lisa kontaktar Tobias. 

Lisa informerade också att kommunen håller på att göra om sin destinationswebb i vår och 
då kommer hon att se till att Nydala lyfts särskilt inför den landsbygdsdialog som 
kommunen ska genomföra i Nydala den 17/9 som ska föregås av en enkät till alla 
nydalabor. Jag tycker att även Munkaleden som en fin vandringsled i munkarnas spår borde 
lyftas i det sammanhanget. 

Lisa informerade slutligen att kommunen planerar för en ödehusinventering och den ska 
börja med byarna runt Rusken. Denna inventering ska se om det finns några ägare som är 
villiga att upplåta sina hus för turistboende eller annan verksamhet. 

 

 

Minnesanteckningar från telefonsamtal med Patricia Hallman, Jönköpings läns 
museum, den 5 februari 2020. 

Patricia är etnolog.  

Hon jobbar halvtid med frågor som rör hembygdsrörelsens verksamhet. 

Hon jobbar endast med rådgivning till hembygdsföreningarna på kretsnivå (kommunvisa 
träffar) 

I maj och i augusti kommer det att anordnas en kurs för hembygdsföreningarna i ”Ordning 
och reda i hembygdsgården” 

Ang råd vid digitalisering av samlingarna hänvisar hon till Sveriges Hembygdsförbund 
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Ett nyhetsbrev ges ut av Hembygdsförbundet och kan läsas digitalt på hembygdsportalen 

Patricia ansvarar för tidskriften ”Utflykt i tid och rum” som har ersatt hembygdsboken 
under en försöksperiod på 3 år. 

 

Minnesanteckningar från möte med Annie Rosén,  Jönköpings läns museum den 6 
februari 2020 

Annie är utbildad arkeolog och museipedagog. Hon jobbar för närvarande som 
museifotograf och pedagog vid Jönköpings läns museum. Hon är också inblandad i 
basutställningsbygget framför allt vad gäller det svärdfynd i Tånnö som hon medverkat till 
att det blev omhändertaget på ett antikvariskt riktigt sätt. 

Hon är aktiv medlem i Tånnö hembygdsförening och hon planerar med anledning av 
fyndet, att genomföra olika former av aktiviteter för mellanstadiet i Värnamo kommun, 
bland annat guida och berätta om järnåldersbygden i Tånnö socken. Stora förväntningar 
finns från skolan! Hon är också påtänkt att med länsmuseet  genomföra en 
inventering/eftersök i åkrarna runt fyndplatsen för svärdet. 

Hon är också engagerad i ett projekt ”Kulturarva” vars huvudman är Vuxenskolan i 
Vaggeryd (Elin Ljungkvist). Projektet, som är ett förmedlingsprojekt, slutar om ett år 
och vänder sig till äldre barn och ungdomar. Det finansieras av medel från allmänna 
arvsfonden. 

Hon och hennes sambo har köpt Tånnö folkskola och de är med i en ”reenactment”-
förening som heter Company of St Sebastian som har olika former av 
medeltidsaktiviteter, knuta till senmedeltid (1470-tal), exempelvis krigskonst och 
hantverk. De är 3 medlemmar i denna förening i Värnamo. 

Hon brinner för barnpedagogik och skulle också gärna vilja utveckla besöksnäringen 
och företagsevent kring kulturmiljöer.  

Hon rekommenderar att studera hur de jobbar i Visby kring medeltidsveckan där det 
finns många aktörer som jobbar för samma sak under en intensiv vecka. 

I Nydala med många aktörer skulle en lösning kunna vara att skapa ett övergripande 
nätverk som kan planera och samordna verksamheten. 

Ett sätt att försöka få mer fart i föreningarna med fler aktiviteter är att försöka få in fler 
barnfamiljer i verksamheten, både de som bor i närområdet men även de som bor i 
grannsocknarna, genom att starta nya riktade verksamheter till dem, exempelvis att i 
studiecirkel- eller kursform undersöka och dokumentera den bygds för-historia och det 
kultur- och naturlandskap som de bor i, exempelvis med riktade arkeologiska 
undersökningar på intressanta platser.  
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Frågor till arrendatorn av café Nydala och café Timjans ägare 

Vilken inriktning har ni på verksamheten? När de (Norrby) tog över 2011 var det mera 
ett café men nu har de mer en inriktning på matservering med dagens rätt. 

Under vintertid har de öppet bara fredag -söndag. Under sommarhalvåret har de öppet 
tisdag-söndag fram till kl 19. 

Vilket utbud har ni? De har dagens rätt med två alternativ, men kan också arrangera 
specialmenyer för olika sammanhang. De kan även fixa lunchpaket men det har inte varit så 
stor efterfrågan på dessa. De är öppna för alla typer av tillställningar, exempelvis grillaftnar. 

Vilka är målgrupperna? Den breda allmänheten 

Har ni planer på annan inriktning i framtiden? Ex ekologiskt eller närodlat? 

De måste i princip  ta alla varor från en grossist som de har. Nej de har inga planer att öka 
det ekologiska eller närodlade inslaget, även om de försöker köpa småländsk mat som 
isterband från Örserum och ostkaka från Vrigstad 

Samarbetar ni med några andra entreprenörer i området? Inte direkt men de är öppna 
för samarbete tex med ägarna av Nydala herrgård vid olika evenemang. 

 

Frågor till ägarna av Timjan Restaurang & Café i Flahult 

Vilken inriktning har ni på verksamheten? De har både mat och boende samt en 
spaanläggning. Spaanläggningen och boendet öppet året om. Restaurang och café är öppen 
lördagar och söndagar under vinterhalvåret (september -april) Under maj och juni har de 
öppet onsdag-söndag. I juli och halva augusti har de öppet alla dagar och under andra 
halvan av augusti har de öppet onsdag-söndag. De har också öppet under storhelger som 
jul och påsk. Övriga tider får man boka. 

De har rum och stugor för ca 20 gäster och planerar för 4-5 dubbelrum till 

Vilket utbud har ni? De har meny med mat (kött och fisk från egen skog och sjö) samt 
grönsaker från egen odling. Gösen får de från Bolmen! De har olika utbud under olika 
årstider. Exempelvis kan gästerna få vara med i deras jaktlag och gästerna har fri tillgång till 
båt för fiske i deras göl. 

Vilka är målgrupperna? Den breda allmänheten. De har prövat att erbjuda 
medeltidsbuffé vid Krönikespelsdagarna men det har tyvärr inte varit något större intresse 
för detta. De har varit tvungna att annonsera själva - har inte fått samannonsera med 
spelarrangörerna Nydala Byalag! De vill samarbeta med dem men det har varit trögt. 

Har ni planer på annan inriktning i framtiden? Exempelvis att arrangera reseslingor 
med mat mellan olika kulturella besöksmål i området? De har funderat på det men har inte 
kommit igång med det ännu. Hon är dock intresserad av att söka samarbete med 
företrädare för andra besöksmål som Ohs bruk, Moens gård. Jag frågade henne om hon 
sökt kontakt med föreningen Munkaleden för erbjudande av vandringspaket med 
medeltidsmat men det hade hon inte. 
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Samarbetar ni med några andra entreprenörer i området? Se ovan 
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