
Föreningen  
Nydala klosterträdgård  

hälsar välkommen till Nydala och 
till trädgården som anlagts efter  

medeltida förebilder.

I Sverige och Norden finns få skriftliga 
källor som berättar om vad och hur 
man odlade i vårt land före 1500-talet. 
Genom arkeologiska undersökningar 
och olika studier har man i Nydala 
velat utforska en relativt okänd del av 
vår svenska trädgårdshistoria. Den 
trädgård som från 2007 successivt 
har anlagts på platsen är ett resultat 
av dessa samlade kunskaper för att 
visa hur en ört- och kryddgård kan ha 
sett ut under klostertiden. 

En medeltida  
trädgård anno 2010

Vårt äldsta  
munkkloster
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Grundat 1143 av franska cistercien-
sermunkar var Nydala kloster tillsam-
mans med Alvastra ett av våra första 
munkkloster. Klostren skulle enligt 
ordensreglerna vara självförsörjande 
på bland annat grönsaker, frukt, örter 
och kryddor. Efter Vadstena var Ny-
dala Sveriges godsrikaste kloster vid 
medeltidens slut men idag finns inga 
skriftliga källor som berättar om dess 
klosterträdgårdar. 

En förening för en  
växande trädgård
Föreningen bildades 2007 för att 

sköta och utveckla trädgården samt 
samla och sprida kunskap om vår 
medeltida trädgårdskultur. Alla in-

tresserade är välkomna att bli  
medlemmar!

Nydala är idag ett litet samhälle ett 
par mil nordöst om Värnamo, mitt i 
de småländska skogarna. Efter att 
klostret till största delen lagts i ruiner 
efter reformationen restaurerades  
delar av klosterkyrkan på 1680-ta-
let och har sedan dess använts som 
sockenkyrka. Den trädgård som nu 
anlagts i anslutning till klosterkyrkan 
och det medeltida portkapellet bygger 
på medeltida planer, växtförteckning-
ar och arkeologiska fynd från Sverige, 
Norden och Europa.

Nydala idag
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Vill du veta mer?

Hitta hit!

Nydala ligger längs väg 127 ca 2,3 
mil nordöst om Värnamo. Från motor-
väg E4 välj avfart Värnamo norra mot 
Vetlanda. Från väg 127 är det skyltat 
mot Nydala klosterkyrka.

• Kerstin Hägerström (ordförande) 
på telefon 0382-311 05 eller e-
post  
038231105@vmomail.se
• Margareta Lindberg (kassör) på 
telefon 0382-310 20 eller e-post  
038231020@vmomail.se

www.nydalaklostertradgard.se

Broschyren är framtagen av  
Föreningen Nydala klosterträdgård

Foto: Hanne Haas
Tryck: Fyra Punkter AB, Värnamo, 2010

Besök föreningens hemsida på  
www.nydalaklostertradgard.se eller 
kontakta:


