Medeltidsdag
LÖRDAG 29 JULI
KL 11.00 - 17.00
FRI ENTRÉ

NYDALA KLOSTERTRÄDGÅRD

• tornérspel till häst kl 12 - 14 - 16 •
Barn kan prova på medeltida lekar, rida
tornerhäst, fäkta mot riddare, med mera.

• medeltida marknad • mat och musik •
• guider • film • servering •
• musikandakt •
program på www.nydala.com
Arr: Nydala Byalag, Klosterträdgård och
Hembygdsförening i samarbete med

Foto: Adam Elmervik

Vill locka besökare med medeltidsdag
NYDALA Lördagen den 29 juli kan besökare testa på medeltidslivet vid Nydala kloster.
– Intresset för det medeltida har vuxit och blivit mer populärt, säger Maria Karlsson från Nydala Byalag.
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Krönikespelet på Nydala kloster firar i år 25-årsjubileum, och Klosterträdgården firar 10-årsjubileum.
– Med anledning av det så ville vi göra någonting mer för att få hit besökare. Något nytt att göra som är lite
annorlunda än spelet, säger Maria Karlsson.
På våren besöker fjärdeklassare i Värnamo kommun Nydala kloster för att prova på medeltida aktiviteter. Under
den kommande medeltidsdagen så kommer alla besökare att få möjlighet till just detta. Man kan då, bland
annat, testa på att vara smed, jobba med tyger, provsmaka medeltida mat och spela mungiga.
– Det är en familjedag. Jag tror att det finns ett intresse för medeltiden både hos barn och äldre. I och med att
det är semestertider så kan det komma många turister. Klostret drar redan mycket besökare på sommartid. Det
är alltid folk här, som stannar till och tittar.

Smakprov av mat och musik
Mycket kommer att hända vid den anrika klosterkyrkan, när besökarna för en dag får en inblick i hur livet på
medeltiden kunde se ut. Både tornerspel och matföredrag står på schemat. Det blir dessutom
marknadsförsäljning till tonerna av tidsenlig musik. Kristin "Fornfela" Svensson från Göteborg kommer att mingla
runt bland gästerna och spela fiol.
– Jag tänker mig att det var väldigt mycket ljud, liv och rörelse på medeltida marknader. Nu försöker vi skapa
den stämningen, i liten skala, säger Maria Karlsson.

"Betyder jättemycket"
Hon menar att evenemang som detta betyder mycket för en liten ort som Nydala.
– Det betyder jättemycket. Man samlas ju runt de här projekten. Belöningen är att folk kommer hit och att man
får en feedback på det arbete man lägger ner. Det är det som är det roliga. Många kommer ju hit år efter år.
Kerstin Hägerström från Nydala Klosterträdgård instämmer.
– När man bor i Nydala så förvaltar man ju det här, och det är ju faktiskt ett kulturarv. Något som man vill föra
vidare, säger hon.
Medeltidsdagen anordnas av Nydala byalag, Klosterträdgård och Hembygdsförening i samarbete med Värnamo
kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Besökarna vallfärdades till Nydala
Men någon årlig medeltidsdag blir det inte
NYDALA Arrangörerna av medeltidsdagen i Nydala var fullkomligen överväldigade över intresset
för medeltidsdagen.
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Medeltidsdagen i Nydala skulle börja klockan 11 men redan vid 10.00 kom de första besökarna.
Annons

– Jag var tvungen att titta på klockan och då såg jag att det var en timme kvar, berättar Doris Fransson som
satt i klosterträdgården och flätade lavendelkorgar på löpande band.

Minst 600 bilar
Sedan fortsatte folket att komma i en strid ström under hela dagen, både barnfamiljer och äldre, och
parkeringsvakterna hade fullt upp. Man fick bland annat ta en åker i anspråk när inte parkeringsplatserna
utmed vägarna räckte till.
– Min man har varit parkeringsansvarig och han har uppskattat det till minst 600 bilar under dagen, berättar
Maria Karlsson i Nydala byalag och konstaterar att det här var mycket mer än de hade förväntat sig eller ens
vågat hoppas på.
– Vi hade varit nöjda med 300 besökare. 600 hade varit riktigt bra, säger hon och konstaterar att medeltiden
fortfarande tycks intressera såväl ung som gammal.

Turisterna hittade hit
Besökarna kom från många olika håll, såväl Höglandet som Värnamo kommun och turister.

– Jag har pratat med både tyska och holländska turister i dag, säger Maria.
Arrangemanget har framför allt varit inriktat på barnen med olika aktiviteter som i de allra flesta fall varit
gratis, vilket har uppskattats av barnfamiljerna.
– De enda klagomål jag har hört är att folk tyckt det varit lite för långa köer men köer blir det ju på ett sådant
här arrangemang.

Orkar inte
Vad händer nu då? Blir medeltidsdagen i Nydala ett årligt återkommande arrangemang?
– Vi gjorde ju den här medeltidsdagen för att krönikespelet firar 25-årsjubileum. Det är krönikespelet som
går först och det är ett jättejobb med det. Nu ska vi snart börja sätta upp läktarna till exempel och allt görs
med ideella krafter. Folk orkar inte med det här också så jag tror att det är lagom i samband med
jubileumsår.
Så vart femte år kan vi räkna med en medeltidsdag i Nydala?
– Ja, det känns mer lagom, säger Maria och skrattar.
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