
EUROPEISKA FÖRBUNDET FÖR CISTERCIENSISKA  
     KLOSTER OCH KLOSTERPLATSER

200 medlemskloster
11 europeiska länder

Över tjugo års 
verksamhet för ett 
exceptionellt kulturarv 
i Europas mitt

Vårt ”Europeiska förbund för cisterciensiska kloster 
och klosterplatser” grundades för tjugofem år sedan 

utifrån ambitionen att dela med oss till så många 

som möjligt av detta kulturarv som är gemensamt 

för de europeiska länderna. Från grundandet 

utmärkte sig Cisterciensorden genom viljan att 

oXIVZmRHE�XMPP�HIX�YVWTVYRKPMKE�OPSWXIVPMZIX��WmVWOMPX�
XVEHMXMSRIR�EXX�PIZE�IRWEQ��SGL�KIRSQJ}VHI�WXSVE�
MRRSZEXMSRIV��(IRRE�ZMWMSR�EZ�SVHIRWJmHIVRE��WSQ�
ZEV�ZmP�PmQTEH�J}V�WMR�ITSO��PIHHI�M�LIPE�)YVSTE�
till att en mångfald av nya kloster skapades och 

att kloster från andra ordnar förenade sig till dem 

under de två följande seklen. Dess originalitet ses 

såväl i de intellektuella och spirituella dimensionerna 

som i den tekniska genialiteten och den enastående 

XEPERKIR�WSQ�SVKERMWEX}V��TPERIVEVI�SGL�F]KKEVI�

+IRSQ�LmVOSQWXW]WXIQIX��WTMVMXYEPMXIXIRW�EYVE�
och den ekonomiska framgången utvecklades 

 det cisterciensiska klosterlivet snabbt i hela det  

europeiska territoriet genom anläggningar 

av områden som förbands sinsemellan enligt 

fungeranderegler av en förvånande effektivitet. Det 

cisterciensiska kulturarvet kommer sålunda inte från 

Champagne eller Bourgogne utan går bortom våra 

lokala särdrag och bidrar på sitt sätt till en europeisk 

kulturell identitet. Cisterciensorden efterlämnar 

ett avsevärt och exceptionellt kulturarv och är 

ett värdigt vittnesmål med många tolkningar och 

lärdomar för aktuella och kommande generationer.

-�J}VFYRHIX�MRKoV�MHEK����IYVSTIMWOE�PmRHIV��}ZIV�
200 cisterciensiska kloster eller klosterplatser med 

SPMOE�WXEXYXIV��M�WXEXIV��VIPMKM}WE�WEQJYRH��SJJIRXPMKE�
Q]RHMKLIXIV��MRWXMXYXMSRIV��LSW�TVMZEXE�mKEVI� 
och i lokala sammanslutningar.  

Bortom dessa skillnader eftersom hundratals och 

VIRXEZ�XYWIRXEPW�OMPSQIXIV�MFPERH�WOMPNIV�SWW�oX��
förbinds våra medlemmar överallt i Europa genom 

ZMPNER�EXX�FIZEVE�SGL�YTTWOEXXE�HIXXE�OYPXYVEVZ��
TEWWMSRIR�EXX�PmVE��OmRWPER�EZ�EXX�ZMPNE�HIPE� 
SGL�YXF]XE�MHqIV��VIWTIOXIR�J}V�TPEXWIVREW�EXQSWJmV�
och beslutsamheten att överlämna arvet. Dessa 

värderingar som förenar oss anges i vår Stadga för 

ZmVHIVMRKEV�WSQ�½RRW�M�QMXXIR�EZ�HIXXE�HSOYQIRX�



-�)YVSTE�½RRW�IXX�FIX]HERHI�LMWXSVMWOX�OYPXYVEVZ�QIH�����
kloster för män och 1000 nunnekloster som upprättades av 

Cisterciensorden mellan år 1098 vid dess grundande  

M�*VEROVMOI�M�'wXIEY\�SGL�WPYXIX�EZ������XEPIX��XMPP�ZMPOE�F}V�
läggas kloster som tillkommit från och med 1800-talet.

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och 

OPSWXIVTPEXWIV²�KVYRHEHIW�SJ½GMIPPX������IJXIVWSQ�ZMWWE�
ägare och ansvariga för kloster hade blivit medvetna 

om behovet att skapa ett nätverk och erkände sitt 

berättigande genom det dagliga ansvaret för bevarande och 

värdering av det materiella och immateriella cisterciensiska 

kulturarvet. Förbundet är totalt oberoende och står 

utanför alla religiösa och politiska sammanslutningar. 

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och 

klosterplatser” utgör en ram för utbyte och delande av 

MRJSVQEXMSR�SGL�KIV�QIHPIQQEVRE�XMPPJmPPI�EXX�VI¾IOXIVE�}ZIV�
och agera för att tjäna dess syften. Förbundet har också i 

uppgift att representera medlemmarna gentemot tredjeparter 

på alla nivåer för att försvara och främja kulturarvet. 

Förbundet är europeiskt. Den europeiska dimensionen 

är naturligtvis ett återspeglande av den cisterciensiska 

LMWXSVMIR��HmV�QER�½RRIV�XIVVMXSVMIPPE�IKIRWOETIV�J}VIREHI�
med dynamiken i den europeiska kulturen. De cisterciensiska 

områden som skapades och spreds över hela den europeiska 

kontinenten och samlades i ett levande nätverk över gränserna 

LEV�FMHVEKMX�XMPP�EXX�HIX�½RRW�IR�IYVSTIMWO�OYPXYVIPP�MHIRXMXIX�

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster och 

klosterplatser” är angeläget att bevara och överföra detta 

kulturarv under bästa möjliga förutsättningar  

och avser att stödja och stimulera historisk och arkeologisk 

forskning. Förbundet är medvetet om att ett effektivt 

bevarande i tiden av det cisterciensiska kulturarvet endast kan 

genomföras om folken inser dess värde och  

vårdar dess minne. Förbundet ämnar levandegöra 

detta genom utbildning och kommunikation.   

”Europeiska förbundet för cisterciensiska kloster  

och klosterplatser” verkar för det allmänna intresset på icke-

vinstdrivande basis som grundas på medlemmarnas frivilliga 

EVFIXI��(IWW�W]JXIR�mV�M�KVYRHIR�OYPXYVIPPE��ZMPOIX�HSGO�MRXI�
YXIWPYXIV�ZEVHEKIRW�IOSRSQMWOE�SGL�QMPN}QmWWMKE�OVEZ��WmVWOMPX�
på vissa klosterplatser genom en intensiv turistisk verksamhet. 

Förbundet ställer sig positivt till en hållbar rimlig kulturturism.

Förbundet är ett nätverk av kloster och klosterplatser som 

är anslutna till dess bestämmelser och stadga för värderingar. 

Förbundet står främst för en anda av solidaritet och vänskap 

mellan medlemmar som är angelägna om att bevara och 

sprida kunskap om ett exceptionellt europeiskt kulturarv.

Ett europeiskt nätverk 
för bevarande och värdering 

av det cisterciensiska 
kulturarvet  

Delade värderingar

En identitetsplatta för kloster som tillhör förbundet.



Stadga  
för värderingar

Artikel 1. Bevarande
Åtagande att bevara och underhålla 
det materiella och immateriella 
cisterciensiska kulturarvet.
”Europeiska förbundet för 

cisterciensiska kloster och klosterplatser” 

och anslutna klosterplatser arbetar för 

att bevara det materiella och immateriella 

cisterciensiska kulturarvet. Deras 

verksamhet bidrar till att bevara det 

LMWXSVMWOE�F]KKREHWEVZIX�SGL�HIWW�SQVoHI��
oavsett tillståndet. De avser också att 

förmedla kunskap till allmänheten om 

cisterciensernas plats i den europeiska 

LMWXSVMIR��JVEQJ}V�EPPX�JVoR������XEPIX�SGL�
1200-talet. De strävar efter att belysa 

det som skapade det cisterciensiska 

klosterväsendets märkliga identitet 

i dess intellektuella och spirituella 

HMQIRWMSRIV��HIWW�XIORMWOE�KIRMEPMXIX�SGL�
ERQmVORMRKWZmVHE�XEPERK�WSQ�SVKERMWEX}V��
byggmästare och markplanerare.

Artikel 2. Värderingar
Åtagande att främja kulturarvet 
gentemot tredjeparter för ett 
långsiktigt bevarande.
Förbundet och anslutna klosterplatser 

bidrar till att främja det cisterciensiska 

kulturarvet i syfte att förmedla kännedom 

om arvets exceptionella rikedom och 

skapa bästa villkor för ett långsiktigt 

bevarande. Denna värdering har många 

JSVQIV��(IR�KmPPIV�KIRXIQSX�EPPQmRLIXIR��
i synnerhet när en hållbar och övertänkt 

XYVMWXMWO�ZIVOWEQLIX�MRPIHW�To�IR�TPEXW��
men även med kommunikation till 

medier eller om evenemang. Denna 

ZmVHIVMRK�mV�SGOWo�VMOXEH�XMPP�Q]RHMKLIXIV��
MRWXMXYXMSRIV��TVMZEXE�STIVEX}VIV�SGL�
samfund eller olika sammanslutningar 

To�HIX�PSOEPE��VIKMSREPE��REXMSRIPPE��
europeiska eller internationella planet. 

Artikel 3. Platsernas atmosfär
Åtagande att bevara atmosfären  
på de klosterplatser där historien har 
lett till ny användning  
av den cisterciensiska jorden.
cZIR�SQ�J}VFYRHIX�mV�WIOYPmVX��

oberoende och står utanför religiöst 

SGL�TSPMXMWOX�MR¾]XERHI��J}VFMWIV�HIX�
inte kulturarvets religiösa ursprung 

från grundandet av Cisterciensorden 

för nio århundraden sedan. Trots att 

historien har lett till ny användning av den 

GMWXIVGMIRWMWOE�NSVHIR��XYVMWQ��²TVSJER²�
FSWmXXRMRK��SWZ��WIV�J}VFYRHIX�SGL�HI�
anslutna klosterplatserna till att inte dölja 

eller förnedra platsernas atmosfär så att 

besökare kan få en så autentisk tolkning 

som möjligt av de bevarade platserna. 

Artikel 4. Utbildning
Åtagande att inleda eller stödja  
utbildningsverksamhet för att göra  
allmänheten medveten om utmaningen  
att bevara detta kulturarv. 
Förbundet och de anslutna 

klosterplatserna uppmanar de europeiska 

QIHFSVKEVRE��M�W]RRIVLIX�YRKHSQEV��EXX�
lära sig den cisterciensiska historien och 

dess platser. Utbildning är en av de främsta 

pelarna för att skaffa denna kunskap 

och kunna bidra till de ännu bevarade 

platsernas överlevnad. Förbundet och de 

anslutna klosterplatserna främjar  

SGL�}ZIVJ}V�EPPE�MRMXMEXMZ�M�HIR�VMOXRMRKIR��
WmVWOMPX�WTIGM½OE�ZIVOWEQLIXIV�SGL�
redskap med lärare eller evenemang 

och redskap för all slags utbildning.

Artikel 5. Forskning
Åtagande att samla och på bästa sätt 
bevara information, historik eller 
annat som kan vara lämpligt för 
att få kunskap om klosterplatsen.
Förbundet stöder alla individuella eller 

kollektiva initiativ från medlemmarna i 

syfte att samla och på bästa sätt bevara 

LMWXSVMWO��EVOISPSKMWO��PMXXIVmV��MOSRSKVE½WO�
eller annan information som främjar 

allmän kunskap om cisterciensorden och 

därmed kunna skapa och upprätthålla 

JSVWORMRKWTVSNIOX��M�W]RRIVLIX�ZMH�
universiteten. Förbundet stöder 

initiativ för att upprätta kunskapsbaser 

och stimulera användning av tekniska 

redskap anpassade för att dela dem.

Artikel 6. Utbyte och delande
Åtagande för utbyte och delande 
av kunskaper och erfarenhet 
mellan anslutna klosterplatser.
Förbundet är en unik europeisk 

samlingsplats för cisterciensiska 

klosterplatser och en privilegierad plats 

för delande och utbyte av kunskaper och 

erfarenhet som främjar bevarandet av 

detta kulturarv. Förbundet gör det enklare 

att främja initiativ från medlemmarna 

i detta avseende och erbjuder därför 

olika mötessätt och kollektiva redskap.

Artikel 7. Överföring
Åtagande att på bästa sätt överföra 
till kommande generationer 
cisterciensiska kulturbyggnader 
och deras omgivande område 
för att bevara dem.
Förbundet och de anslutna 

klosterplatserna är medvetna om att 

överföring av ett kulturarv alltid är 

ett viktigt ögonblick i de historiska 

klosterplatsernas och byggnadernas 

historia. Förbundet pläderar för att 

}ZIVJ}VMRKIR�ZMH�IR�EVZWTVSGIWW��
försäljning eller donation av det 

GMWXIVGMIRWMWOE�OYPXYVEVZIX��M�W]RRIVLIX�
de historiska byggnaderna och deras 

SQKMZRMRK��WOIV�YRHIV�HI�FmWXE�
förutsättningar för ett bevarande i tiden.



Utbildningsperioder

Förbundet anordnar utbildning som är 
öppen för alla medlemmar så att besökare 
som vill förstå den spirituella, ekonomiska 
och politiska bakgrunden till klostren 
får ett mottagande som uppfyller deras 
förväntningar.  Utbildningen är framför 
allt avsedd för ansvariga och guider i 
klostren. Utbildningsperioderna äger 
rum vartannat år på franska i ett levande 
kloster. Kurserna ges av specialister på 
historia, arkeologi och arkitektur. De 
tar emot femtio- sextio deltagare. 

Ett projekt till kurs på tyska håller på  
att konkretiseras.

En bok ”Cisterciensiska 

klosterplatser i Europa”
 

Förbundet har publicerat en bok 
på 200 sidor där samtliga anslutna 
cisterciensiska kloster och klosterplatser 
presenteras. En vägkarta IGN 
”Cisterciensiska kloster i Frankrike” 
är utgiven. Den säljs i medlemmarnas 
bokaffärer eller butiker. Projekt för 
kartor för andra länder utarbetas. 

www.cister.eu
Portal till det europeiska cisterciensiska kulturarvet

Tfn/Fax : + 33 (0)3 25 27 52 55

E-post: info@cister.eu 

Europeiska förbundet  
för cisterciensiska kloster 
och klosterplatser

Tjänster och redskapEtt monumentalt 
kulturarv Webbplatsen cister.eu

Webbplatsen 
är avsedd för 
allmänheten.
Den är på 
franska, tyska 
och engelska. 
Flera tjänster 
erbjuds 
och den kommer att utvecklas 
regelbundet efter behov och tekniker. 
En mobil version är också tillgänglig.
Information från förbundets senaste 
R]LIXWFPEH�½RRW�To�RmXIX�To�LIQWMHER�
och vissa arkiv är tillgängliga. Kortsystemet 
är ett uppskattat redskap när man 
förbereder ett besök i ett område i 
Europa. Alla datablad om de anslutna 
klostren leder till deras webbplatser.

Studieresor

Förbundet erbjuder sina medlemmar att 
besöka cisterciensiska kloster  
och klosterplatser. Dessa resor erbjuds 
varje år efter generalförsamlingen. 

Generalförsamling

Förbundet har ett möte varje år i en 
beslutande generalförsamling som också 
är ett viktigt tillfälle att dela och utbyta 
information mellan medlemmarna. 
Generalförsamlingarna äger rum på våren 
på någon ansluten klosterplats i Europa.

Kreativitetsmöten

Medlemmarna utbyter och delar idéer och 
kunskaper i kommissioner eller territoriella 
Q}XIR�J}V�EXX�J}VHNYTE�WTIGM½OE�mQRIR�WSQ�
kan intressera en särskild grupp av anslutna 
kloster eller samtliga. 
 

*SXSKVE½IV�Ɉ*}VFYRHIXɈ��:EPQEKRI��W�����
6S]EYQSRX��W�����2SMVPEG��W�����7MPZEGERI��W���

Förbundets nyhetsblad

Ett nyhetsblad på 
XVI�WTVoO��JVERWOE��
tyska och engelska, 
utges varje kvartal. 
Det är tillgängligt 
för medlemmar 
som vill publicera 
information om sina 
verksamheter.

Förbundet ingår i
Europeiska cisterciensiska klostervägar

inom ramen för Europarådets 
europeiska kulturvägar

Det cisterciensiska kulturarvet 

framträder i allmänhet i byggnader mer 

IPPIV�QMRHVI�½PXVIVEX�KIRSQ�XMHIR��OVMK��
IPHWZoHSV��W]WOSRFVoO��TSPMXMWOE�IPPIV�
religiösa motsättningar. Även om detta 

monumentala kulturarv framkallar en 

WmVWOMPH�OmRWPE�M�SWW��ZMWEV�WMK�SGOWo�
dekrypteringen av dessa stenböcker vara 

komplicerad för människan i tjugoförsta 

oVLYRHVEHIX��8ZmVWmOVE�WSQ�ZM�mV��LEV�ZM�IR�
tendens att se dessa byggnader utifrån vårt 

samtida vetande och vår aktuella kultur. 

I motsats till många förutfattade 

meningar levde människan på 1100-talet 

under en rik och livlig epok av förnyelse 

där kunskaper spreds och ekonomin 

blomstrade. De mörka århundradena 

ligger bakom dem och föreningen av 

NEOXIR�To�LEVQSRM��WTMVMXYEPMXIX�SGL�
YTT½RRMRKWVMOIHSQ�YXQ]RREV�M�IXX�
övermått av frenetiska innovationer. 

På de europeiska territorierna uppstår 

en kultur som är både originell och väl 

YXZIGOPEH��M�ZMPOIR�HIX�QIWX�W]RFEVE�
elementet visar sig i konsten att lyfta 

stenar. Men byggnadskonsten uppstår 

inte från ingenting. Den vilar också på 

IXX�]XXIVWX�XVEHMXMSRWVMOX�EVZ��WmVWOMPX�JVoR�
1IHIPLEZWSQVoHIX��WSQ�}ZIVJ}V�mPHVI�
vetande i en komplicerad process och 

uttrycker aktörernas vision av världen.

Den cisterciensiska byggnadskonsten 

frångår inte denna vana. Den ingår 

med sina särdrag i denna dynamik. Den 

cisterciensiska återhållsamheten tar sig 

under den första tiden uttryck inom 

SVHIR�M�IR�JSVQIPP�IROIPLIX��VMQPMKE�
HMQIRWMSRIV�SGL�J}VIROPEHI�ZmKEV��J}V�
att nå en global harmoni där allt är 

förbundet och ömsesidigt beroende.  

Den cisterciensiska närvaron har satt 

sin djupa prägel på de europeiska 

territorierna. Att försöka förstå dess 

mening är såväl ett sätt att bevara den 

som att integrera den i vår egen värld. 

Association de la loi de 1901 

Hostellerie des Dames de 

l’Abbaye de Clairvaux 

10310 Clairvaux - France


