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RUINSTADEN
BIBRACTE
INGÅNGEN.

Rekonstruktion av de forntida murarna vid ingången, Porte du Rebout, till Bibracte. Över vägen fanns en träbyggnad och stora portar.

Härifrån det 800
meter höga berget
styrdes det galliska
riket för 2 000 år sedan.
Den här befästa
staden var huvudstad för haeduerna.
Men dess mest
berömda invånare
var romaren Julius
Caesar.

Mitt i det franska landskapet Bourgogne ligger det 800 meter höga
berget Mont Beuvray.
Under flera hundra år var det här
en av de viktigaste platserna i den
keltisk-galliska världen.

Det 800 meter höga Mont Beuvray.

Omkring år 250 f Kr byggdes här
ett oppidum, en befäst stad, som
gavs namnet Bibracte. Troligen har
staden fått namn efter en keltisk
gudinna med samma namn, men
namnet kan också betyda ”dubbla
murar”.
Det här var nämligen en mycket
välskyddad plats och än i dag finns
det spår av omfattande vallar och
murar runt hela berget.

Sin storhetstid upplevde Bibracte som huvudstad för det galliska folket haeduerna. Dessa var
från början allierade med romarna,
men vid ett rådslag år 52 f Kr bytte
man sida och anslöt sig till upprorsmakaren Vercingetorix. Ingen bra
idé. Bara några månader senare
slogs upproret ner av den romerske
befälhavaren Julius Caesar. Stora
delar av befolkningen dödades i
striderna eller togs som slavar.
Julius Caesar gillade Bibracte så
mycket att han tillbringade en hel
vinter här 52-51 f Kr. Det var här
han skrev en av den latinska litte
raturens mest berömda böcker,
”Kriget i Gallien”.
Bibracte hade som mest ca
10 000 invånare och levde på en
omfattande handel och hantverk.
Men år 15 e Kr grundades en ny

stad, Autun, 25 kilometer längre
österut – och de flesta invånarna
övergav Bibracte.
De flesta byggnaderna i den
befästa bergsstaden blev snabbt ruiner men flera heliga fontäner och
tempel fortsatte att användas i 100tals år. När de keltiska traditionerna dött ut var det i stället kristna
som kom hit för årliga festivaler
och marknader.
I slutet av 1800-talet dök arkeologerna upp och med pengar från
kejsaren Napoleon III började man
göra utgrävningar.
Under större delen av året (men
inte juli-augusti) kan du köra egen
bil upp till bergsstaden och se ruinerna efter murar, hantverksgator,
romerska hus och kloster.
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KÄLLA.

Här låg Bibractes
centrum med ett äkta
romerskt forum och en
stor hall.
Vid utgrävningar har
man hittat resterna av de
ståtliga pelare som mötte
besökaren för 2 000 år
secdan.

Så hittar du hit

Det finns ett dussintal naturliga
vattenkällor på Mont Beavray.
De här källorna gav färskt
vatten till invånarna och gjorde
att man vallfärdade hit för dess
helande krafter.
Den här källan kallas Fontaine Saint-Pierre och användes
ända in på 1900-talet.

Det här var det största huset i
Bibracte med över 3 800 meter
kvadratmeter.
Huset är typiskt romerskt med
exakt samma ritningar som många
av husen i Pompeji.
Det här var också ett av de sista
husen som byggdes i Bibracte och
La Terrasse
var bara bebott några få år innan
det övergavs.
Chapelle
På samma plats har arkeologerSt-Martin
Fontaine
na hittat ruinerna av fyra tidigare
Saint-Pierre byggnader, några typiskt galliska
medan andra var typiskt romerska.

A40

Landsväg

Bibracte ligger 25 km väster om
staden Autun i Bourgogne.

Bilväg
Vandringsled
Utsiktsplats

Fakta
Ligger: Bourgogne, Frankrike.
GPS: N 46° 55’56.5”
E 4° 02’52.2”
Inträde: Gratis (stängt för bilar
under juli och augusti).
Mer info: www.bibracte.fr

JÄTTEVILLA.

Bäck
Vallar/murar

La Chaume

Historik
250 f Kr

N

Den första staden byggs på
bergstoppen och skyddas av
starka befästningar.

52 f Kr

De många olika keltiska folken håller ett möte i Bibracte
och utser Vercingetorix till
gemensam befälhavare. Den
keltiska armén tillintetgörs
kort därefter av romarna.

Fontaine
Saint-Pierre

51 f Kr

Porte
du Rebout

Den romerske befälhavaren
Julius Caesar utser Bibracte
till sitt vinterhögkvarter. Han
skriver sitt berömda verk
”Kriget i Gallien” här.

15 e Kr

När staden Autun grundas
några mil bort överger invånarna Bibracte. Men man
fortsätter komma hit för att
använda templet och fontänerna vid ceremonier.

1220

Man börjar hålla en festival
och marknad varje år i maj.

ca 1400

Ett franciskanerkloster byggs
på berget men överges efter
ca 200 år.

1865

Arkeologen Gabriel Bulliot
börjar de första utgrävningarna av Bibractes ruiner.

1985

Bibracte utses till ett nationellt monument.

1996

Ett museum byggs vid foten
av berget.

P

BASSÄNG.

Den här lilla ”bassängen” är 1,8 meter
bred och 6 meter lång och byggdes omkring år 50 f Kr.
Exakt hur den fylldes med vatten och
vad den användes till är osäkert.
Men den har varit till för offentligt bruk
eftersom den stod direkt vid stadens stora
huvudgata.

Museum
200 m

MUSEUM.

Vid bergets fot ligger
ett av världens bästa
museer när det gäller
den keltiska världen.
Här finns exempel
på konst och vapen
från det här mystiska
folket.
Men den största
delen av museet
handlar om utgräv
ningarna och fynden
i Bibracte. Det finns
massor av modeller
av stadens olika
skeden. Du kan också
se hur Bibracte-borna
bodde och arbetade.

INGÅNGEN.

När du åker in till själva ruinstaden så
passerar du samma ingång som Julius
Caesar gjorde för 2 000 år sen.
Runt berget finns dubbla befästningar i
form av murar/vallar. Den innersta muren
är 5,2 kilometer lång och den yttre är hela
7 km lång.
Här vid ingången har man återskapat
en typisk gallisk mur.

HUVUDGATAN.

Det här var den stora huvudgatan för 2 000
år sedan.
Här låg det mer än hundra butiker och
verkstäder för hantverkare. Man tillverkade
både järn- och kopparföremål av metall från
lokala gruvor. Hela det här området har grävts
ut av arkeologer.
De galna formerna på träden beror på att
dessa under medeltiden användes som häckar, den här trädformen kallas för ”queles”.
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