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Förord 
Har man besökt Frankrike utanför de stora städerna så kan man knappast undvika att lägga märke 

till vattnets betydelse i bebyggelsen, för jordbruk, för de grundläggande behoven i det dagliga livet. 

Ända sedan förkristen tid har bebyggelsen lokaliserats till platser där vatten flödat fram eller längs 

dalgångar som vatten eroderat. I varje by finns ännu gamla vattenbrunnar kvar, centralt lokaliserade 

vid torget eller i gatukorsningar där byns befolkning hämtade sitt hushållsvatten. I snart sagt varje by 

finns gemensamma tvättinrättningar som en gång i tiden var viktiga samlingspunkter. Till skillnad 

från Sverige där bystrukturen effektivt slogs sönder i samband med olika skiftesreformer under 

många hundra år, bland annat genom Laga skiftet, så har byarna i Frankrike behållit bystrukturen 

varför vattnets betydelse är så tydligt.  

 

När jag rest runt i nordöstra Frankrike under många år har jag fascinerats av de stora 

utströmningarna av grundvatten som vittnar om ett enormt underjordiskt nät av vattenströmmar i 

en geologisk miljö som på många sätt avviker från den miljö vi är vana vid i Sverige. Svårigheten att 

prediktera var och när flödena kommer, liksom snabbheten i förloppen är tydlig. Jag har länge velat 

visa denna säregna vattenmiljö för andra vattenintresserade och är därför väldigt tacksam för att 

Källakademin inbjudit till en rundresa i detta vattenrike. Jag är också tacksam för att få vara en av era 

guider under denna upptäcktsresa men också ödmjuk inför denna tuffa uppgift att förmedla 

erfarenheter till denna djupt kunniga källintresserade grupp. 

 

Det är således min förhoppning att resan ska ge er möjlighet att komma Frankrike närmare, dess 

historia, geologi och vattenvägar. 

 

Stockholm 2016-05-25 

Bosse Olofsson, professor 
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Resväg och program 
Söndag 5/6 
Avgång från flygplatsen CDG kl 19.30, ankomst hotell i Troyes ca 21.30. Inkvartering 

=================================================================== 

Måndag 6/6 
Avresa kl 9.00. Buss till Chatillon sur Seine 

 1.1 Source de la Douix (Chatillon sur Seine). Källa ur 30 m hög bergkant, ca 600l/s. 

 1.2 Source de la Coquille  Starkt vitrat område med ravin- och canyonbildningar. Stort  

  källflöde. Promenad i vackert område med intressant flora.  

 1.3 Source Doesme  Liten skogskälla som rinner fram ur en kalkstensklippa och formar ett 

  mindre vattendrag 

 1.4 Source de la Seine Seines källflöde, Liten källa och källkonstruktion som markerar början 

  av floden Seine 

 1.5 Source de l'ignon Ett flertal källor nedanför en brant  

 1.6 Francheville och Villecomte  Stort underjordiskt system av karstgrottor och   

  underjordiska floder 

Resa till Dijon, inkvartering ca 18.00 

 

=================================================================== 

Tisdag 7/6 
Avresa 8.00 

 2.1 Fontaine St Benigne  Källa som används för fiskodling och jordbrukbevattning 

 2.2 Val Suzon En dalgång mycket rik på källor. Vi gör stopp vid Fontaine de Juvenc  

  (promenad i skog, mindre källor och brunnar) samt passerar källor vid Suzon Haut 

  och Source du Chat . 

  Source de Ru Blanc. Mindre källflöde, viktigt för vattenförsörjningen 

 2.3 Source de l'Ozerain *Liten källa belägen invid vattendelaren mellan Medelhavet och  

  Atlanten 

 2.4 Val d'Ouche  Vi följer floden Ouche och dess dalgång som delvis utgör grunden för Canal 

  de Borgogne. 

  Canal de Bourgogne, Lunch. En gång i tiden en viktig kanal mellan Atlanten och  

  Medelhavet, idag huvudsakligen en turistled 

  Source de l'Ouche Två viktiga källor som även varit hälsokällor, stort vattenflöde 

 2.5 Vingårdar i Bourgogne Resa genom vinlandskapet, Volnay, Pommard och andra      

  berömda platser för Bourgogne-viner. Vi besöker Chateau Pommard för guidning 

  och vinsmakning 

 2.6 Gamla staden i Baune, centrum för vindistriktet Bourgogne 

Buss tillbaka till Dijon 

=================================================================== 

 

Onsdag 8/6  
Avresa kl 8.30 
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 3.1 Source de la Beze, och Grott de Beze  Stort vattenflöde som ger floden Beze samt en 

  grotta i anslutning till källan med en underjordisk sjö 

 3.2 Cirque de Baume med source de la Seille. Lunch . Brant dalgång med 200 m höga  

  klippväggar. Floden Seille och floden Dard har sina källor här, många grottor. 

 3.3 Cascade des Hérisson Vacker dalgång med flera imponerande vattenfall. Vid stannar vid 

  det översta mest lättåtkomliga. Promenad 

 3.4 Source de l'Ain*  En källa med stor variation i flöde, kan ibland helt torka ut. Huvudkällan 

  för floden Ain 

 3.5 Source de Doubs En oförklarligt kall källa, medeltemperatur 6 grader 

Resa till Besancon 

=================================================================== 

Torsdag 9/6 
Avresa kl 8.30 

 4.1 Source de Lison Mycket stor karstkälla ur höga bergväggar. Doliner 

 4.2 Salins les Bains. Starkt salthaltigt vatten för saltutvinning och för kurortsverksamhet, 

  guidning, Lunch 

 4.3 Source de la Lou Mycket stor karstkälla som drivit kvarn och som idag ger vattenkraft 

Återresa till Besancon 

=================================================================== 

Fredag 10/6 
Avresa 9.00 

 5.1 Sources des Cusancin. De två källorna kallas den blå respektive den svarta källan 

 

 5.2  Source de Velleminfroy Mineralkälla, vatten med hälsobringande egenskaper. Lunch 

 5.3 Fontaine Chaudes*  Liten skogskälla med förhöjd temperatur, alltid 24 grader 

 5.4 Source de la Saone* Liten källa, arkeologiskt intressant 

 5.5 Source de Maynard* Två källflöden med gammal tvättinrättning 

Åter Paris CDG senast kl 18 

=================================================================== 

*= i mån av tid 

Beroende på tider, väder mm kan programmet komma att ändras något. Vi kommer troligtvis att 

hoppa över någon källa under tisdag respektive onsdag. 

  



Källexkursion i nordöstra Frankrike 2016 

8 
 

 

Innehållsförteckning 
Förord...................................................................................................................................................... 3 

Resväg och program................................................................................................................................ 6 

Frankrikes geologi ................................................................................................................................. 10 

Hydrologi och hydrogeologi .................................................................................................................. 12 

Klimat ................................................................................................................................................ 12 

Hydrologi ........................................................................................................................................... 12 

Troyes .................................................................................................................................................... 14 

1.1 Chatillon-sur-Seine .................................................................................................................... 16 

1.2 Source de la Coquille ................................................................................................................. 17 

Geologi .......................................................................................................................................... 17 

Historia .......................................................................................................................................... 17 

Vegetation ..................................................................................................................................... 18 

1.3 Source Doesme ......................................................................................................................... 19 

1.4 Source de la Seine ..................................................................................................................... 20 

1.5 Source l'Ignon............................................................................................................................ 21 

1.6 Vattensystemen Francheville och Villecomte ........................................................................... 22 

1.7 Dijon .......................................................................................................................................... 23 

2.1 Fontaine St Benigne .................................................................................................................. 25 

2.2 Val Suzon ................................................................................................................................... 26 

2.2a Fontaine de Juvence ............................................................................................................. 26 

2.2b Source Ru Blanc ..................................................................................................................... 26 

2.3 Source de l'Ozerain ................................................................................................................... 27 

2.4 Val d'Ouche ............................................................................................................................... 28 

2.4a Canal de Bourgogne (Burgundy) ........................................................................................... 28 

2.4b Source de l'Ouche ................................................................................................................. 29 

2.5 Vindistriktet Bourgogne ............................................................................................................ 30 

2.5a Vinproduktion i Bourgogne-regionen ................................................................................... 30 

2.5b Chateau de Pommard ........................................................................................................... 31 

2.6 Beaune ...................................................................................................................................... 32 

3.1 Source de Beze .......................................................................................................................... 34 

3.2 Baume-les-Messieurs (Cirque de Baume) ................................................................................. 35 

3.3 Cascade des Hérisson ................................................................................................................ 36 

3.4 Source de l'Ain .......................................................................................................................... 37 

3.5 Source de Doubs ....................................................................................................................... 38 

3.6 Besancon ................................................................................................................................... 39 

4.1 Source du Lison ......................................................................................................................... 41 

4.2 Salins-les-Bains .......................................................................................................................... 42 

4.3 Source de la Loue ...................................................................................................................... 44 



Källexkursion i nordöstra Frankrike 2016 

9 
 

5.1 Source bleu och Source Noir, Cusance ..................................................................................... 45 

5.2 Velleminfroy .............................................................................................................................. 46 

5.3 (Fontaine Chaudes) ................................................................................................................... 47 

5.4 (Source de la Saône) ................................................................................................................. 47 

5.5 (Source de Mayard) ................................................................................................................... 47 

Plats för anteckningar ........................................................................................................................... 48 

 

  



Källexkursion i nordöstra Frankrike 2016 

10 
 

Frankrikes geologi 

 
Frankrikes regionala geologi består av flera större enheter och bergarterna är bildade över lång tid, 

från prekambrium (>543 milj år) till kvartär (<2 milj år). Plutoniska bergarter (graniter mm) och 

gamla metamorfa bergarter finns dels i Franska Centralmassivet (Massif Central) dels i nordväst, i 

Bretagne och omkringliggande områden (Massif Armoricain). Dessa områden liknar geologiskt delar 

av Sverige men är generellt mycket yngre (paleozoiska bergarter, dvs kambrosiluriska och fram till 

och med perm, 543-245 milj år). I franska centralmassivet finns även vulkaner som varit aktiva i sen 

tid (ca 10 000 år sedan, dvs i slutet av senaste istiden). Alperna, Pyreneerna, jura och Bourgogne 

omfattar generellt yngre bergarter från Mesozoisk tid  (trias-krita, 245-65 milj år). Dessa områden 
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består till stora delar av karbonatbergarter, ibland med inslag av lera som ger märgel. Delar av 

områdena har blivit omvandlade i sen tid i samband med Alpernas och Jurabergens 

bergkedjeveckning.  

 

De yngsta bergarterna i Frankrike återfinns i två separata bassänger, Parisbassängen i norr och 

Aquitaine-bassängen i söder. Bergarterna är från översta krita och tertiär (65-2 milj år).  

 

De geologiska avlagringarna i exkursionsområdet Bourgogne omfattar hela tidsepoken från 

kambrium till nutid men domineras av kalkstenar. För 300 milj år sedan låg Bourgogne nära ekvatorn 

med ett varmt och fuktigt klimat. Under Jura (205-135 milj år) varierade havsnivån kraftigt och 

kalkstenar avsattes i ett grundhav under vissa perioder. Totalt avsattes nästan 2km sediment. Under 

tertiär tid (65-2 milj år) påverkades området starkt av plattektoniska rörelser, främst pressade 

Afrikanska plattan mot den Europeiska varvid Bourgogneområdet höjdes genom trycket och kom 

ovanför havsytan. Samtidigt skapades stora förkastningsstrukturer som efter vattenerosion bildar 

dalar. Karststrukturer i form av grottor och underjordiska floder har sedan skapats längs dessa 

förkastningar då flodvatten sökt sig längs strukturerna och genom kemisk vittring och erosion 

utvidgat dessa. Under kvartärtiden (2 -0 milj år) har lokala nedisningar i alperna och Jurabergen 

eroderat berget och avsatt erosionsprodukter i dalgångarna. Den moderna människan slog sig ner 

här för bortåt 6-7000 år sedan (under Neolitisk period) 

 
Berggrunden i Bourgogne 

 

Bildningen av Jurabergen har diskuterats flitigt. Bergen formades i slutfasen av den Alpina 

orogenesen (dvs då Alperna veckades upp) i Miocen/Pleistocen tid. Geologiskt består Jurabergen av 

flera delvis separerade enheter och området är ca 360 km långt och 75 km brett och sträcker sig i 

orientering nordost-sydväst. Kalkstenarna är främst avsatta under Juraperioden och bergribborna 

omger en platå med mellanliggande s k molass (dvs sedimentära avlagringar av sandstenar, skiffrar 

och konglomerat som eroderat och avlagrats nedanför en stigande bergskedja). Jurabergen är tydligt 

förkastade genom en serie parallella överskjutningar eventuellt till följd av att Högalperna kollapsat i 

slutet av den Alpina orogenesen. Jurabergens högsta topp är 1718 m.  



Källexkursion i nordöstra Frankrike 2016 

12 
 

Hydrologi och hydrogeologi 

Klimat 

Klimatet i Frankrike kännetecknas av att det är tempererat.  Frankrike kan indelas i flera klimatzoner 

och klimatet påverkas såväl av närheten till Atlanten som till Alperna. I de centrala och östra delarna 

är klimatet kontinentalt, dvs relativt kalla vintrar och varma somrar medan i söder är 

Medelhavsklimatet förhärskande, dvs varma och torra somrar samt milda vintrar.  

Totalt faller 807 mm nederbörd per år i Dijon (vilket kan jämföras med ungefär 600 mm i Stockholm). 

Jurabergen har generellt ett mer omväxlande väder då stora områden ligger på höjder kring 6-800 m 

ö h och bergen kan periodvis få stora nederbördsmängder, på vintern i form av snö. 

 
Nederbörd samt antal soltimmar och regndagar per månad i Dijon-området (MittResVader.se) 

Hydrologi 

Frankrike gränsar till Atlanten, Engelska kanalen, Nordsjön samt Medelhavet. Landet har fyra stora 

flodsystem, av vilka tre mynnar ut i Atlanten/Nordsjön och den fjärde i Medelhavet.  Loire har hela 

sitt avrinningsområde i Frankrike och rinner ut i Biscayabukten. Garonne rinner också ut i 

Biscayabukten, vid Bordeaux. Rhône föds i Schweiz men rinner via Genèvesjön till Frankrike, förenar 

sig med floden Saône strax norr om Lyon och rinner sedan ut i Medelhavet vid Marseille. Seine föds 

strax norr om Dijon och mynnar ut i Nordsjön. Meuse föds också i Frankrike men rinner mot Belgien 

och Nederländerna. Samtliga floder har en hel del betydande bifloder. 

Vattendelaren mellan Atlanten och Medelhavet går strax väster om Dijon. 

De största floderna i Frankrike (Landsguiden.se) 

En sammanräkning av allt flödande ytvatten (IFEN 2000) visar att det finns 5500 km av farbara floder 

och 6300 km nationella vattenvägar som inte är farbara. Det finns dock 110 000 km privata 
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vattenvägar mer än 1 m breda och 150 000 km privata vattenvägar mellan 0.5 och 1 m breda. 

Slutligen finns det många tusentals km konstgjorda kanaler varav 4500 km är farbara. Detta gör att 

vatten och vattenvägar är av största betydelse i det franska landskapet. Frankrike har dock få sjöar, 

den största är Lac Leman (Genevesjön) som delas med Schweiz. 

 

Beträffande grundvatten så finns de största reserverna i de sedimentära bergartslagren runt Paris (s 

k Parisbassängen) samt i motsvarande geologiska formation i sydvästra Frankrike, i den s k 

Aquitaine-bassängen. Dessutom finns stora akviferer i en del alluviala avlagringar som är avsatta av 

de stora floderna. Dessa har dock oftast inte ihållande lager utan är uppdelade i mer eller mindre 

separerade enheter. Ett undantag är stora alluvialavlagringar i Alsace. De alluviala akvifererna är 

dock tämligen grovkorniga och har en hög genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) och nyttjas 

därför i allmänhet för större grundvattenuttag. De totala reserverna av grundvatten i Frankrike är 

beräknade till 2000 km3 (IFEN 2000). 

 

I provinserna Bourgogne och Jura förekommer grundvattnet huvudsakligen som svårpredikterbara 

flöden i kalkstenen. Dessa s k karstsystem (namnet kommer från ett område i Slovenien) har bildats 

genom upplösning av kalkstenen allteftersom vatten strömmat fram längs lagringsytor och 

tektoniska element (t ex sprickor).  Upplösningen går snabbare om vattnet under sin väg anrikats på 

kolsyra. När det kolsyrerika och kalkrika vattnet slutligen når en grotta avges koldioxiden och kalken 

fälls ut igen och bildar droppstenar (stalaktiter eller stalagmiter).  

 
Karstbildning (från Goldscheider och Drew 2007 samt Ford och Williams 2007)) 

 

Generellt är vattentillgången god i Frankrike tack vare floderna och grundvattnet. De fyra största 
floderna svarar för 60% av ytvattentillgångarna. Generellt bildas ett årligt nettoöverskott på 18 km3 
som tillförs grannländerna (IFEN 2000). Räknat per capita blir vattentillgångarna ca 4000 m3 per 
person och år (Sangaré och Larrue 2002). Det är dock väldigt olika förhållanden i olika delar av landet 
och det finns risk för överutnyttjande speciellt i sydvästra delen av Frankrike.   
Tabell: Vattenuttag (källa Ministry for Regional Development and the Environment) 
 Förbrukning, 

ytvatten 
(miljarder m3) 

Förbrukning, 
grundvatten 
(miljarder m3) 

Total förbrukning 
(miljarder m3) 

% förbrukning 

Lokal produktion 
för dricksvatten 

2.5 3.5 6.0 40.0% 

Industri 2.3 1.7 4.0 26.7% 

Jordbruk 4.0 1.0 5.0 33.3% 

Totalt 8.8 6.2 15.0 100% 

Tabellen räknar inte med vattenuttag för elproduktion, främst kylning av kärnreaktorer med 

ytvatten, som egentligen utgör nästan dubbelt så mycket som alla andra uttag tillsammans. 
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Troyes 
Troyes (uttalas samma som 3 i franskan) ligger i regionen Champagne-Ardenne. Staden ligger vid 

floden Seine. Den har medeltida anor men är huvudsakligen uppbyggd under Renässanstiden. 

Staden har 62 000 invånare innanför den gamla stadsmuren och ca 130 000 i omgivningarna. Troyes 

har en medeltida kärna med smala gator, små torg och medeltida korsvirkeshus. Dess medeltida 

centrum som begränsades av en stadsmur och anlades under 1200-talet har formen av en 

champagnekork, en tillfällighet eftersom champagnen uppfanns först under 1700-talet. 

 

Troyes finns beskriven som kristen redan från 1100-talet av den Muslimska geografen Al-Idrisi, vilket 

inte var en tillfällighet utan beror på att staden ligger i skärningen mellan nordsydliga och ostvästliga 

handelsvägar. Redan då fanns flera kyrkor och mer än 10 klocktorn. Staden har tidvis varit centrum i 

regionen och ett mycket betydelsefull handelscentrum med bland annat konst, textil, läder, papper. 

Den medeltida staden har dock drabbats svårt av bränder, bland annat 1888, 1524 och 1985. 

Troyes finns med på UNESCOs världsarvslista. 

 

Vattnet har alltid betytt mycket i Troyes där ett stort antal kanaler anlagts. Troyes har därför tidvis 

haft beteckningen "Lilla Venedig". Under första hälften av 1800-talet lät Napoleon gräva en kanal 

genom staden (Canal de la Haute-Seine) för att det skulle vara möjligt att från Le Havre nå Troyes via 

Paris. Dess fortsättning bortom Troyes blev dock misslyckad och blev torr. Den gjordes senare om till 

en väg. Många av kanalerna blev starkt förorenade under medeltiden och har allteftersom täckts 

över. Ett flertal översvämningar från Seine har drabbat staden, bland annat 1910 och 2013. Dammar 

och reservoarer som byggts i Seine och Aube uppströms Troyes har dock lugnat ner flödena. Idag 

försöker man återfinna och restaurera de gamla kanalerna, bland annat har man öppnat tre 

sektioner av Canal de la Haute-Seine.  

 

Dricksvattnet i Troyes har kommit från en stor mängd lokala brunnar. Under 1400-1800-talet fanns 

mer än 70 dricksvattenbrunnar i staden. Nästan alla dessa har med tiden försvunnit, blivit skadade 

eller stängts av hälsoskäl. Under senare år har dock ett antal av dessa stenskulpterade brunnar 

restaurerats. 

 

Champagne produceras på höjdområden strax utanför Troyes. Förutom champagne är staden känd 

sedan 1840 talet för sin tillverkning av plommonsprit (Prunelle de Troyes, 40%) som används som 

likör över glass eller i cocktail med champagne. 

 
Gamla staden i Troyes samt en av de gamla dricksvattenbrunnarna 
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Troyes gamla medeltida kärna har formen av en champagnekork 
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1.1 Chatillon-sur-Seine 
Châtillon-sur-Seine är en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i 

östra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Chatillon-sur-Seine  som tillhör arrondissementet 

Montbard. År 2010 hade Châtillon-sur-Seine 5 613 invånare. Staden har varit centrum för fårskötsel 

och hade fram till 1900-talet en blomstrande ylleindustri. Staden ligger vid en krok av Seine. 

 

Mitt I Chatillon-sur-Seine ligger källan Source de la Douix som rinner fram ur en 30 m hög 

kalkstensklint. Källan anses vara ursprunget till staden. Ursprungligen användes källan för dess 

hälsobringande egenskaper samt inom fertilitetskultur. Källan skapar ett mindre vattendrag, Douix,  

som rinner ut i Seine. Vattnet i källan kommer från en karstvittrad kalkstensplatå i Chatillonais 

mellan Ource-dalen och Seine. Flödet är styrt av nederbörd men är relativt konstant och varierar 

mellan 0.6 och 3 m3/s. Vid en speleologisk utforskning från utflödespunkten har man lyckats följa 

den underjordiska floden över 200 m in i klippan. 

 

Källan har under lång tid använts som offerkälla. Den har således haft stor betydelse för arkeologer 

och många föremål har påträffats i källans vatten, de äldsta daterade till 500-talet f.kr, bland annat 

broscher som idag visas på Musée du Pays Châtillonnais i Chatillon-sur-Seine. Andra föremål som 

påträffats har varit objekt gjorda i lera som kan liknas vid mynt. Arkeologiska lämningar från Gallo-

romanska tiden visar att källan har haft stor historisk betydelse. Många legender är också kopplade 

till källan bland annat att vålnader springer på vattenytan på kvällarna. 

 

Alldeles intill finns en ovanligt stor dubbel tvättinrättning (Lavoir) som byggdes under 1800-talet 

 
Source de la Douix in Chatillon-sur-Seine 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
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1.2 Source de la Coquille 
Orten Étalante ligger där tre vattendrag går samman, la Coquille, La Douix, Le Prelard. Detta skapar 

ett mycket vattenrikt område. La Coquille är 9.6 km lång och rinner förbi den lilla byn Étalante med 

ca 185 invånare.  Området utgörs av en större dalgång i ett platålandskap . 

 

Geologi 

Källan ligger i ett från kvartärtiden glacifluvialt skulpterat och mycket vackert landskap. Berget består 

av en kalkstensplatå som vid Étalante starkt eroderats genom vattenflöde. Under senaste istiden var  

vattenflödet betydligt kraftigare, vilket tillsammans med stark kemisk vittring, skapade hålrum i 

berget som sedan kollapsade, varvid erosionen från de framvällande vattenmassorna formade den 

cirkelformade dalgången. Idag avgränsas cirkeln av kraftiga rasbranter (s.k talus) där vatten tränger 

fram. Jorden består av kross- och vittringsprodukter vanligtvis i form av märgel (starkt kalkhaltig 

lera). Regnvatten sipprar än idag genom rasbranterna och vittringen av kalkstenen fortgår men inte 

lika hastigt som under glacialtiden.  

 

Det finns i området flera källor, varav Source de la Coquille är den största. Vattnet kommer ur 

rasbranten men härstammar från karstflöden i kalkstenen. Flödet är relativt jämt året om och utgör 

100-500 l/s.  

Historia 

Källan har varit plats för tillbedjan ända sedan den Gallo-Romanska tiden. Den har troligtvis dyrkats 

som fertilitetsbefrämjande och det finns en mängd sägner kring källan bland annat om väsen som 

finns här (väsen vid vatten är vanligt i folktron, jmf Näcken).  Vattenkraften har använts i flera 

hundra år för kvarnar och för att driva hammare och bälgar i smedjor och annan industri. Flera 

gamla kvarnar finns i området. 
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Source de la Coquille samt en gammal kvarn (moulin) som drevs med vatten från Coquille 

Vegetation 

Vegetationen är säregen och har anpassats till ett mycket gynnsamt lokalklimat, kalkrikt vatten, milt 

klimat vintertid och frodigt och fuktigt sommartid. Här återfinns silvertistel, gul gentiana och  den 

västligaste utposten av alpsporre (Linana alpina) som är en skyddad art. För att förhindra en alltför 

stor skogstillväxt som ger för stor skuggning och minskar växtligheten i bergsprickorna och försämrar 

förutsättningarna för orkideer bedrivs en begränsad beskärning av barrträden i området. 

 
Alpsporre (Linana alpina), silvertistel (Carlina acaulis) samt gul gentiana (Gentiana lutea) 

 

Byn Etalante med Source de la Coquille 
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1.3 Source Doesme 
 

Källan ligger strax sydväst om Aignay-le-Duc, längs väg 101. Flöde ca 20 l/s 

Snygg skogskälla samt grotta. Källan är en typisk liten skogskälla där vatten rinner fram ur en 

kalkstensklippa och formar ett mindre vattendrag. Sådana mindre punktutströmningar av vatten har 

varit ganska vanliga i landskapet och ofta givit upphov till bebyggelse. Genom att de blivit 

vattentäkter och nyttjats för den uppkomna byns behov har de sällan bevarats orörda. Källan ger 

därför en bild av hur det kan ha sett ut på de platser dit människan kom till. Kring denna källa har 

dock inte odlingsbetingelserna varit särskilt goda varför den kom att lämnas tämligen orörd. Källan 

nås genom en ca 500 meter lång promenad längs en skogsstig. Det kan vara lite besvärligt att ta sig 

ner till själva utströmningspunkten. 

 

 
Doesme, en liten skogskälla 

 

 

Satellitbild över regionen. Ravinbildningarna syns tydligt och beror ibland på källutströmningar  
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1.4 Source de la Seine 

Seine är en av Frankrikes längsta floder och rinner från strax norr om Dijon, via Paris till Engelska 

kanalen. Den har ett flertal biflöden. Den från startpunkten längst bort belägna källan har betecknats 

som Source de la Seine och är belägen på 471 meter över havet. Floden hålls farbar för oceangående 

fartyg upp till Rouen, ca 120 km från mynningen. Slussar finns på flera ställen längs floden för att 

underlätta sjöfarten. En del av Seines strand i Paris blev 1991 uppsatt på Unescos världsarvslista. 

 

Källområdet utgör en historisk plats från den Gallo-Romanska tiden och det har varit föremål för ett 

flertal arkeologiska utgrävningar. Helgedomen, tillägnad gudinnan Sequana som var en nymf 

uppkommen ur floden, har bestått av två tempel mellan 100 och slutet av 400 talet.  Helgedomen 

är en plats för pilgrimsfärder och utgrävningarna har resulterat i fynd av hundratals offergåvor. 

 

Upptäckten av den historiska betydelsen av platsen ledde till att staden aris  år 1864 köpte upp 

mark som omger källan. Följande år (1865), uppfördes en konstgjord grotta, ett nymfeum, för att 

skydda källan samt en staty av nymfen Sequana. 

 

 

Source de la Seine har idag litet vattenflöde men är en källa med stor kulturhistorisk betydelse 

 

Den första utgrävningen genomfördes mellan 1836 och 1843 under ledning av arkeologen Henri 

Baudot efter upptäckten av flera Gallo-romerska artefakter. Utgrävningen avslöjade fundamentet 

till helgedomen. Flera senare utgrävningar, 1948-1953, bekräftar betydelsen av helgedomen. 

Byggnaderna omfattar ett s k fanum (dvs ett litet fristående tempel) samt två bassänger för 

tvagning. Dessutom påträffas ett flertal olika objekt, inklusive två bronsstatyer, som identifierats 

som representant för Sequana samt en flöjtspelande faun (ett väsen i romersk mytologi) . Mellan 

1963 och 1967, gjordes undersökningar av ett sumpigt område i helgedomen varvid en 

uppsättning av träsniderier påträffades som verkar komma från den huvudsakliga källan och av 

misstag hamnat under vatten genom successiva översvämningar. Totalt 300 bitar av ristad ek 

påträffas. Genom att de varit vattendränkta har de varit skyddade från luft och 

insektsangrepp. Mycket av materialet finns idag på det arkeologiska museet I Dijon. . 

Genom att Paris kraftigt försummade egendomen begärde Bourgogne att få förvärva fastigheten 

1945. 
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1.5 Source l'Ignon 
Ett flertal källor nedanför en brant. Källorna kommer fram ur rasmaterial i botten av en dalgång och 

samlas till ett större vattendrag, l'Ignon. Platsen ligger på en nordsluttning på höjden 430 m.ö.h och 

årsnederbörden är omkring 900 mm. Kalktuffutfällningar förekommer i området. Källorna kan 

antingen nås via en ca 500 m lång stig nerför sluttningen eller längs en längre stig nedanför 

bergskanten. 

 
Ett flertal mindre utflöden samlas till ett större vattendrag och bildar floden Ignon 

 
Source l'Ignon och Source de Seine 
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1.6 Vattensystemen Francheville och Villecomte 
Området kring Franchville och Villecomte utgör ett gigantiskt undervattensystem. Francheville är 

känt för sina slukhål (pothole, geoffrey). En av dessa, Geoffre de la Combe aux Prêtres, upptäcktes 

först 1969 och utgör en av fyra slukhål i området. 52 m under marken utbreder sig ett stort 

grottområde, mer än 28 km har karterats. Det sträcker sig ända bort till Villecomte. Förbindelsen 

upptäcktes redan 1908 genom tillsättning av ett fluorescerande ämne. Flödet tog då 18 dagar från 

Francheville till Villecomte. 

 

 
Slukhål i Francheville samt utströmningen vid Creux blue, 13 km bort vid Villecomte 

 

1999 gjordes nya spårämnesförsök, Den 3 april tillsattes Rodamin 5kg (röd). Den 7 april kommer det 

fram till Villecomte och färgar Creux bleu röd. 

 

Startpunkt Slutpunkt Sträcka tid hastighet 

Soucy Creux bleu 14075 111 tim 127 m /tim 

Comb aux Pretres Nonceuil 4500 29 h 155 m/tim 

Nonceuil Creux bleu 8700 80h 109 m/tim 

 

Den blå färgen i Creux bleu anses bero främst på blåa mikroskopiska alger. 

 

 
Området kring Francheville -Villecomte utgör stora karstsystem 
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1.7 Dijon 
Dijon är regionstad i Bourgogne-Franche-Comté regionen och Côte-d'Or departementet. Staden är 

mycket gammal och har lämningar sedan stenålden. Romarna kallade staden Divio och eftersom den 

ligger mellan Paris och Lyon drogs namnet samman till Dijon. Den har sedan mycket länge (1000-

1400-talet) varit säte för hertigen (duke) av Bourgogne. Staden blev ett av Europas viktigaste centra 

för konst,  utbildning och vetenskap.  

 

Dijon ligger vid floderna Suzon och Ouche. Söderut utbreder sig bourgognedalen med vinodlingar.  

Dijon har många gamla byggnader som kommer från 1700-talet och stadens kännetecken är en stor 

mängd färgglada takplattor i terracotta, grönt, gult och svart, ofta lagda i vackra mönster.  Det finns 

många gamla kyrkor i Dijon, t ex Notre Dame de Dijon och Dijon Cathedral. Byggnaderna visar en rad 

olika stilar, t ex gotiska byggnader och byggnader från renässanstiden. Bland museerna kan nämnas 

Musee des Beaux-Art de Dijon , Musee Archeologique och Palais des Ducs et des États de 

Bourgogne. Dijon är mest känd för sin senap (Dijon-senap) som uppfanns 1856. Dess historiska 

centrum är idag upptagen på UNESCOs världsarvslista. Förutom vinframställning är Dijon även 

berömd för sina likörer, bland annat créme de cassis (svart vinbärslikör). 

 

Av särskild intresse för vattenintresserade är att på 1800-talet (1803-1858) verkade en 

vatteningenjör i staden, Henri Darcy. Han var utbildad på Ècole Polytechnique i Paris och anlade ett 

trycksatt vattenledningssystem i Dijon. Han försökte även konstruera ett omfattande system av 

borrhål för att försörja Dijon med  dricksvatten. Vatten togs från källan i Val de Suzon (Source 

Rosoir), 13 km från staden genom ett system av ledningar och akvedukter till reservoarer närmare 

staden. Vid sidan av sitt arbete för staden, bland annat som chefingenjör kunde han ägna en del av 

sin tid till forskning. När han på grund av hälsoproblem lämnade sin post fick han tillstånd att 

fortsätta sina experiment i Dijon. 1856 genomförde han försök där han studerade vattenflöde 

genom sandkolumner och utifrån dessa formulerade han sin empiriska lag som idag kallas för Darcys 

lag och som är grunden för olika strömningsberäkningar och strömningsmodeller än idag. Darcy dog i 

lunginflammation 1858 och finns begraven i Dijon.  

 

   
Henri Darcy (1903-1858). Darcy place med triumfbåge. Gamla hus i Dijon 
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2.1 Fontaine St Benigne 
 

Belägen öster om Épagny, norr Dijon, ca 20 min från Dijon. Mindre källa som samlas upp i en stor 

damm för fiskodling och jordbruksbevattning. 

 

 
Dammen vid Fontaine St Benigne samt tvättanläggningen 

En vacker film gjord från en drönare finns på youtube (www.youtube.com/watch?v=pkRtkd___eI) 

 

Dammar för bevattning är viktiga i det franska jordbrukslandskapet. Eftersom nederbörden är 

ganska ojämn och ytvatten, förutom floder, är mindre vanliga, blir konstgjorda vattenanläggningar 

och vattendrag viktiga. Källutströmningar av grundvatten har stora fördelar då dessa ofta flödar 

under hela året. Om det finns risk att källan sinar under sommaren kan dammar av denna typ 

anläggas.  

Källan ligger i anslutning till en sluttning och kan antingen vara ett resultat av att det infiltrerade 

nederbördsvattnet antingen träffat på ett svårgenomträngligt lager i den tämligen flacka 

kalkstensberggrunden (ofta ett märgelskikt) eller följer berggrundsytan.   

 

Källan vid St Benigne ligger mitt i jordbrukslandskapet  
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2.2 Val Suzon 
 

Denna dalgång har massor av källutströmningar, många av dessa ganska små men är idag viktiga för 

vattenförsörjningen för Dijon och omkringliggande förstäder. Kommunen Suzon har bara 221 

invånare (år 2010) men omfattar 19 km2 och ligger mellan 322 och 560 m ö h. 

2.2a Fontaine de Juvence 

ungdomens källa, livets källa eller fontän av odödlighet, är en symbol för odödlighet eller evig 

föryngring. Namnet härleder från mytologins bibliska och klassiska föreställningar om 

rening och regenerering. Legenden om ungdomens källa har förmodligen gamla rötter kopplade 

till den mänskliga fascinationen av vatten och dess betydelse för överlevnad. 

Här finns flera källor e.g. Source de Rosoir, som används för vattenförsörjningen för Stor-Dijon. 

Fontaine de Jovence anlades under 1800-talet. Källan har ett flöde av ca 3 l/s och kommer ur berget 

men via en stensatt reservoir.  Source du Chat utgör också en vattentäkt. Strax väster om Suzon 

Haut finns en större vattentäkt med ymmigt flöde.  

 

Source de Rosoir och Fontaine de Juvence 

2.2b Source Ru Blanc 

Den "vita källan", har fått sitt namn från kalktuffutfällningar. Regnvatten sipprar ner genom märgel 

och kalkstenslager varvid karbonathalten blir hög. Mossor och mikroorganismer medverkar till att 

fälla ut kalken. Denna s k tuffbildning skapar terrassbildningar längs Ru och ger serier av mindre 

vattenfall.  
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Source du Chat och Source Ru Blanc 

2.3 Source de l'Ozerain 
En mindre källa högt belägen, flödet ca 2-5 l/s. Källan ligger alldeles intill vattendelaren mellan 

Medelhavet och Atlanten. Det finns ett flertal vattendrag som går åt nordväst och slutligen 

sammangår med Seine som mynnar i Engelska kanalen. Ozerain har en längd på 35.8 km. Om 

Ozerain börjat bara någon km bort hade vattnet istället tillförts Medelhavet. 

 
Ozerain-källan nära vattendelaren mellan Medelhavet och Atlanten 
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2.4 Val d'Ouche 

2.4a Canal de Bourgogne (Burgundy) 

 
Canal de Bourgogne är en kanal som konstruerats genom centrala Frankrike och som knyter 
samman Atlanten och Medelhavet via Yonne och Seine till Saône och Rhône. Byggnationen började 
år 1775 och kanalen stod färdig år 1832. Kanalen korsar den naturliga vattendelaren i Bourgogne och 
möjliggör transporter mellan Medelhavet och Norra atlanten. Den är 242 km lång med 
189 slussar och rinner genom Bourgogne, Yonne och Côte-d'Or. 
 
Trafiken är numera nästan uteslutande av turistkaraktär med hyrbåtar och flytande hotell. Den är 
också populär som passage mellan Nordsjön och Medelhavet för resenärer med egen båt. Högsta 
punkten ligger 378 möh och här passerar kanalen i en tunnel, 3.3 km lång. Lägsta punkten där den 
går ut i Yonne ligger 79 möh. Kanalen planerades redan under 1600-talet men man hade ingen 
lösning hur man skulle kunna passera vattendelaren mellan dalgångarna för floderna Saone och 
Yonne. 1826-32 löste man problemet genom att konstruera en tunnel vid Pouilly-en-Auxois och de 
högst liggande delarna av kanalen matas också med vatten från en högre liggande reservoar. 
Kanalen blev en ingenjörsmässig triumf men inte fullt ut en ekonomisk succe beroende på att 
kanalen var för smal. Båtar kan t ex inte mötas i tunneln utan måste gå i karavan genom den, vilket 
ger väntetiden. Dessutom fick kanalen konkurrens från den snabbare järnvägen. Av stor betydelse 
blev framförallt järnvägssträckan Paris-Marseille. 
 
Pont d'Ouche 
Pont d'Ouche är en by invid Canal de Bourgogne mellan slussarna 19 och 20. Här har kanalen en av de få 
akvedukter som finns längs kanalsträckningen. Byn är känd för sin tidigare produktion av taktegel. Här 
finns även en turistjärnväg som ursprungligen byggdes 1829 mellan Epinac och Pont  d'Ouche för 
transport av järnmalm till kanalen. 

 

Akvedukten vid Pont d'Ouche samt canal de Bourgogne 
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2.4b Source de l'Ouche 

Floden Ouche tillförs vatten från 7 källor. Avrinningsområdet är 916 km2, varav 9% är slättmark kring 
Saone dit floden rinner.  Floden är 95,4 km lång. Högsta punkterna i området är 630 m.  
 
I området kring Lusigny, på ungefär 400 möh, finns flera större källor Source 'e l'Ouche, source N.D de 
Presle samt  source  captée som ger ett tillflöde till Ouche samt flera små källor. Följ gångvägen mot 
Ouche-källan. Efter 6-700 m finns en mindre källa (source N.D de Presle) på höger hand och bredvid den 
en uppbyggd stengrotta som Fader Vantelot från Ouche lät resa 1931 till minne av att ha druckit vattnet 
från källan och blivit botad i början av 1900-talet trots att hans läkare hade givit upp hoppet om att kunna 
rädda honom. Vattnet är rent men svagt radioaktivt. Det anses vara bra för njursjukdomar.  Många 
människor kommer långt ifrån och hämtar vatten vid källan. Statyn i grottan föreställer en Madonna med 
ett litet barn, egentligen från 1500-talet men p g a stöldrisk utbytt mot en  avgjutning. Kapellet alldeles 
bredvid (Notre Dame de Presles) byggdes under 1800-talet på platsen för en tidigare romersk kyrka från 
1000-1100-talet. Kapellet restaurerades 1926. Orten Lusigny låg här ursprungligen nära källorna. Många 
pilgrimer besöker platsen och dricker av det mirakulösa vattnet och mellan 1930 och 1945 kom det varje 
år 1000-1500 pilgrimer hit. En pilgrimsvandring hålls första söndagen i september varje år. 
 

Idag tas dricksvatten från source de l'Ouche till ett flertal orter i regionen.  
 
Vattnet  i source de l'Ouche kommer fram ur utlagt stenskravel på botten av dalgången och strömmar 
genom de ytliga jordlagren. Tidigare spår av öppen vattentäkt samt rester av en öppen stensatt 
reservoar. 
Source captée 
Följ stigen österut söder om vattenströmmen. Här finns flera källflöden, bland annat ett källtråg samt 
mindre punktkällor. Vattnet från huvudkällan kommer fram ur stenskravel. Vattenflödet är väldigt 
betydelsefullt för byn Lucigny och avleds genom ett flertal kanaler och bassänger. 
 

 
Source de l'Ouche och source captée 
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2.5 Vindistriktet Bourgogne 

2.5a Vinproduktion i Bourgogne-regionen 

Många vinkännare räknar Bourgogne-vinerna som de allra finaste och området är ett av världens 

mest kända vindistrikt. Det sträcker sig från Chablis i norr (18 mil sydost om Paris) till Beaujolais i 

Saône-dalen strax norr om Lyon. Området kännetecknas av ett för vinodling relativt hårt klimat med 

kalla vintrar och varma somrar och kräver därför lättodlade druvor såsom Chardonnay och Pinot 

Noir. Den lokala jordmånen och det mer gynnsamma klimatet i dalgångarna och framförallt på 

sluttningarna skapar förutsättningen för vindistriktet. Området kring Beaune anses vara Bourgognes 

hjärta där några av världens dyraste och mest berömda viner produceras. De berömda vingårdarna i 

detta område ligger i ett smalt bälte, ca 50 km långt men bara några km brett på sydostsluttningen 

mot Saône. De bästa jordarna med kalkstensgrus och lera finns i lägre liggande områden. Området 

har under 2015 blivit klassat av UNESCO som ett världsarv.  

 

 

Vingårdarna i Bourgogne är i jämförelse med vingårdarna i andra delar av Frankrike, t ex Bordeaux, 

ganska små och har många olika ägare. Klassificeringen av vinerna är strikt konservativ och följer 

gårdarna. Det är således odlingsfälten som klassificeras och inte själva vinet. Vinets egenskaper och 
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upptag av mineral och smakämnen beror i stor utsträckning på markens mineralinnehåll och 

vittringsbenägenhet, markfuktighet, nederbörd och solinstrålning. Kvaliteten på vinerna varierar ju 

också väldigt mycket mellan olika år beroende på väderförhållandena men markförhållandena och 

läget bestämmer själva förutsättningarna för odlingen.  

 

Klassificering av viner i Bourgogne

Terrängens betydelse för vinkvaliteten 

2.5b Chateau de Pommard 

Besök och vinprovning på Chateau de Pommard. Vin har producerats på slottets 20 ha sedan 1000-

talet. Slottet uppfördes på 1700-talet med 800 m vinkällare och dess vin blev berömt bland Europas 

adel. 

 

Chateau de Pommard med omgivningar
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2.6 Beaune 

Beaune brukar kallas Bourgognes juvel. Staden har keltiska anor och formades kring en källa. 

Namnet kommer från det galliska ordet "Belena" som i sin tur kommer från "Belen" eller "Belenos" 

som är en keltisk gud över flödande vatten. Staden ligger vid floden La Bouzaize som rinner upp 

några hundra meter utanför stadskärnan i norra delen av Parc de la Bouzaize och där skapar en 

mindre sjö. Bouzaizes källor kommer från foten av de kullar med vinrankor som omger staden. 

Kalkstenen är starkt karstifierad och jordarna är kraftigt genomsläppliga och tillåter regnvatten att 

infiltrera. Vattnet flödar i kalkstenen utmed sprickor och lager tills det träffar ett svårgenomträngligt 

lager och tvingas ut ur marken. Det starkt strömmande vattnet användes under den Gallo-romanska 

tiden till vallgravarna runt den gamla befästningen och från medeltiden drevs vattenhjul och kvarnar 

ända in till nutid. 1892 köpte staden Beaune marken runt källan för stadens behov och en park 

anlades runt källan. 

 

Under medeltiden utvecklades Beaune kraftigt och många vackra byggnader tillkom. Den gamla 

delen av staden omges av en stadsmur och en vallgrav. Den mest kända byggnaden i gamla Beaune 

är det sjukhus, "Hotel Dieu" som byggdes av Borgmästaren Nicolas Rolin 1443. Denna välbevarade 

byggnad är idag ett museum med ett mycket vackert tak av mosaik av taktegel, karaktäristiskt för 

Bourgogne. 

Beaune är annars centrum för vinhanteringen i Bourgogne med ett flertal kända vinhus och en årlig 

vinauktion. Vinmuseet är värt att besöka. 

 

 
Parc de la Bouzaize med source Bouzaize samt det gamla sjukhuset "Hôtel Dieu de Beaune" 
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Karta över Beaune samt källan (den konstgjorda källsjön) vid Parc de la Bouzaize 
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3.1 Source de Beze 
Beze är en biflod till Saône och därmed också en biflod till Rhone. Dess viktigaste källa ligger i staden 

Beze nordost om Dijon. Floden har ett avrinningsområde på 250 km2 med ett omväxlande landskap 

av skogar och ängar. Jordbruket gör dock att dess innehåll av kväve är högt. Staden Beze har anor 

sedan stenåldern och var under Gallo-Romansk tid ett viktigt kommunikationscentrum i regionen. 

Här fanns både tempel och kloster sedan 600-talet..  

 

Källan till Beze är ett av de största vattenutströmningarna i Frankrike. Vattnet kommer från en 

underjordisk sjö i en grotta som heter Crétanne som är en del av ett mycket stort nätverk av grottor i 

regionen (< 2800 m). Berggrunden består av tydligt lagrad kalksten med 10-15 cm tjocka bankar från 

Kimmeridgian (Jura, 157 Ma). Karststrukturen har uppkommit under tertiär tid (Oligocen eller 

Miocen). Vattenflödet är i genomsnitt 4 m3/s men varierar mellan 0.5 och 25 m3/s. Efter några 

dagar av nederbörd brukar vattennivån stiga. 

 

Grottan Cretanne ligger 45 m under markytan. Den är 650 m lång och det första rummet "the White 

Room" kan besökas. Grottans tak består delvis av märgel samt kaolin (ett lermineral) och på 

väggarna påträffas manganoxid på vissa ställen. Grottan har också en specifik flora och fauna och 

innehåller en endemisk art (finns endast här), en liten sötvattenskräfta Asellus aquaticus. Grottan 

har använts som skydd då byn invaderats. Det var dock inte förrän 1954 som den underjordiska sjön 

upptäcktes. Därefter har grottan karterats. Grottan med sin underjordiska sjö kan besökas under 

sommarhalvåret. Vintertid är grottan dock full av vatten.  

 
Source de Beze, floden Beze samt ingången till den närbelägna grottan 
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3.2 Baume-les-Messieurs (Cirque de Baume) 

Baume-les-Messieurs ligger i hjärtat av Jurabergen omgiven av 200 miljoner år gamla 
kalkstensavlagringar. Det är ett av de finaste exemplen i Frankrike på dalgångar som uppkommit 
genom kraftig vattenerosion. Stora vattendrag har under lång tid eroderat bort klipporna och skapat 
ett landskap med en ring av kalkstensväggar, därav namnet cirkel eller cirkus. Dalens bortre del 
består av två grenar, den norra där floden Seille rinner fram och den södra. Den norra delen är 4.5 
km lång med en medelbredd av 800 m och djupet 150-200 m. Seille rinner upp i den innersta delen 
av den norra dalen som i sin tur är uppdelad i tre grenar. Den södra delen av Baume-les-Messieurs är 
9.5 km lång och upp till 200 m djup. Den är uppdelad i fyra grenar. 
 
Geologiskt består sluttningarna av tre enheter, en övre platå, en sluttning som I övre delarna är 
brant stupande och halvvägs ner bildar en brant sluttning av vittrad kalksten, märgel och som ger 
goda förutsättningar för vinodling. I botten finns colluviala och alluviala sediment, vanligtvis 
kvartära. Formen indikerar att bildningen har varit en långsam vittringsprocess och inte en kollaps. 
Erosionen är dock inte slumpmässig utan den har följt orienteringen av sprickzoner och 
förkastningar. Således finns det en tydlig nord-sydlig förkastning i norr som styrt vittringen och 
vattenerosionen har gradvis vidgat dalen. Såväl kemisk som mekanisk vittring har förekommit. Den 
södra delen av Baume-les-Messieurs är skapad genom två parallella nord-sydliga förkastningar. 
Baume-les-Messieurs är känt även för sin stora grotta (mer än 1 km besöksbara grottor) bland annat 
den största grottan i Jura bergen samt sitt benediktkloster, vilket är ett praktfullt exempel på 
romansk konst bland annat med en av de största kolorerade altartavlorna i Europa. 
 

Källorna rinner fram i de inre av dalgångarna. Av stort intresse är den vattenkaskad med utfällningar 
av kalktuff som återfinns strax nedanför grottsystemet. 
 

 
Baume-les-Messieurs, källutströmning samt kalktuffutfällningar 

 
Baume-les-Messieurs (Cirque de Baume) 
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3.3 Cascade des Hérisson 
En mycket vacker dalgång där floden Hérisson rinner. Floden kommer från två sjöar, Ilay och Bonlieu. 

Hérisson har totalt 31 vattenfall varav 7 är ganska stora. En vandring längs alla dessa tar minst en 

halv dag varför vi endast besöker det översta fallet, Saut Girard. Vattnet i Hérisson har använts ända 

sedan 1400-talet för kvarnar, järnframställning, skogsbruk mm. Det finns en mängd lämningar att se 

i regionen. Området är naturskyddat sedan 2002.  
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3.4 Source de l'Ain 
Ain är en biflod till Rhône och förenas med denna omkring 40 km norr om Lyon. Floden är totalt 190 
km lång och passerar ett fåtal städer, bland annat Champagnole. Den är dock kraftigt reglerad med 
två större dammar och dess ursprungliga ravin är delvis uppdämd till en större långsträckt sjö, Lac de 
Vouglans i centrala Juraområdet. Sjön rymmer mer än 600 miljoner kubikmeter vatten och har idag 
stor betydelse för vattensporter men dammen konstruerades ursprungligen för vattenkraft.  

Flodens omgivningar är relativt vilda och regleringen baseras på SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) som är reglerad enligt fransk lag och som syftar till att alla 
aktiviteter Iängs floden samverkar för att man ska se floden som en hydrologisk enhet och nyttja den 
på bästa sätt. Detta innebär att vattenkraftsregleringen måste samverka med friluftsliv, fiske och 
vattenuttag, liksom industriell utveckling längs hela dess sträcka och även dess tillopp till Rhône i 
söder måste beaktas.  
 
Flodens flöde varierar kraftigt längs dess sträcka eftersom den har ett flertal mindre tillflöden, från 
medelflöde 9m3/s i norr till 123 m3/s i söder. 
 
Huvudkällan till Ain (Source de l'Ain) rinner fram nära den byn Comté Nozoroy i centrala Jura på 700 
m höjd. Källan har en extrem variation i vattenflöde. Under torrperioder torkar den helt och blottar 
en stor grotta i kalksten från undre Krita. Grundvatten kan i vissa fall påträffas först 28 m under 
markytan. Vid regn kan nivåerna stiga snabbt och som mest kan upp till 60 m3/s strömma ut. En bit 
nedströms försvinner floden i en djup spricka i kalkstenen (Perte-de-l'Ain). Den dyker sedan upp igen 
i Bourg-de-Sirod där det finns en hydrologisk mätstation. 
 

  
Source de l'Ain vid hög (t.v.) respektive extremt lågvattenflöde (t.h) 
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3.5 Source de Doubs 
Floden Doubs som fått sitt latinska namn från "dubius" som Julius Ceasar kallade den för dess 
oförutsägbara beteende. Den springer fram ur en 55 m stor spricka i Jurassisk kalksten vid staden 
Mouthe på en höjd av 945 m.ö.h. Vattnet är alltid klart oavsett väder och har en stabil temperatur av 
endast högst 6 grader. Det kalla vattnets härkomst är fortfarande ett mysterium som många 
grottforskare försökt lösa utan att lyckas. Det anses därför vara en av de kallaste platserna i 
Frankrike. Källan och dess omgivning är orörd och naturskyddad. 

Floden Doubs som är 453 km lång, varav 23 km rinner genom Schweiz, är den tionde längsta floden i 
Frankrike. Den har genom tiderna haft ett flertal översvämningar, en av de största 1910 drabbade 
regionstaden Besancon. Floden är mycket oregelbunden och översvämningar kan uppkomma från 
september till maj. Anledningarna är antingen efter en lång tid av nederbörd eller kraftig nederbörd i 
samband med snösmältning. Flödet varierar mellan 20 m3/s till mer än 1000 m3/s vid högvatten men 
den har ett medelflöde av 176 m3/s. I maj 1983 uppmättes ett flöde av 1800 m3/s.  Översvämningar 
har uppkommit bland annat i januari 1955, maj 1983, februari 1990, december 1995, februari 1999, 
mars 2001, november 2002 och mars 2006 Den största översvämningen i modern tid inträffade 
1910. 
 

 
Medelvattenföring (m3/s) i Doubs 1966-2007 uppmätt vid Neublans-Abergement 
 
Doubs är starkt påverkad av mänsklig aktivitet, bland annat för vattenkraft med 7 st dammar, varav 
tre större. Dessutom finns vattenkvalitetsproblem, t ex eutrofiering och andra föroreningar som 
även resulterat i fiskdöd.  
 

 
Source de doubs 
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3.6 Besancon 
Besancon är regionstad I France-Comté i Jura och provinshuvudstad i departementet Doubs. 
Befolkningen är omkring 115000 (kallas Bisontiner i Frankrike). Besancon anses vara en av de 
vackraste franska städerna men har inte mycket turister. Den ligger omgiven av Jurabergen med 
många små byar, skog och floder. Besancon är lokaliserad i en krök (meander, s k oxbow) av floden 
Doubs som omger den äldsta delen av staden som har en gammal historia alltsedan bronsåldern 
(1500 f.kr). Redan i för-romersk tid så var staden huvudstad i ett mindre rike Sequania som blev 
erövrat av romarna och Julius Caesar kallade staden för "Juvelen i min krona". Då den ligger i 
skärningslinjen mellan två viktiga europeiska handelsvägar blev läget tidigt strategiskt och de äldsta 
byggnaderna i staden är från romartiden (t ex triumfbågen från 100-talet och Castan-torget, en 
halvcirkulär amfiteater samt Porte Noire. Många byggnader är från 14-1500-talet och 
militärbyggnaderna citadellet, stadsmuren och Fort Griffon är idag skyddade som världsarv via 
UNESCO. På en av strandbankarna finns även ett bad som fått sitt vatten från salta källor i Miserey-
Salines som ligger 7 km norr om Besancon.  
 
På 1400-talet var staden under styre av Spanien och var periodvis en fri stad under spanska kungen 
och många byggnader är från Spansk renässans. 1668 togs staden av franska trupper men ett par 
månader senare togs den tillbaka av Spanien. Under den korta tid den var i franska händer 
planerade den kände militäringenjören Vauban  (militär rådgivare och arkitekt hos Louis XIV) ett 
citadell för stadens försvar som placerades på en kulle, Mont Saint-Etienne, som sluter meandern 
där den äldsta staden låg. Spanjorerna övertog Vaubans idéer. Några år senare, 1674, togs staden 
åter av franska trupper och blev administrativt centrum för Franche-Comté. Vauban slutförde sina 
befästningsarbeten till 1711 och lät även bygga en mur runt staden. 
 
Under andra världskrigen hölls befästningen av nazisterna som lät avrätta hundratals motståndsmän 
där. Befästningen bombades dock inte utan tyskarna lämnade den några dagar innan amerikanarna 
kom dit. 1959 överlämnade militären citadellet till Besancon stad som öppnade ett museum där. 
 
 

 

        

Citadellet ritat av Vauban samt den romanska Porte Noire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Citadelle_Besancon.JPG
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Idag är Besancon känd för sin klocktillverkning efter inflyttande av klocktillverkare från Schweiz efter 
franska revolutionen. Staden har en stor tillverkning av mikrochips och är en betydande 
universitetsstad (Franche-Comté). Den kände poeten Victor Hugo föddes i Besancon. 

 

Karta över de äldsta delarna av Besancon 
 

Besancon har ett flertal sevärdigheter, främst citadellet som förutom dess militärhistoriska 

betydelse också rymmer flera museer (folkmuseum, motståndsmuseum, insektarium samt ett zoo).  

Andra museer av betydelse  i staden är Musee des Beaux Arts som är ett av de bästa regionala 

konstmuseerna i Frankrike samt Tids-museet som ger historien kring klocktillverkningstraditionen i 

Besancon. Man kan också åka båt på floden Doubs och besöka den gallo-romanska porten Porte 

Noir. Inte långt från den porten föddes Viktor Hugo.  

 
Besancon äldsta delar samt Quai Vauban från 1600-talet 
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4.1 Source du Lison 
Lison är en liten biflod till Loue som i sin tur rinner ut i Rhône. Den är endast 25 km lång. 

Genomsnittsflödet vid källan är hela 5.35 m3/s och vid mätstationen vid Myon 6 km från utloppet i 

Rhône 7.26 m3/s. Den har observerats under mer än 47 år (från 1968) och har ett mycket varierande 

flöde från 8-11 m3/s på vintern och våren till i genomsnitt 2.42 m3/s under sommaren, som lägst 

ända ner till 0.25 m3/s. Med 50 års återkomsttid kan flödet bli så högt som 100 m3/s (beräknat) men 

det högst uppmätta flödet har varit 89 m3/s 23 februari 1970. Källan räknas som den näst största i 

Jura-regionen. 

 

Source du Lison rinner fram ur kalksten genom en större karstformad grotta. Grottsystemet är 

omfattande och karterat över 1018 m med ett sifon-djup på 29 m Tillrinningsområdet är 114 km2 

och källan får sitt vatten från tre olika flöden. Åtminstone ett av de mindre flödena kommunicerar 

med det närliggande grottsystemet Saracen. Ett annat av dessa kommunicerar med en närliggande 

dolin Creux-Billard. Det går dock endast att följa dessa två flöden max 100 m.   

 

Source du Lison är en ofta besökt plats med lämningar ända sedan gallisk tid. Vattnet har nyttjats för 

bland annat en kvarn. I slutet på 1800-talet (1899) hade markägaren långtgående planer på att 

samla upp källvattnet och ersätta det nuvarande vattenfallet med en ränna. Invånarna i närheten 

protesterade och efter två års juridiska tvister avslutades projektet 1902. Några år därefter (1906) 

togs den första miljöskyddslagen i Frankrike. Source du Lison som skyddades 1912 var därför ett av 

de första naturskyddade områdena i Frankrike. 

 
1=Cave Saracen    2=Source du Lison    3=Creux-Billard  Source du Lison (t.h) 

 

Creux-Billard är en stor grottsal som har kollapsat (s k dolin) med över 80 m höga väggar. En bäck på 

toppen kan vid högvatten svämma över och rinna ner i dolinen. Dolinsjön kommunicerar på nivån -

30 m med Lisonkällan. En flicka som drunknade i Creux-Billard hittades flera dagar senare i Lison. Ett 

flertal grottmynningar syns ca 25 m över dolinsjön. 1895 fann en arkeolog i en översvämningssäker 

del av grottan lämningar från bronsåldern. Stora block i en del av salarna tyder på att grottan var 

glaciärfylld under senaste istiden. Troligen var Creux-Billard den ursprungliga källan men när den 

kollapsade fann vattnet andra vägar till nuvarande Lison. Det närliggande grottsystemet Saracen har 

karterats till mer än 4 km. Vattnet i dess ingång stiger extremt snabbt och är en dödsfälla om det är 

risk för nederbörd. 

 

 

javascript:imprime();


Källexkursion i nordöstra Frankrike 2016 

42 
 

4.2 Salins-les-Bains 
Salt har sedan urminnes tider varit ett av de viktigaste handelsvarorna. I kustnära och flacka delar av 

världen har havsvatten varit en stor saltkälla där saltvatten fått avdunsta från grunda bassänger. 

Sådan saltframställning har pågått längs atlantkusten i västra Frankrike. En annan saltkälla har varit 

direkt exploatering av saltlager från tidigare havsavsättningar, vilket förekommer i Belgien och 

Tyskland. I Salins-les Bains har salt framställts sedan 1200-talet ur grundvatten. Saltlagren 

(evaporiterna) avsattes i ett grunt hav under Trias för mer än 200 milj år sedan. De har senare täckts 

av yngre sedimentbergarter men genom veckningen av Jurabergen och Alperna har de ibland tryckts 

upp. Därigenom har nederbördsvatten infiltrerat och sipprat genom saltlagren och blivit kraftigt 

saltförande. Salthaltiga källor har därför förekommit på många ställen i Jurabergen.  

 

 
Den geologiska situationen under Trias-Jura (t.v). Salin-les-Bains (övre t.h) och Royal Salines d'Arc-et-

Senans nedre (t.h) 

 

Exploatering av saltkällorna vid Salins-les-Bains började redan på 1200-talet. Arkeologiska 

utgrävningar i Jurabergen visar dock att salt exploaterades redan under neolitisk tid (stenålder) mer 

än 4000 år f kr. Salines-les-Bains grundlades dock redan på 900-talet och förekomsten av salta källor 

finns beskriven i början av 1100-talet. Så även om saltproduktionen officiellt startade 1249 så 

existerade troligen saltutvinningen här betydligt tidigare. Salt producerades här ända till 1962 när 

anläggningen slutligen stängdes då energikostnaden blev för hög. Det "vita guldet" utvanns från två 

brunnar (den ena fortfarande i funktion). Pumpningen sänkte grundvattennivån så nu återstår inga 

källor längre i området. Salthalten är mycket hög, mer än 40 000 mg/l, vilket kan jämföras med 
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havets kloridhalt 21 000 mg/l. Saltet utvanns genom kokning och indunstning vilket var mycket 

energikrävande. Det krävdes således 60 000 hästdrivna timmerlass per år så timmer blev en 

bristvara i regionen. 

 

Saltfabriken kom att bli huvudleverantör till den franska flottan och i 1773 beslöt kungen att skapa 

en ny fabrik 21 km från Salins-les-Bains, dels för bättre tillgång på skog, dels bättre 

transportmöjligheter samt möjligheten att exploatera flera omkringliggande saltkällor. Vattnet 

leddes dit från källorna genom träkanaler. Endast hälften av den mycket ambitiösa anläggningen 

Saline Royale d'Arc-et-Senans kom dock att färdigställas och produktionen nådde aldrig den 

planerade varför anläggningen las ner 1895. 

 

Saltutvinningen i Salins-les-Bains las ner slutligen 1962 och är idag skyddat som världsarv av 

UNESCO. 

 

Salins-les-Bains är också sedan 1800-talet en viktig kurort fram till idag, främst då för behandling av 

reumatism, gynekologi samt utvecklingsstörningar hos barn. 

 

Salins-les-Bains 
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4.3 Source de la Loue 
Source de la Loue är en av de största och mest kända källorna i Frankrike. Vattnet kommer fram ur 

kalksten från övre Jura via en 60 m bred och 32 m hög grotta. Utströmningen ligger i en tydlig 

synform (dvs undre omböjningen i ett veck). Medelflödet är 6 m3/s men den kan ibland nå över 100 

m3/s fast bara kortare stunder (högst ett dygn). Källan torkar nästan aldrig ut utan minimiflödet 

understiger sällan 1 m3/s. Sedan artonhundratalet har källan torkat ut, troligtvis bara en gång (1896). 

Några 100 m nedströms huvudströmmen finns tre ytterligare källor som ger upp till 30-50% av det 

totala vattenflödet.  

Vattnets ursprung var länge ett mysterium men upptäcktes av en slump då ett distilleri i Pontaliers 

brann 1901 och då brandmännen för att minska brandrisken hällde ut stora mängder alkohol i den 

närliggande floden Doubs. Två dagar senare hade vattnet i Loue en stark smak och lukt av alkohol. 

1910 hällde två speleologer ett grönt färgämne, fluoresin i ett hål på botten av Doubs flodbädd 

nedströms som 64 timmar senare kom fram i källan. Det fanns planer hos industriägare vid Doubs 

att fylla igen slukhålet för att behålla ett minimiflöde i Doubs som dock gavs upp efter stora 

protester från boende längs Loue. En detaljerad studie av Source de la Loue gjordes med grottdykare 

först i oktober 1969 (110 m). Därefter har omkring 1200 m karterats ner till ett djup av -40 m. Det 

underjordiska galleriet har rensats genom glaciärer men främst genom smältvatten från senaste 

nedisningen som försvann från området för ca 15000 år sedan. 

 

Källan har nyttjats sedan 500-talet och drivit kvarnar men Loue dyker upp i skrivna texter först från 

1240. Till och med 1700-talet var kvarnarna små och vattnet delades upp varvid en del av flödet drev 

vattenhjulen. Hjulspåren i stigen ner till kvarnarna är medeltida och gjordes för att inte vagnarna 

skulle tippa. Två dammar byggdes också under 1700-talet och två av kvarnarna ägdes fram till 

revolutionen av kungen. Under 1800-talet expanderade industrin och 1811 arbetade 30 personer på 

platsen och 1851, 47 personer. 1909 gick 16 kommuner i trakten ihop för att anlägga ett 

vattenkraftverk nedströms källan. Vattnet fångas i en damm 300 m nedströms källan och leds genom 

en 2155 m lång bergtunnel till Moùthiers, vilket ger elektricitet för omkring 1800 personer. En liten 

vattenkraftsstation finns även vid källan samt en reservoar i en byggnad för utjämning av trycket.  

 
Source de la Loue, målning av Gustave Corbet (t.v). Medeltida hjulspår till kvarnarna (t.h) 
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5.1 Source bleu och Source Noir, Cusance 
Den lilla orten Cusance ligger på 305 m ö h i en trång dalgång formad av floden Cusancin. Byn består 

av några få hus och ca 70 invånare. Det finns två större källor i området, den Svarta källan (Source 

noir) och den Blå källan (Source bleu).  

Den Svarta källan: vattnet rinner fram från kalkstenstalus och följer bergstrukturerna, ca 50-100 l/s. 

Den blå källan är turkosfärgad och vattnet strömmar tydligt upp från botten. 

 
Cusance med den svarta källan t.v (Source noir) samt den blå källan t.h.(Source Bleu) 

 

 

Karta över Cusance och dess två källor  
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 5.2 Velleminfroy 
Frankrike har en lång tradition av tillverkning av bordsvatten och mineralvatten. Mest kända i 

Sverige är märken som Evian, Vittel, Badoit, Perrier. Flera av dessa mineralvatten, såsom Vittel och 

Perrier ägs idag av det schweiziska företaget Nestlé (grundad på 1800-talet av Henri Nestlé). 

Förutom de stora tillverkarna finns mängder av mindre företag som säljer mineralvatten. En av dessa 

är källan Velleminfroy som ligger i en liten ort med samma namn med endast 291 invånare. Källan 

upptäcktes 1828 och visade sig ha en laxerande effekt. Den har en konstant temperatur på 14 grader 

och fryser aldrig. 30 år senare analyserades vattnet och visade sig ha en bra mineralsammansättning 

varvid källan blev officiellt öppnad 1959 (efter att ha blivit godkänd av kungliga medicinska akademin 

i Frankrike).  Folk besökte källan och dess spa från hela Europa. 

 

Vattnet klassas som ett Kalcium-magnesium-sulfatvatten med 480 mg kalcium/l och 1190 mg 

sulfat/l. Den höga sulfathalten ger en laxerande effekt. Magnesiumhalten är synnerligen hög (67.2 

mg/l) och har betydelse för immunförsvaret och för att motverka allergier. Vattnet har också en låg 

natriumhalt (10.4 mg/l) och en nitrathalt som ligger under detektionsgränsen. Kloridhalten är 

mycket låg (3.6 mg/l). 

 

Förutom Velleminfroy finns fem andra källor i området men Velleminfroy är den enda som idag 

buteljeras och säljs. Källan har under senare år rustats upp bland annat med restaurang som är 

byggd över källan och en fin park och fontän. En 2 km lång ledning har byggts till ett tappningsställe 

och vattenfabriken är under uppbyggnad. Många personer åker dock fortfarande till den historiska 

källan och hämtar vatten i plastdunkar och platsen kallas idag "Det gröna paradiset" (Paradis vert). 

 

  

 Velleminfroy källvatten 

Paradis vert 
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5.3 (Fontaine Chaudes) 
Regionen är känd för sina termalvatten. Det finns en hel del spaanläggningar som använder det 

något uppvärmda vattnet, t ex Plombieres-les-bains, Bourbonne-les -bains  och Bains-les-bains. Den 

naturligt förhöjda vattentemperaturen ligger i allmänhet mellan 25 och 40 grader men kan ibland gå 

över 60 grader. Källorna är dock exploaterade och det är svårt att få tillträde till anläggningarna då 

de används. Strax nordväst om Salin-les-bains ligger källan Fontaine Chaudes som utgör en liten 

skogskälla där vattnet kommer ur en kalkstensmorän. Källan håller alltid 24 grader året om, dvs ca 

15 grader högre än vad den borde vara i relation till klimatet. Det är en av de få termalkällorna som 

inte blivit exploaterade. Orsaken till det varma vattnet är att området fortfarande är tektoniskt 

aktivt. Bains-les-bains förstördes t ex i en kraftig jordbärning 1682. 

5.4 (Source de la Saône) 
Liten källa mitt i byn Viomenil som är uppbyggd kring källan. Källan har ett arkeologiskt värde då den 

är mycket gammal. Flödet är numera väldigt litet och vanligtvis sinar källan under sommaren. Rakt 

genom byn går vattendelaren mellan avrinningsområdena Atlanten och Medelhavet. 

 Floden Saônes ursprungskälla 

5.5 (Source de Mayard) 
Källan ligger strax utanför Bourbonne-les-bains som är ett spa känt alltsedan antiken för dess 

förekomst av hälso- och livsgivande varmvatten som kan nå upp till 66 grader. Alldeles norr om 

staden finns två källor och en gammal tvättinrättning, flöde 10-30 l/s. 
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Plats för anteckningar 
 


