
Forteresse de Salses

Vi var 20 st intresserade av att besöka denna imponerande anläggning som alla sett när vi åkt på den
näraliggande motorvägen.

Före besöket samlades drygt hälften av gruppen för lunch i Rivesaltes på restaurant Léon med 
specialitet musslor. Restaurantkedjan som har belgiskt ursprung klarar förstås också av att galant 
hantera den belgiska specialiteten frites! Belgiskt öl fanns naturligtvis också tillgängligt (Affligem, 
Chimay, Duvel, Leffe, Kriek, Kwak, Westmalle – ja, listan kan göras lång!). 

Vinet ehuru från Frankrike och det var nog bäst så! De av oss som kör go-cart på den näraliggande 
banan på andra sidan D900 känner väl till stället men eftersom det då var lunch före körningen blev 
det inte så mycket öl drucket vid dessa tillfällen!

Vidare mot Salses-le-Chateau vars namn inte har att göra med den byggnad vi skulle besöka utan 
hänför sig till tiden långt före fortets uppbyggnad. Detta slott finns dock inte bevarat.

Vårt intresse riktades istället emot Forteresse de Salses, en imponerande byggnad från slutet av 
1400-talet och med en byggnadstid på endast 7 år (nästan allt var klart då). Fortet byggdes (av 
Aragon/Kastilien) på den dåvarande spanska sidan som skydd mot franska erövringsförsök från 
Corbièrerna (synligt från fortet). Den spanska arkitekten Lôpez hade vana med att arbeta med stora 



anläggningar efter att  ha restaurerat Alhambra när morerna drivits ut. Hans militära specialitet var 
artilleri och det var en avgörande betydelse för hur fortet skulle byggas. 

Vid denna tid började det bli väsentligt att kunna skydda sig från artilleribeskjutning med 
metallkulor. Fortets utformning med sin låga nivå över markytan samt de oerhört tjocka yttre 
murarna i tegel (10 mtr) ledde också till att det aldrig blev erövrat i strid utan istället efter lång 
belägring! Enligt uppgift var inte heller byggkostnaden den lägsta, svarade för ca 20 % av 
årsbudgeten för Aragon/Kastilien!

Vi hade en engelsktalande guide med oss som tog oss runt på en
vandring på och runt den inre innergården där officerarna höll till.
Helt klart att det var större skillnader då på hur priviligierade och
icke-priviligierade hade det! Att kunna bada varmt, ha en egen
toalett, kunna få lagad mat (inte bara bröd) gällde inte för
soldaterna. Tillsammans kunde fortet härbärgera 1500 man, 300
hästar samt 30 kor, allt på en yta av ca 9000m2 (men i flera
våningsplan)! Vår vandring gick genom ett myller av trånga
gångar, branta trappor och annat som skulle kunna försvåra för
anfallande att erövra fortet. Imponerande att bara att komma ihåg
hur man tog sig från A till B! 



Guiden påtalade också att vi inte befann oss i ett slott,
detta var en krigsmaskin och på alla sätt utrustad för
detta med dåtidens bästa kunskap (ventilation för att ta
bort krutrök, vattencisterner för att kyla kanoner,
mördarhål (meurtrières på franska) för att beskjuta
fienden. 

Fortet fick en relativt kortvarig historia såsom militär
anläggning då fredsavtalet 1659 mellan Frankrike och
Spanien nu drog gränsen utefter Pyrenéerna. Under de 
ca 150 åren hann dock fortet byta innehavare ett antal
gånger, bland annat under det kända 30-åriga kriget.

Efter att dess militära betydelse försvunnit har fortet använts som garnison, som lagerlokal av krut , 
som fängelse. Flera försök har gjorts att få det rivet men har varje gång strandat på kostnaden att få 
det gjort! Välbyggt är ordet! Från 1886 är det ett historiskt monument och därmed skyddat.

Och dagens äventyr var inte över när vi lämnade fortet! Många av oss hamnade, som av en 
händelse, på caven Arnaud de Villeneuve som låg i bekväm direktanslutning till parkeringen. Det 
blev både provsmakning och inköp. För säkerhets skull hade vi vår egen sommelier Birgitta med 
oss! Enligt uppgift besöktes sedan bagaren från besöket på Lycée Christian Bourquin av Lissie och 
Staffan, kanske för ett inköp av den omtalade surdegen (för några sådana har vi inte i Nimros!).

Vid pennan och kameran
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