
FERIE&FRITID Ardennerne



Efter en overkommeligbiltur fra
Danmark venter et for mange
helt overset omriide af Bel-

gien: Ardennerne. Et overraskende
dcjligt mode med underskon natur.
Overvejende i form af blidt svungne
skovkljedte bjerge, smukke byer og
praegtige borge og slotte. Store min-
desmasrker fra de to seneste verdens-
krige og en overvaddende verden un
der jorden med kilometervis af stier
i drypstenshulerne. Bugtende floder,
hvor musklerne bliver udfordret, nar
man padler i sin kajak eller trader i
pedaleme pii de mange cykelstier.

Nar torsten melder sig oven pa
anstrengelserne, er der uovertruf-
fen trappistol at forkxle ganen med.
Uden at forglemme den fremragen-

de mad med masser af regionale de-
likatesser, naturligvis.

Ardennerne gramser op til Frank-
rig, Luxembourg og Tyskland og er
forblofFende lidt besogt af udkendin-
ge. Det er den industrielle, ret fladc
Flandernregion i nord, der tra^kker
flest gsster til, isajr pa grund af byer
som Brugge og Gent samt strandene
ved Nordsoen.

Kvalitetsel fra hundredevis
af brygqerier
Ardennerne er en af klodens meget
sma bjergkxder. Den starter i Tysk
land og lober igennem Belgien og
ind i Nordfrankrig. Den belgiske del
af Ardennerne fylder et areal, der er
noget mindre end Sjadland, og den-

ne ret overskuelige storrelse gor det
let at udforske det meste af omrii-
det pa en uges tid. Bilen er et oplagt
transportmiddel, men brug ogsii ger
ne cyklen som supplement, eller ud-
forsk omradet til fods.

Apropos bilen: Med et ubeskrive-
ligt udbud af kvalitetsol fra de hun-
drcde vis af bryggerier vil fristelsen
til at fylde bagagerummet pa.'nt op
nok tramge sig pa hos mange!

Det nyder vi lige nu godt af i bu-
tikken ved trappistbryggeriet Bras
serie d'Orval i den sydvestlige ende
af Ardennerne, hvor et par kas-
ser med den fortraifFelige morkc ol
bringes ombord i bilen. Bryggeri-
et er tilknyttet det storslaede cister-
cienserkloster Abbave d'Orval med

1 Dinant tager
sig smukkest ud
fra vestsiden af
floden med mid-
delalderbyen og
borgen

2 Maettet stem-
ning i en af Arden-
nernes mange
mindre byer. Nar
belgierne holder
sommerferie i juli
og august, kan der
dog blive trasngsel

3 H0je stalagmit-
ter og stalaktitter
skaber drama
i Ardennernes
underverden

»
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1 Ardennernes
mange vandveje
bliver udnyttet til
kajak- og kanoture
i skonne omgi-
velser

2 Dinant er stolt
af bysbarnet
Adolphe Sax,
som opfandt den
kendte jazzblaeser

3 Uhmm - hvid-
vinsdampede mus-
linger og pomme
frites, som de skal
smage

4 Mange steder i
Ardennernes byer
er der vidnesbyrd
om 2. verdens-
krigs store slag

aner tilbage til 1070, hvor de forste
munke ankom. Dele af klosteret er
en smuk ruin, mens nyere tilfojelser
fremstar rimelig intakte.

Det er en umulig opgave at skul-
le udpege den smukkeste af byerne i
Ardennerne, isa^r hvis ogsa beliggen-
heden indgar som en prasmis. Namur
la^ngst mod nordvest er en ret stor by
og er centrum for Valloniens parla-
ment, og byen evner at kombinere
storby og provinsby pa demokratisk
facon. Den ligger, hvor de to floder
Meuse (tysk: Maas) og Sambre fly-
der sammen. Det er i gagaderne i
Namurs gamle kvarter, at stemnin-
gen foles mest intens, isser om afte-
nen, nar byens mange studenter set
ter deres livlige aftryk pa folkelivet.

Syd for Namur finder du den lil
le perle Dinant. Den ligger pii begge
sider af Meuse og er en vasrdig kan-
didat til en placering blandt topsco-
rerne over regionens konneste byer.
Pii den ostlige side af floden ligger
det robuste citadel overst pa en stejl
klippe og vogter over byen.

I sollys udsender citadellets faca-
der en blid honningkulor. Om den-
ne farvenuance har inspireret til en
af Dinants kulinariske specialite-
ter, „couques", harde honningkager
i alle storrelser og former, forbliver
nok uvist. Sikkert er det imidlertid,'
at couques har aner tilbage til mid-
ten af 1400-tallet.

Omtrent neden for citadellet, ved
indgangen til den gamle by, finder vi
Notre Dame-kirken med sit karak-
teristiske logkuplede tarn. Dinant er
grundet sin skonhed og de uover-
trufne omgivelser uhyre popular
blandt turister, ogsa for sin rare, af-
slappede stemning, der har noget ud-
talt sydlandsk over sig.

Broen over Meuse er udsmykket
med farverige, store modeller af sa-
xofoner. Opfinderen af dette instru
ment, Adolphe Sax, blev nemlig fodt
her. En sejltur med en udflugtsbad
er et must, for fra flodsiden er byen
om muligt endnu smukkere, isasr ved
tusmorke, nar lysene i husene og ci
tadellet teendes.

Godt 60 kilometer lamgere mod
syd moder vi endnu en af de vallon-
ske charmetrolde. Velkommen til
Bouillon, som floden Semois stil-
le flyder igennem. Alene koreturen
hertil er alt vasrd. Ret fast ved byen
passerer man udsigtsstedet Roche-
haut, hvorfra det arketypiske syn af
Ardennerne ses. Staende hojt oppe
ser man Semois sla en skarp bue om
kring saftigt gronne marker, landsby-
en Frahan og lsengere ude de skov-
kla?dte, bolgende bakker.

Endelig! Belgiske
pommes frites
Boullion huser Belgiens maske mest
imponerende borg, som fylder godt
i landskabet. Ogsa den ligger - na-
turligvis - hojt hasvet pa en klippe-
afsats over byen. Er maven sulten, er
Bouillon ikke det vserste sted at vajre.
Pa rad og rsekke ligger restauranter-
ne og byder sig til pa begge sider af
floden. Nok er vi noget vajk fra ha
vet, men skaldyr er en popular spise,
isxr muslinger, hvortil der serveres
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HOLLAND

de verdensberomte belgiske pommes
frites. Bouillon er nok den af de val-
lonske byer, som byder pa de flotteste
udendorsaktiviteter, hvad enten det
gadder at taede i pedalerne pa cykel
eller vandre i magelos natur.

Ardennerne var ram me om nogle
af 2. verdenskrigs vigtigste og harde-
ste slag. Det var saledes her, tysker-
nes sidste ofFensiv blev udkasmpet
efter de allieredes landgang i Nor
mandiet i juni 1944. Her tvang de
tyskerne tilbage etapevis.

I december gengaddte tyskerne
med et desparat overraskelsesangreb,
som dog blev nedksempet allercde to
maneder efter i januar 1945. Det gik
imidlertid megct hardt ud over de ci
vile i byer som La Roche-en-Arden-
ne. Netop i denne smukt placerede
by ved Ourthefloden er der sterligt
mange minder om krigens gru. Pa
et udsigtspunkt hojt over byen star
et par udtjente svEervsegts-tanks som
stummc vidner.

Fra tankevaskkende krigsminder
begiver vi os videre til en anderle-

des forunderlig verden, som abenba-
rer sig i Han-sur-Lesses undergrund.

Med et lille tog korcr du fra cen
trum af den lille by ud til en af Ar
dennernes storste og flotteste dryp-
stenshuler med overaeldende mange
store stalagmitter og stalaktitter. Un-
dervejs pa den tre kilometer lange sti
igennem hulerne kommer du til gan-
ge, der leder ind i hele sale, hvor kun-
stigt lys pa vseggene forplanter en
meditativ stemning.

Meditativ kan du ogsa blive, nar
du nedszenker kroppen i varme kilder
i byen Spa i det nordostlige Arden
nerne. Byen oser af fordums storhed
med sine fornemme huse og palaver,
som danner ramme om spabehand-
linger og et kasino, og hvor adelen
lod sig forkzelc med kropslig velvxre.

Bynavnet blev givet af kejser Jo
sef II, som i 1781 valgte at give byen
det engelske navn for kursted. Spa i
Spa - hvilken herlig afslutning pa en
o d y s s c i A r d e n n e r n e . ■

BELGIEN

NAMUR •

DINANT

FRANKRIG

BOUILLO

FDM TRAVEL TILBYDER
FDMs rejsebureau har flere hotelier
i Liege. Eksempelvis det centralt
beliggende Hotel ibis Liege Centre
Opera, hvor prisen pr. person pr.
nat i dobbeltvaerelse er ca. 325 -kr.,
dog uden morgenmad. Et godt,
men lidt dyrere alternativ er Hotel
Ramada Plaza Liege City Center
lige i smorhullet. Her er prisen ca.
410 kr. pr. person pr. nat i dobbelt
vaerelse, ogsa uden morgenmad.
Find gode flypriser til Bruxelles pi
fdm-travel.dk

TYSKLAND

li£ge

LUXEMBOURG

5 Pa Namurs man
ge cafeer kan man
oplagt nyde en
„peket" -den lo-
kale enebaerbraen-
devin med smag af
citron, melon eller
jordbaer

6 Den svulmende
borg over Bouillon
er den storste af
alle i Ardennerne.
Byen og borgen
tager sig bedst ud
fra et udsigtstarn
pa estsiden
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