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Grøn,

grønnere,
Lakeland
Af Jørgen Lind

Hver fjerde booker online
Rejsekatalogerne med information om kulturoplevelser,
hotelpriser, sol og varme er langsomt på vej ud. Det spår
direktør og indehaver Søren Riis fra Riis Rejser, der har
senest har opkøbt Papuga i Vejle.
- I disse dage sender vi 25.000 kataloger på gaden til
vores faste kunder, men for første gang er det sket i avisformat. Det signalerer en omlægning af markedsføringen,
hvor internettet vinder frem. I år har hver fjerde af vore
gæster booket online. Samtidig er traditionen med at have
et katalog liggende under sofabordet halve og hele år ad
gangen ved at være et overstået kapitel, siger Søren Riis.
Han oplyser, at Riis Rejser med succes har sendt løbesedler med rest-tilbud ud. Helt droppes de store kataloger dog
endnu ikke. Som altid kommer bureauet sidst på året med
et traditionelt katalog.

Bøgernes by
Hvis du er bidt af bøger, skulle du tage en tur langt ud på
landet – nærmere bestemt til det sydlige Belgien. Her kan
du få dine litterære lyster og samlermani stillet i landsbyen Redu, der ligger mellem Wellin og Bouillon.
Et par af byens borgere tog i 1984 initiativ til at holde en
bogfestival, og til deres store overraskelse ﬁ k Redu over
15.000 besøgende i løbet af festivalen. Det gav andre bogfolk blod på tanden. I dag har Redu prædikatet Bøgernes by, og der er indrettet antikvariater og second-handboookshops i det ene hus efter det andet. Det har også betydet en opblomstring af landsbyens restaurationsliv, så
du kan få stillet mere end din læsetørst.

Der er et bjerg for alle, siger de i Lake District. Her ved Buttermere.

De højeste bjerge, de dybeste
søer, de fleste får. Lakeland i
det nordlige England byder på
en smuk og dugfrisk ferietur.
Tekst og foto: Iben Danielsen
I det nordligste England, syd for Skotland
og vest for de mere barske engelske mineområder ligger distriktet, hvor englænderne selv nyder at holde ferie: Cumbria eller Lakelands, som hvert år besøges af 12
millioner gæster. De kommer oftest for at
vandre i de alpine bjerge og langs søerne,
og det er helt forståeligt, for her er græsset
på de kuperede marker lysende grønt, og
nuancerne af grøn på bjergskråningerne
varierer så smukt i evigheder kun afbrudt
af små hvide uldtoppe - de græssende får.
Lakelands har de højeste bjerge, ﬁre af
dem over 1000 meter, og de dybeste søer,
og det er dette område af England, som den
romantiske forfatter William Wordsworth
digtede om.

Et bjerg for alle
Bjergene er godt nok høje, men de er til at
gå i, og det gør englænderne. De lokale siger, at her er et bjerg for alle, og en turist
kan måske også ﬁnde sit bjerg. For eksempel ved af tage en af de overkommelige
vandreture de 4 miles rundt om Buttermere. Det tager et par timer i de både vilde
og milde bjerge og langs bugtede vandløb.
Når Lakelands er så grønt, som det er,
skyldes det klimaet, og gæster skal regne
med regn. En ferie her byder på dugfrisk
vejr, regn og byger, men også på de smukkeste himmelformationer, når solen titter
frem. Og på sådan et tidspunkt, når vejret
er til det, vælger mange besøgende at sejle
ud på søerne. Det er især populært at sejle
med lake cruisers på den dybeste sø ved
Windermere - Englands største indsø.

Naturbeskyttelse
Hele Lake District er nationalpark. Overalt har det privatdrevne The National
Trust, som områdets største jordbesidder,
sat ind for at bevare naturen. Blandt andet er det Englands pendant til Danmarks
Naturfredningsforening, som driver ﬂere
kiosker og souvenirbutikker, lige som de
støtter museer, haver og parkanlæg. Og
de kan også anvise gode vandreture og udﬂugtsmål for besøgende.
The National Trust passer også på den
tidligere engelske historie fra de oldgamle

stencirkler og ruinerne blandt andet ved
Kendal. Historie, som blandt andet bygger
på normannernes besøg. I Lakeland hedder fjeldene »fells«, bækkene »becks« og
kilderne, der springer, »keld«.
De små byer, som er strøet over distriktet, er spækket med butikker, som tilbyder
vandreudstyr, trekking og sportstøj, og
byerne er naturligvis også rige på gamle
traditionelle pubber. Så kan de besøgende
få sig et måltid mad og en lokal pint elle
blot samle kræfter ved at tygge i områdets
egen kendte friske Kendal Mintcake, som
er en energibombe for vandrere, eller de
kan vælge restaurantens creamtea.

Kvindens bedste ven
Mænd elsker som bekendt at passe godt på deres ven, bilen. Men for kvinder er den væsentligste accessory oftest
håndtasken. En kvindes håndtaske indeholder næsten
hele hendes liv: Læbestift, rouge, mobiltelefon, lommetørklæde, børste, billeder af børn og børnebørn, kalender og
meget andet uundværligt nips.
Af samme grund bliver denne livsvigtige accessory behandlet derefter i restauranten på luksushotellet Grand
Hyatt i Berlin. Ved siden af hvert bord ﬁndes nemlig en
lille stol, hvor kvindelige gæster kan placere deres håndtaske, mens de nyder middagen.

Creamtea hos Peter Kanin
En rigtig creamtea serveres med englændernes begsorte stærke te, som drikkes
med varm mælk. Teen indtages sammen
med bagværket scones, som smøres med
clutted cream, der er ﬂødeskum som er rørt
næsten til smør, og marmelade. Et »tungt«
måltid, som er passende inden vandreturen i bjergene eller måske efter et besøg
i Hill Top, der er en af områdets store attraktioner.
Det var her Beatrix Potter boede og arbejdede. Hun er kendt for sine børnebøger om
Peter Kanin, Timmy Tiptå og pindsvinet
Strikke Prikke. Faktisk var hendes børnebøger og de ﬁne tegninger revolutionerende dengang omkring 1906, da de udkom;
Forfatteren var en kvinde, bøgerne var for
småbørn, og de første tegninger var ﬁne
dyreportrætter af Miss Potter, som var en
skolet og trænet tegner, der endelig skabte
sig en formue på sit arbejde, hvad der også
var forargeligt og ukvindeligt for 100 år siden i det konservative England.

Beatrix - ikke Harry Potter
Forrige år blev Beatrix Potters liv og arbejde ﬁlmatiseret med den amerikanske
skuespiller Renee Zellweger i titelrollen.
Og det har betydet ﬂere besøgende i Hill
Top ved Ambleside, hvor de besøgende
børn får en af Peter Kaninbøgerne som
guide, fordi rummene og møblerne på tegningerne kan genkendes. Ved Hill Top kan
man netop få traditionel creamtea i Fru
Strikke Prikkes testue (Mrs Tiggywinkles Tea Room).
Englænderne er vilde med Beatrix Potter og ved byen Bowness-on-Windermere
kan man derfor besøge det private, levende
familiemuseum »World of Beatrix Potter«.
Mellem de nuttede tøjdyr og storøjede tegninger er der faktisk god pædagogisk biologiundervisning for de yngste.
Endelig har Beatrix Potter også fået sit
eget kunstgalleri ved Hawkshead. Indtæg-

Søger sikker sol i efterårsferien

Områdets kendteste person er Potter - ikke Harry, men Beatrix, som tegnede og skrev om Peter Kanin for
100 år siden. Her er en lille pige i gang med at male Beatrix kunsten efter på Potters museum.

terne fra de mange aktiviteter er sikret i
fonde som også støtter naturbevaringen af
området ved Lake Lands og vandprojekter
i den 3. verden - helt i Beatrix Potters humanistiske ånd.

Verdens største blyant
Om Beatrix Potter brugte Derwent blyanter og farver til sine tegninger, melder
historien ikke noget om. Men en af områdets andre kendte virksomheder er netop
Derwent, the Cumberland pencil Co., som
i begyndelsen lå her på grund af forekomsten af graﬁt og senere har udviklet sig til
et verdenskendt kvalitetsprodukt. Virksomheden driver et blyantsmuseum med
en lidt slidt, men pædagogisk ﬁn historie
om blyanten igennem 400 år, og her udstilles også en blyant, der er optaget i Guiness
World of Records, da den måler 26 foot.

Uld på catwalk
Shetland, Texel, Suffolk, Kerryhill er navne på blot nogle af de arter får, som græsser på de frodige enge i Lakelands. Der
er 78 arter, som varierer i uld, størrelse,
fødselsrater og kød, og de 19 mest kendte
kan man få lov at kigge på ved et besøg
i Lakeland Sheep & Wool, der ligger nord
for Cockermouth. Det er meget underholdende at se fårene gå catwalk på scenen, og
endnu mere interessant, når gårdens tre
hunde bliver sat på arbejde. De vagtsomme hunde kan hurtigt få styr på en ﬂok får
og sågar på gæs med kun få instruktioner
fra ejeren.
Gården kan også byde på andre dyr, og
når sæsonen er oppe over, så klippes der
får. Der skal håndelag til, og rekorden
her er 720 får på ni timer. Der er nu ikke
mange tilbage i området, der lever af uldproduktion.
For besøgende som selv vil prøve kræfter
med naturen er der lige åbnet et populært
naturcenter, hvor man kan få lov at svinge
sig i lianer og prøve kravleteknikker. »Go
Ape«, hedder centeret ved Grizzdale Forrest.

Havevandringer

Får og uld catwalk som udflugtsmål ved Cockermouth.

Der er ﬂere åbne gårde at besøge i det
grønne landskab, bland andet Low Sizergh barn i Helsingon, hvor butikken har
uldvarer og udsøgte økologiske madvarer,
og hvor cafeen har udsigt til en stald med
malkning.
Turister i Lakelands er også ofte interesserede i haver og engelsk havekunst.
Et besøg kan gå til Holehird Gardens, ved
Windermere, som er drevet af et privat

selskab, hvor frivillige arbejder på havens
imponerende samling af stauder og hortensia. Det er også interessant at kigge indenfor ved Levens Hall - et ægte elizabetiansk slot bygget i det 13. århundrede. Det
er stadig privat hjem for familien Bagots,
men når der ikke er private gæster, kan
andre komme på visit blandt rustninger og
meterhøje mørke træpaneler. Levens Gardens er kendt for sine vældige formklippede træer og hække, som ligner et fantasirigt eventyrlandskab.

Hunde på pubben
Et besøg i det traditionelle England omfatter naturligvis pubkulturen. De velbesøgte
og stemningsfulde pubber, hvor de lokale
kigger ind hver aften til en enkel halvliters
øl. Blandt andet Dog & Gun i Keswick, som
ud over lokale øl, er kendt for sin gullasch
med domplings for 5 pund. Eller pubben
Stickland Arm ved Sizergh. Man kan være
heldig at dukke op en aften med levende
musik og jokes eller måske på den traditionsrige quizaften.
I langt de ﬂeste pubber er hunde velkomne. Det er de også i butikkerne, hvor vovse
kan komme med indenfor, hvor der altid
står en vandskål klar.
redaktionen@sj-medier.dk

Der er mange muligheder for at komme til Lake
med toget fra
Fakta District
syd, eller man kan ﬂyve
til for eksempel Manchester og køre i bil mod
nord af A6.
Der ﬁndes ingen store hoteller i
Lakeland, men en privat »bed and
breakfast« overnatning koster ikke
over 30 pund per person i højsæsonen
- og det med engelsk morgenmad.
Læs yderligere om Lake District:
 www.lake-district.gov.uk
 www. Golakes.co.uk
 Beatrix Potter: www.hillopshop.
co.uk
 www.hop-skip-jump.com
 Lakeland Sheep & Wool: www.shepherdshotel.co.uk
 Levens Hall: www.levenshall.co.uk
 Low Sizergh barn: www.lowsizerghbarn.co.uk
 www.holehirdgardens.org.uk

Det ligner efterhånden en tradition for rigtigt mange familier – at tage sydpå i uge 42, skolernes efterårsferie, der
nu er den næststørste rejseperiode efter skolernes sommerferie. Effekten af endnu en ikke-solsikker dansk sommer fornægter sig heller ikke i år. Cirka 67.000 danskere
pakker shorts, solcreme og badedyr, for at tage sydover i
efterårsferien. En del af dem pakker gode sko og bykort i
stedet, for at drage til en lun storby.
En foreløbig top-10 over de mest populære destinationer
i efterårsferien 2008 ser ifølge Star Tour sådan ud: Kreta,
Mallorca, Tyrkiet, Cypern, Rom, Gran Canaria, Madeira,
New York, Paris og Barcelona.

Et stykke Japan i Frankrig
Japanske
haver er in
i disse år.
Europas
største af
slagsen ligger langt
ude på landet i Vestfrankrig.
En parisisk
rigmand
anlagde den
i 1800-tallet efter alle Når mørket sænker sig, tændes lysene overalt i den
japanske have.
kunstens
regler, men
haven groede helt til i løbet af det følgende århundrede. Den blev
vækket af sin tornerosesøvn i 1985, og det vilde buskads
er siden blevet (gen)forvandlet til et perfektionismens
tempel.
Parc Oriental de Maulévrier (12 km sydøst for Cholet)
har åbent fra midten af maj til udgangen af november.

Dansk-svensk golfparadis
I Traryd 78 kilometer nord for Helsingborg er de to nordsjællændere Allan Damici og Michael Klostermann i fuld
sving med at skabe et golfparadis uden sidestykke i Nordeuropa. Den samlede pris løber op i 1,8 milliarder kroner.
Banen på 18 huller er designet af Robert Trent Jones II
og kommer til at ligge naturskønt i et naturligt kuperet
terræn. Ifølge Frederiksborg Amts Avis har de to developere gennem de seneste tre år opkøbt jord i området, så de
i dag råder over 260 hektar til deres golfresort. Ud over
golfbanen vil resortet indeholde 550 boliger, hvoraf nogle
af lejlighederne kommer til at ligge kun 20 meter fra vandet i Lake Lagan.
Publikum vil kunne underholde sig med andet end golf.
Der bliver bl.a. tennisbaner, mountainbike-ruter og mulighed for skisport om vinteren. Desuden etableres konferencelokaler, marina og restauranter.

Mobil check-in
Som det første udenlandske ﬂyselskab i Kastrup Lufthavn
introducerer Finnair nu mobil check-in til sine passagerer. Ved at benytte sig af mobil check-in slipper selskabets
passagerer for at stå i kø ved check-in skranken, og de kan
gå direkte til sikkerhedskontrollen, hvis de kun medbringer håndbagage. Flere selskaber ventes at blive koblet op
på mobil check-in i løbet af kort tid, oplyser Københavns
Lufthavne.

