Anmeldelse
Byen Rocroi og museet
Anmeldt af Søren Juul

Under en ferie i Holland/Belgien (Arnhem og Ardennerne) i sommeren 2004, foretog jeg et lille smut
over grænsen til Frankrig. Formålet var at besøge byen Rocroi og se hvor det berømte slag mellem
franske og spanske tropper foregik.
Slaget ved Rocroi, 19. maj 1643, var en del af 30-årskrigen og kampen om herredømmet i området mellem
Frankrig og Spanien. Slaget endte med en næsten total udslettelse af de ellers så frygtede spanske tropper.
Lidt søgen på på Internettet ledte til byens hjemmeside. Her kunne jeg bl.a. se, at byen rummer et museum
og en næsten intakt fæstning, bygget af Vauban i 1675.

Den oprindelige fæstning blev bygget af Henri II (1519-1559) og senere udbygget af Vauban. Fæstningen
er næsten intakt og det meste af byen (inden for murene) er enten fra perioden, eller genopbygget efter
bombardementet i 1871.

Byen er en meget søvnig, lille fransk by med en central plads, som i øvrigt er den gamle paradeplads.
Gaderne spreder sig så ud til voldene fra denne plads.
En del af husene er forsynet med små skilte som fortæller om deres oprindelige brug, så når man går ned
af en gade (de er typisk kun lidt bredere end en hestevogn) kan man se, at en bygning f.eks. er bygget i år
1686 og var krudtdepot. Den rummede normalt så og så mange tønder krudt o.s.v. - ganske spændende.

Museet beskæftiger sig primært med selve slaget, men rummer dog også en række ting som belyser byen
og områdets historie. Der bl.a. udstillet en række romerske udrustningsgenstande, samt lidt om
landsbylivet.
Museet udstiller en række uniformer, våben o.s.v., samt en ret stor opstilling af figurer (ca. 30mm) som
illustrerer slaget. Ved denne opstilling er både en planche, som forklarer opstilling m.v., men også et par
mindre plancher som forklarer, hvilke regimenter der bærer de forskellig flag man ser i opstillingen.

Der er også en række fotografier fra tiden omkring århundredskiftet (altså 1800/1900). De illustrerer med
al ønskelig tydelig, at der ikke er sket meget i byen.
Der er mulighed for at se en lille film og billedfremvisning, som forklarer selve slaget og baggrunden
herfor.

Personalet var flinke og hjælpsomme og meget forklarende, så betyder det, at de kun taler fransk og at
man ikke selv gør det, ikke noget. Det lagde i hvert fald ikke nogen dæmper på deres lyst til at fortælle
o.s.v.
Byen og ikke mindst museet er absolut et besøg værd. Begge dele er hurtig overstået, da hverken byen
eller museet er særligt stort. Fra voldene er der en fantastisk flot udsigt ud over det omgivende landskab,
som hører til den lave del af Ardennerne.

