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Riktigt livtigt odr glatt blir det i Vichnady den
första lördagen i varie månad, då tralctens befolk-
ning samlas till den så kallade hästrnarknaden.
Urspmngligen såldes nästan enbart hästar, nren
nu har handeln utvidgats odr omfattar också an-
dra diur, men även produkter från traktens gårdar
t ex de berömda filftofflorna.

h.rrus BAcKE

Pilens backe är en av stadens få riktigt trånga
gränder. Den har fått behålla sitt gamla utseende
på grund av de pilträd som står i gråindens smala
ände. Legenden säger aft när frihetskämpen
Robert Roien en gång passeradeVichnady, lade
han sig utmattad att vila under pilträden. Då steg
vindgudinnan spv ned till honom oö varnade
för ett bakhåll som förberetts i bergen för att fånga
honom. Crenom detta gudomliga ingripande
kunde Robert inte bara undvika bakhåIlet, han
kunde också genom sin list tillintetgöra sina
fiender. An i dag säg:s att de med den rätta tron
kan höravindgudinnans riist i pilbladens sus.
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VÄrxoMMEN rrLL VrcHN^e.oy

"lag har i mitt mbete ofta mött männbleor *m kommit
till Vichnady endast för att siilja sina oaror eller för att
hälsa på någon i ffirer. Hur ofta har sedan inte dessa

männsikor gång på gång återoiint till ofu skönaby? lag
knn, med hela mitt hjörta och med tyngden aa mitt
ämbete, säga Er: Skiinareby finns iclcz i Dieuze!"

Cordon Bleu

Borg- och slaktarmästare

PÅ rnouENAD GENoM Vrctrnr.roy

Iit oss ta en prcmenad genombyn i sällsknp ruÅ
traldens I iirare Monsieur Plumier :

"En promenad genom Vichnady måste starta
framför altaret i byns stolthet, Fellartemplet!"

FSXJÅRTEXI,OI.ET

Terplet är ett mycket bra ercempel på det s k
"enkla stentemplef'. Yttewäggarnas grovhuggna
stenar övergår i templets välputsade insida som
genom ett under. Från det höga tornet har man en
vidunderlig utsikt över bygden och det pittoreska
folklivet i byn.

Toncur

Iåt oss låimna templet och åter fåirdas ut i solm.
Det stora minnesmärket över de stupade i det
Stora Kriget 514 till51& som tillsammans med
två brunnar upptar mitten av torget, ger fiir den
nye bestikaren ett överraskande imponerande
intryd" Mnnesmärket anses vara ett av konst-
nären Obelix största arbeten. Han är också kind
för sin "Det stekta vildsvinef', en målning som
tyv:irr förstörde i den stora tempelbranden fu
520.

Lr Brsrno

Vid torget ligger en av traktens bästa krogar.
Under många år har Estouffad Brilliat och hans
hustru Velout6e drivit Le Bistro och de har givit
den lilla bykrogen ett gediget rykte för god och
vällagad mat odr utmåirkt service. Le Bistro fick
redan år 588 sin stiärna i Escoffiers Guide.

Focpr-rtusrr

"Fogdens hus" i Vichnady åir ett prakte»<empel på
den typ av kraftiga hus som byggdes under devi-
sen "prakt och försvar". Det åir nu snart 150 år
sedan den mycket effektiva skatteindrivaren
Sigfried Doberman lät bygga huset och det har
under senare år kommit att byggas om av familien
Delirium till ett modernt och praktfullt hus i den
Uriska traditionen. Byggnaden fungerar idag som
keditinstitut i familien Deliriums regi.

"BRUN.a. Husrt''

I "Bruna Husefl' föddes år 493 den kända filosofen
Sextus Empiricus, mycket berömd för sitt stora
verk "Därför tvivlar jag!". Huset användes bla i
hans tes om färgers relativitet, "Bruna hus i fåir-
grannt rus". Många orginalmanuskript till hans
verk finns att beskåda i hans välbevarade arbets-
ruIrL


