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I det nordøstlige England – stort set mellem byerne Newcarsle og Hull – ligger
kystbyen Whitby.

Byen har gennem mange år haft en speciel plads i mit hjerte, som skyldes den
engelske serie ved navn Heartbeat – med det mere kryptiske danske navn: Små og
store synder.

På et tidspunkt blev serien sendt om eftermiddagen på den licensfinansierede TV-
kanal omkring det tidspunkt, hvor min middagssøvn var færdig, og serien var god
at vågne på – og lade stille op til resten af dagens arbejde.

Serien foregår i den fiktiv by i det nordlige England, men undertiden tog
personerne til den noget større kystby Whitby, hvor der som regel foregik dunkle
transaktioner mellem de anarkistiske fiskere og blakkede småhandlende med et
afslappet forhold til nedskrevne love og regler.

Whitby – i serien der foregår en gang i 50érne – er stort set en mindre kaj – nogle
få havneskure og enkelte huse, og derfor kan den faktiske størrelse – 60 år efter de
viste episoder fra Heartbeat – virke umiddelbart overraskende.

Whitby set fra den nordre del af byen

Whitby blev grundlagt I 656 af den kristne konge af Northumbria, som byggede
klostret Whitby Abbey. Det blev senere ødelagt af hærgende vikinger i 867.  En tid
blev byen kaldt Presteby (dvs. beboelse af Præster) – senere Whiteby, den hvide by
ligeledes efter vikingerne, for slutteligt at ende med den anglificerede udgave
Whitby. 

Klostret blev genopbygget i 1078 – i tiden efter Wilhelm Erobreren, men blev så
brændt ned under Henrik den 8. i 1540, da han opløste landets klostre og inddrog
deres rigdomme i egen husholdning. På det tidspunkt var Whitby blot en mindre
fiskerby – med omkring 20 huse.

Byen, der ligger ca. 76 km fra York, er en del af grevskabet North Yorkshire.
Floden Esk har sin udmunding her – og deler byen i 2 dele. Den gamle bydel med
klostret, som ligger på sydsiden, og den nyere – og noget større del, som ligger på
nordsiden.

 

 

 

 

Udflugter fra Whitby
Med Whitby som udgangspunkt er det naturligt at søge baglæns efter den lille
flække, hvor episoderne i Heartbeat udspiller sig. Byen kaldes Aidensfield – og
handlingen udspilles spredt ud over det hedeområde, som strækker sig fra York –
og nordover forbi Whitby.

I bedste engelske tradition har man bevaret en dampdrevet togbane, som går dels til
Midtelborough dels til Pickering.

Dampdrevet tog fra Whitb

 

Aidensfield

Goatland eller ”Aidensfeild” Station

Aidensfield er en fiktiv by, men kendere af Tv-serien vil givet nikke genkendende
til optagelses location på stationen Goatland. Et ganske beskrivende navn, for et
område, hvor gederne i tal langt overstiger de mange turister. Og man skal træde
varsomt.

Hele byen består blot af en enkelt række huse, som alle er omdannet til souvenir
eller slikboder. Spredt ud over fortovet – kan man finde eksempelvis de gamle
biler, som man har brugt i Tv-serien.



Broen mellem de 2 bydele

En drejebro, som kan ses på oversigtbilledet, forbinder de 2 bydele.

Det blev fortalt, at broen har været defekt i det meste af 2010 – og byens lokale
infrastruktur var på grænser til at bryde sammen

Hovedgaden i den gamle bydel

Den gamle bydel, med en trappe på mere end 200 trin til klosterruinerne, er rimelig
traditionel efter engelske normer, med gamle huse – forretninger side om side i
næsten alle – op til flere pubber og en nedlagt kirke, som i bedste engelske stil er
blevet omdannet til en butik, hvor alverdens nips og ubrugelige souvenirs
forhandles.

 

”Aidensfield” on location – en enkelt række huse i et storslået landskab

Kroen, hvor mangt en intrige planlægges, hedder i virkeligheden Goatland Kro,
men ét supplerende skilt fortæller de mange besøgende, at de er kommet til det
rette sted.

”Aidensfeil Arms”

Bedemand og mekaniker Scripps garage – er omdannet til et mindre cirkus, hvor
rekvisitter og almindelige souvenirs er bunket sammen på et meget beskedent
areal.



Den nedlagte kirkesal – med orgelpiber som dekorative elementer og prædikestolen som kasse

Den stejle skråning – eroderet af floden, har hindret yderligere ekspansion af den
gamle bydel, så alle bygninger opført de sidste par hundrede år ligger på nordsiden
af floden.

Klostret og kirkegården på toppen af sydbyen

På toppen af byen ligger en ”ny” kirke, som er opført efter Henrik den 8.´s
ødelæggelser, og i de tilbagestående ruiner er indrettet et lokalmuseum. De mange
gravsten omkring kirken er primært fremstillet af sandsten, og  bærer tydelige
vidnesbyrd på deres naboskabet til det åbne hav. Næsten alle inskriptioner er
ulæselige.

Nordbyen

Som et vartegn for byen – står en statue af James Cook på den yderste pynt – og
skuer ud over havet med skiftende måger respektløst siddende på hovedet. Kaptajn
Cook fik i sin tid sin grunduddannelse hos en handelsmand i Whitby, og hans
tilknytning til byen er – ud over statuen med en placering, som jeg ikke kan mindes
at have set bedre hos nogen anden statue, er der indrettet et museum, som fortæller
om hans talrige rejser, der endte så sørgeligt, da i indfødte på Fiji øerne spiste ham.

Scripps garage

Men stedet er besøgt af et meget stort antal turister. Mindst 8 gange i døgnet stiger
flere hundrede mennesker af damptoget, vandrer op af den halvstejle bakke,
beskuer undrende de 8-9 huse, kroen og garagen – og konsumerer en is – eller hvad
man nu byder på i forretningerne. Og så med toget tilbage igen.

 

Men malerisk er det når toget, med tuden fra fløjten og tætte dampe fra
lokomotivet, arbejder sig gennem landskabet.



 

Kaptajn James Cook

Det er nordbyen med sin strand, som i høj grad trækker turister til byen.

Stranden ved ebbe -

 

Derudover er der rige muligheder for vandringer på hedeområdet, med et areal,
som er omkring 3 gange Bornholms samlede. Umiddelbart ser det meget
overskueligt ud, men man skal ikke vandre længe – ad alternative stier – før man
kan forstå logikken i de mange episoder af Heatbeat, hvor personer farer vild i
området.

Robin Hoods Bay

En anden seværdighed i rimelig afstand fra Whitby er Robin Hoods Bay.

Det er et voldsomt skrånende terræn, hvis stigningsgrader kan måle sig med de
værste i Tour de France. 

Robin Hood har ikke meget med denne del af landet at gøre. Han levede mere end
hundrede kilometer syd for, men når man læser om stedets historie får brugen af
hans navn en vis logik.

Her ved kysten, hvor tidevandet gør en forskel, så havet ved flod når de stejle
skrænter, og ved ebbe efterlader et friareal på mere end 100 m, findes mange
naturlige huler i skrænterne. Og i tider, hvor befolkningen har fundet de pålagte
skatte og afgifter for store, og har søgt alternativ levering af varer – har området
været ideelt for smuglere.

Man sejlede varerne til hulerne ved højvande – og hentede den ved lavvande på
diverse køretøjer. En ny version af Robin Hood myten, hvor man røver fra
magthaverne – og giver til de fattige.

 



- og samme område ved flod.

Med placeringen så tæt på Nordsøen – og et frit stræk direkte til Norge – er byens
aktiviteter i høj grad underkastet skiftende vejrlig. Men når solen skinner fra en høj
sommerhimmel – er det som at vandre i den klare Nordjyske luft, når den er bedst.

Tidevandet, der indenfor et døgn frilægger en ca. 50 m bred strand – og siden slår
mod den solide betonpromenade, som strækker sig omtrent en kilometer ud af
byen, renser effektiv – og fjerner alle spor af mennesker, så stranden ligger ren og
uberørt ved ebbe. 

 

strandpromenaden

138 hytter i standardmål – med farverytmen – blå-gul-rød-grøn – ligger nærmest
byens centrale del. Det er hytter, som dels er personligt ejede, dels kan lejes for
kortere eller længere til af byrådet i Whitby.

 

Og så kan man ellers også her iagttage, hvordan man flokkes på den blotlagte
strand. Graver i sandet og skråninger efter fossiler - eller bare ligger. Kun i sjældne
tilfælde ses badende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den enkelte hytte kan indrettes helt efter ens personlige smag. Som
omklædningsrum er den oplagt, men sædvanligvis er hytten indrettet, som et
mindre sommerhus, med alle nødvendige ingredienser til et lettere måltid – samt
stole, parasoller og læskærme.

 

Englænderne, som er i stort overtal som turister har en noget speciel badekultur.
Det er ikke mange man ser direkte badende i havvandet. De synes mere optaget af
at grave rander og bygge sandslotte på den frilagte ebbe-strand. Enkelte vover sig
ud med et surfbræt ..



- men mest sidder de på betonpromenaden og nyder solen. Og det skyldes absolut
ikke kuldskær, for aldrig har jeg oplevet så mange letpåklædte mennesker – selv
når vinden kom strygende bidende kold.

Bag den stejle skråning – delvis i læ for havets luner, ligger den nyeste del af
Whitby.

 

     

 


