
                                                        Gamle Northhumbria Hotel, der vi bodde i 1976(?), har
                        skiftet navn til King’s Cross Inn Hotel.  Første gang bodde vi på loftet med
            utsikt til skorsteiner og bakgårder. I natt bodde i kjeller’n med utsikt til en sjakt 
opp mot bakkeplanet. Det går nedover med oss. Vi skal med 9.06-toget til York..



Inne i King’s Cross stasjonen faller Erling i staver over den nye hallen. Både denne, og nabostasjonen, St. Pancras Inter-
national ble pusset opp i 2007, samtidig som St. Pancras overtok som stasjon for Eurostar.



York
Med snøgg-toget til 
Edinburgh tar turen 
fra King’s Cross til 
York mindre enn to 
timer .
Stasjonen som da Stasjonen som da 
den ble bygd, som 
Yorks andre stasjon 
i 1877, var verdens 
største, er fortsatt 
gigantisk. Kaféen 
under jern-bjelkene 
har like fullt små- har like fullt små- 
skala Miss Marple- 
preg.

Klokka viser at det 
bare er 19 timer 
siden vi satte oss på 
flytoger i Oslo. 
Verden er ikke stor.



Paa gjengrodde stier
Fra stasjonen ruslet vi over Fra stasjonen ruslet vi over Lendale Bridge bort til biblioteket, der vi 
holdt til hele dagen de første ukene etter at vi kom høsten 1996, mens 
vi bodde på vandrehjemmet. Vi hadde med lunsjpakke som vi spiste i 
muséparken like ved så lenge været tillot. Nå hadde lesesalen fått noen 
datamaskiner, som ikke var der i 1996, og en del av barne-avdelingen i 
første etasje var blitt kafé, ellers var det meste likt.

Det var tid for lunsj. Så tidlig på dagen fikk vi ett av de to borda ved Det var tid for lunsj. Så tidlig på dagen fikk vi ett av de to borda ved 
karnappvinduet i River House der Pizza Expressen holder til, like ved 
brua. Vi var der ikke så ofte for 20 år siden, men det er et fint sted, og 
den tynnbunnede pizza’n er veldig god! (De har mye annet enn pizza.)

På bildet er vi innom pub’n KingPå bildet er vi innom pub’n King’s Arms, der vi tok en øl rett etter at 
flommen trakk seg tilbake i 1997. På veggen, høyere enn bardisken, 
var det markert hvor vannet sto. Vi ville se om merket sto der fortsatt. 
Det gjorde det ikke. Til gjengjeld var det kommet opp en lekker stolpe 
med nivåer på mange flommer denne pub’n har overlevd opp gjennom 
historien. (Som det såvidt synes: Her er ikke overdrevent mye tapet på 
veggene..) Beliggenheten ved bredden av flomutsatte Ouse var blitt en 
ekstra attraksjon.ekstra attraksjon.

Herfra er planen å gå langs Tadcaster Road, ta en øl på The Beefeeter, 
se om vår gamle ’cottage’ i 64 More Lane står fortsatt, og hvis vær og 
krefter holder, spassere ned til Bishopthorpe og følge Ouse videre sør- 
over til vertshuset Ship Inn, ved Acaster Malbis, der vi skal bo. Det var 
denne turen, som vi gjorde noen søndager våren 1997, vi bestemte oss 
for å gjøre om igjen nå 20 år seinere. Av ulike grunner, fikk vi det ikke 
til på våren (i morgen er det St Hans), men bedre seint enn aldri.



Vi har fulgt Tadcaster Lane sørover fra York sentrum. På veien ville vi gått innom pub’n The Beefeater, men den var nedlagt! 
Hotellet The Swallow, var likeledes blitt Marriot.  Her poserer Erling utenfor 64 More Lane, der vi bodde 1996/97. Det står 
tomt og er tydeligvis under oppussing. Nå skal vi gå til Bishopthorpe og følge Ouse videre sørover til vertshuset Ship Inn _
en tur vi typisk gjorde noen søndager våren 1997..

64 More Lane, York



Bishopthorpe

Inger følger med på aktiviteter på the fields ved Bishopthorpe. Guttene spiller cricket og jentene slår hjul.



Langs Ouse på vei til Ship Inn i Acaster Malbis. Brua i bakgrunnen er den gamle jernbanelinga til Selby. Den var allerede i 
1996 gjort om til sykkelvei, og planetene i solsystemet i rett proporsjon og størrelse var plassert på strekningen. 



The Ship Inn ved Ouse i Acaster Malbis

Vi har «river view» og får rommet med vindu øverst til venstre på bildet. Skal bo her to netter.


