
Dykkerharpunør på Kreta - Sommeren L979

Artikel af Civilingeniør John Genart

Efter en vellykket studentereksamen i sommeren 1979 blev det endelig
sommerferie.

Der var fire ting, som skulle gennemfØres i sommerferien. Jeg skulle stadigvæk
passe mit job som sportsdykkerinstruktør i Københavns Dykkercenter, jeg
skulle finde mig en ny kæreste, jeg skulle beslutte mig for hvilken
universitetsuddannelse, som jeg ville starte på efter sommerferien og
forberede mig på det, jeg skulle tjene en masse penge, og så ville jeg også på

en velfortjent dykkerferie i Middelhavet.

Jeg havde et job i min fritid som taxachauffør for vognmand lønning i-Lyngby-
t-totte Taxa, hvor jeg tjente gode penge - specielt på nattevagterne, så det
startede jeg med.

Her kom jeg til at tale med en jævnaldrende kollega, som også havde mistet
sin kæreste og som også kunne tænke sig en ferie i syden. Så snart vi havde
tjent penge nok til at kunne betale rejsen, så tog vi af sted sammen. Det blev
titfætdigvis til byen Hersonissos på nordkysten af Kreta tæt på hovedbyen
Heraklion

Så snart vi ankom til hotellet i Hersonissos, så leiede vi en lille billig bil og det
var min plan at starte med at køre Øen rundt. Efter flere timers kørsel nåede vi
til den nordvestlige del af Kreta ved Chania. Her gav min kammerat op og ville
ikke med længere. Vejene var for dårlige, og det var for varmt. Vi kørte tilbage
til hotellet og afleverede bilen.

Det gik op for os, at vi havde alt for forskellige interesser, så vi skiltes som
venner og begyndte vores oplevelser hver for sig.



Jeg var interesseret i oplevelser, kultur, Øen, dens historie og i at komme på

dykkerture. Det var min kammerat slet ikke interesseret i. Han ville helst ligge
ved svØmmepølen hele dagen, drikke bajere, og snakke med de unge damer
på hotellet. Det var så ok for mig, selv om det irriterede mig. Dog vil jeg sige
til min kammerats forsvar, at mine ambitioner nok var alt for store. Det ville
have været en fantastisk rejse, atkøre øen rundt, men at tro, at det ville gå
godt under de gældende betingelser var nok lidt for vovet. Det var aldrig gået
godt, men det ville i hvert fald have været spændende.

Jeg havde ikke råd til lejebilen alene, så den måtte jeg droppe. Nu var det med
bus og dermed en stærkt begrænset aktionsradius. Jeg begyndte at lede efter
et dykkercenter, og det gik op for mig, at det eneste dykkercenter på hele øen,
som eksisterede dengang i sommeren L979, var Manello's dykkercenter, som
lå i udkanten af byen Heraklion. Det var egentligt heldigt, for jeg kunne tage
bussen derind.

Manello var uddannet frømand i det græske frømandskorps og havde bl.a.
gjort tjeneste på Cypern mod arvefienden Tyrkiet. Efter endt tjeneste pga.
aider, så havde han startet sit eget dykkercenter. Det skortede dog på

dykkerinteresserede turisteF, og Manello tjente sin dagløn ved at fange fisk
som undervandsharpunør for en eksklusiv havnerestaurant beliggende ved den
mondæne lystbådehavn i Heraklion.

Manello blev begejstret, da jeg dukkede op og kunne fortælle ham, at jeg i

Danmark var ansat som dykkerinstruktør i Københavns Dykker Center for en
forhenværende frømand i Søværnet - nemlig frømanden Mogens Elfenbein. Det
mindede jo Manello meget om sin egen situation, selvom dykkercenteret i

Danmark var noget bedre end Manello's dykkercenter på Kreta, men
charmerende var det.

:eg håbede på, at jeg kunne komme ud at dykke sammen med Manello så
meget som muligt, men jeg var samtidig stærkt bekymret for, om jeg
overhovedet havde råd til at betale ham for turene. Jeg var allerede i starten
af ferien ved at løbe tør for penge.

Hver dag, så spurgte jeg Manello, hvad det koster, men hver gåflg, så sagde
han bare: "Forget - we talk about it". Jeg var ude at dykke sammen med
Manello hver evig eneste dag igennem hele ferieperioden. Jeg tænkte, hvad
sker der lige her. Jeg bruger jo hans dykkerudstyr hver dag, og er med i hans
båd fra morgen til aften. Hvad kommer dette her ikke til at koste?

Men, efter nogle dage, så sagde Manello til mig, at han havde accepteret mig
som kollega. Jeg var åbenbart bestået som undervandsharpunør, og var nu
med til at tjene penge for ham med fangsten til den fashionable restaurant på
havnen. Det kom helt bag på mig, og jeg tørrede sveden af min pande. Jeg var
sgu blevet accepteret som en af hans medarbejdere.



Jeg fik ingen løn for det, men det var heller ikke nødvendigt, for jeg havde ikke
længere nogen udgifter. Jeg blev hentet og bragt overalt i Manello's bil, og jeg
kunne til enhver tid spise gratis mad med god vin på Oen fashionable
restaurant nede på havnen.

Jeg havde allerede i starten af ferien mødt en hollandsk pige, Lies Driedijk,
som blev min nye kæreste. Hende inviterede jeg ofte med på denne
restaurant,

Jeg havde ingen udgifter, og i flere tilfaelde blev jeg inviteret hjem til Manello's
familie. Hans familie bestod af hans forældre og hans børfi, og familien var
græsk-katolske. Her fik jeg oplevelsen af at spise original græsk føde og drikke
kaffe i små kopper. Kaffen var dog så stærk, at det næsten brændte sig
igennem tungen. Jeg følte mig totalt godkendt af familien. Det var en utrolig
oplevelse, og som at rejse flere hundrede år tilbage i tiden.

Alligevel var jeg bange for økonomien. Kunne det virkelig være rigtigt, at jeg
havde haft så fantastisk en dykkerferie med alt dette uden at skulle betale
noget. Det var fØrst, da Manello og hans søn efterlod mig og min hollandske
kæreste i lufthavnen for afgang til henholdsvis København og Rotterdam, at
det egentlig gik op for mig, at jeg ikke skulle betale en eneste Øre for alt det,
som vi havde oplevet.

Det eneste, som Manello forlangte af mig var, at jeg skulle sende ham kopier
af af le de billeder, som jeg havde taget. For at kunne gØre dette gav han mig
sit visitkort. Her er en kopi af det:
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Manello sagde også, at jeg skulle sØrge for at vende tilbage til ham.

Selvfølgelig sendte jeg ham kopier af alle billederne, men det lykkedes mig
aldrig at vende tilbage til ham.



Til gengæld rejste min nye hollandske kæreste, Lies Driedijk, efterfølgende op
til mig i Danmark på ferie, og jeg viste hende alle de gode historiske steder i

København m.v.

I det følgende ses billedrapporttagen fra dengang.

God fornøjelse,
John Genart
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HERSONISSOS

Hersonissos på Kreta har to spændende men meget forskellige ansigter. Den moderne badeby, som i

højsæsonen tiltrækker liusglade mennesker fra hele aerden. Og så det gamle Hersonissos med

nøbobyerne Koutouloufari og Piskopløno, haor liuet i århundreder har høft en anden rytme, end ai er

aant til. Fritidsreiser har aæret i Hersonissos i mere end 20 år.

T|' den hektiske høisæson, juni-au-
gust, er Hersonissos tumleplads for
livsglade mennesker fra hele verden.
Men sommeren er lang, og allerede
tidligt om foråret byder øen på stor-
slåede naturscenerier, der skifter i
dramatiske og skønne farver. Tager
man hertil inden den virkelige høj-
sæson, vil man opleve en fascineren-
de og anderledes side af den græske

øverdens største, og i mange henseen-

der mest interessante ø. Og at rejse

hertil i eftersommeren eller i det tid-
ligere forår er lige så spændende.

Uanset på hvilken'tid af året du
rejser til Hersonissos, så har Kreta me-
get at byde på. Ikke kun det storslåede
landskab men også de ældste kultur-
minder i vor del af verden, som f.eks.

Knossos, det største af paladserne
som ligger udenfor Heraklion.

98 Hersonissos, Kreta

Udflugter

Knossos: Den minoiske kultur, Euro-
pas vugge. Efter en rundtur i Det ar-
kæologiske Museum i Heraklion fort-
sætter rejsen til Knossos, det største af
de minoiske paladser. I den store cen-

tralgård {remgår det, hvor stort dette
palads egentligt var. I dronningens
værelse står verdens formentlig æld-
ste badekar! Mange andre detaljer i
Knossos tilhører også de ældste i ver-
den. Heldagstur, ca. 240,- børn ca.

115,- excl. frokost.
Lassithi: De titusinde vindmøllers
plateau. Fra det vældige Ambelos-pas
i 1.000 meters højde, er udsigten ene-

stående. Nogle dage kan flere tusinde
af de primitive, men effektive vind-
møller være i gang. Her er også mu-
lighed for at besøge Zeus' fødegrotte.
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4ountain refuge
tefuge de montagne
lergschutzhUtte

'rehistoric site
iite prehistorique
'råhistorische Ståtte

,rchaeological site
;ite clåssique
:lassische Ståtte

Byzåntine site
Site byzantin
Byzantinische Ståtte

Medieval site
Site mddi€val
Mittelalterliche Ståtte

Monastery
Monaståre
Kloster

Beach facilities
Plage organis6e
Badestrandan lage

Cave
Grotte
Tropfsteinhohle

Yachi supply station
Station d'approvisionnement de yachts
Jachtversorgu ngsstati o n
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KEY TO MAP

LEGENDE DE LA CARTE
ZEICHENERKLABUNG

Road network
=;=-;- Beseau routier

StraBen netz

: iii.;r Distance in kilometres.ri. Disiance en kilornåtres
Entfernung in km

(a) International Airport
Adrodrome International
lnternationaler Flughafen

Domestic Airport
A€rodrome (reseau intdrie
Iniand-Verkeh rsf lughaf en

Hotel
Håtel
Hotel

Camping site
Camping
Camping
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