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2012 er forladt og regnskabet
over Kretas turisme i løbet af
året er gjort op.
Turismen er også blevet påvirket af Grækenlands finanskrise.
Det viser bl.a. en opgørelse af
besøgstallet ved Kretas største
turistattraktion, Knossos.
Her blev der solgt 420.280 billetter fra januar til september
mod 545.230 i samme periode
året før. En nedgang på 22%.
Angiveligt bruger turisterne
færre penge udenfor hotellerne
og besøger færre af Kretas attraktioner.
Til gengæld er der gode nyheder
fra Heraklions arkæologiske
museum, hvor de berømte fund
fra Knossos og andre af Kretas
mange kulturminder udstilles.
Efter at have været lukket i 6 år
for renovering åbner museet
igen i sommeren 2013.
Museet er et af Europas vigtigste
museer, fordi det huser verdens
største og vigtigste samling af

fund fra den minoiske kultur Europas første civilisation, der
blomstrede på Kreta for mere
end 3.000 år siden. Alt sammen
får nu fine betingelser i det nyrenoverede museum - som
forhåbentlig bliver besøgt!
Og krisen kan jo også betragtes
med lidt humor.
På Kreta har man i hvert fald
fundet det nærmest tragikomisk
at nogle turister i det forgangne
år har aflyst deres ferie på øen
af skræk for at skulle møde
skrigende demonstranter og
krigslignende tilstande i Kretas
fredelige byer.

Temaet er ligefrem blevet taget
op i den nyeste officielle turistfilm fra Kreta.
Her er en feriegæst voldsomt
optaget af at se TV, internet og
læse aviser, der kun fortæller
om det ene græske drama efter
det andet.
Men rundt om ham ligner Kreta
sit eget fredsommelige selv,
hvilket han selvfølgelig opdager
til sidst, så sloganet kommer til
at passe:
See for yourself, feel for yourself Crete, surprisingly yours.
Se fillmen her.

SIDE
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Knogle-æderen
Hyrderne på Kreta kalder den
'kokalas' - knogle-æderen.

ne indtil den brækker i stykker.

Vi andre kender den som en
lammegrib (Gypaetus barbatus).

Derefter flyver den i et karakteristisk spiraldyk ned og
æder marven og knoglestumperne.

Det er en af verdens største
fugle og dertil et af de sjældneste rovdyr i Europa.
Og et af de få steder, hvor
den kan ses, er på Kreta.

Lammegrib.
(Gypaetus barbatus)
Vægt 5-7 kg, højde
op til 1,1 meter,
vingefang op til
knapt 3 meter.
Foto: Jorge Lascar

Bl.a. i Psiloritis bjergene lige
syd for Villa Talea, hvor vi selv
har været (meget) heldige i to
tilfælde at se den imponerende fugl.
Det kretensiske navn har
lammegribben fået, fordi den
næsten udelukkende lever af
knogler. De udgør mellem 70
og 90% af dens føde.
For at få fat i knoglemarven
flyver lammegribben højt op
med knoglen, som den derefter lader falde ned på klipper-

På Kreta lever disse mægtige
fugle, der kan opnå et vingefang på næsten 3 meter, i de
allerhøjeste bjergområder,
oppe over trægrænsen (1.500
- 2.500 m.o.h.).
Kun om vinteren, hvis der er
faldet meget sne, kan man
møde dem i lavereliggende
områder.
Der er kun få lammegribbe på
Kreta. Man regner med at der
er 20-30 individer.
En større population findes i
Pyrenæerne mellem Spanien
og Frankrig (omkring 70-80
dyr), men bortset herfra er

Kretas lammegribbe den største population i Europa.
Men lammegribben på Kreta
er truet. Dens levesteder er
ikke så uforstyrrede længere i
takt med at vejnettet udbygges selv i de meget utilgængelige bjergegne på Kreta.
Dertil kommer ulovlig jagt - til
dels fordi det er en lokal
overtro at lammegribben
tager lam. Det har dog intet
på sig.
Endelig forlyder det, at vindmøller kan være farlige for
lammegribben. De tiltrækkes
af møllevingerne og slår sig
ihjel, når de flyver hen mod
dem.
Læs mere om Kretas imponerende fugleliv på hjemmesiden
her.

Maleferie på Kreta - udsolgt!
Midt i det kretensiske
forår (maj, 2013)
arrangerer vi igen i
2013 en 8 dages maleferie på Kreta.

Maleferie i
Exantis.

Det er fjerde gang. vi
afholder arrangementet - og igen har vi
oplevet at turen er
blevet fuldt booket
på under en uge.

NYHEDSBREV

Der er altså ikke mulighed for
at komme med denne gang.
Men skulle man være interesseret i eventuelt at komme
med på en senere tur, kan
man altid melde sig til vores
mailingliste.
Så giver vi besked, når der er
en tur under opsejling.

Hvis man vil se, hvad man er
gået glip af!!, kan man læse om
maleferien her.
Her kan man også finde kontaktoplysninger, hvis man
gerne vil med på mailinglisten.

APRIL,

2013
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Lyren: Kretas nationalinstrument
Lyren er
det instrument, der

Kreta har en levende folkemusiktradition og det instrument, der
mere end noget symboliserer den
kretensiske musik er det lille
strengeinstrument, lyren.
Instrumenterne håndlaves stadig
på øen og det sted, hvor de fleste

og mest berømte
værksteder findes,
er i Rethymnon, ca.
25km øst for Villa
Talea.

mere end
noget kenPå Hatzimixali Giandetegner
nari gaden nr 45 bag
kretensisk
byens park ligger
musiktrafamilien Stagakis'
dition
værksted.
Her har man i tre generationer
har fremstillet lyrer.

Men også inde i den gamle bydel
ligger der flere små værksteder.
Kommer man forbi kan man se
instrumentmageren arbejde - og
ikke sjældent kommer musikere
forbi og så er der pludselig gang i
en lille gadekoncert.

”ikke sjældent
kommer

Kretensisk folkemusik er temmelig
anderledes end græsk musik fra
fastlandet.

musikere forbi

Indflydelsen fra mellemøsten og fra
den byzantinske tid høres tydeligt.

pludselig gang

Stagakis' lyrer hører til blandt de
bedste instrumenter.

og så er der

i en lille
gadekoncert”

Kretensiske hoveder
I perioden 1905-1909 besøgte den
amerikanske antropolog Charles
Henry Hawes (1867-1943) Kreta.
Formålet med hans besøg var at
racebestemme de forskellige befolkningsgrupper på øen ved hjælp
af målinger af deres kranier. Noget, man dengang mente, var en
brugbar metode.
Han fik opmålt ikke færre end
2.700 hoveder under sit ophold,
men han stødte undervejs på et
problem.
Ikke alle hoveder havde den facon,
de var givet fra naturens hånd!
Åbenbart var det dengang et udbredt skik på Kreta at deformere
spædbørns hoveder ved at presse
dem med hænderne og vikle dem
ind i stramme bandager.
"Det er en skik, som er langt mere
udbredt end man drømmer om",
skrev Hawes. Kun blandt øens
muslimer og de bedre uddannede
byboere, fandt han, at det ikke var
det almindelige.

Og det har faktisk været en udbredt skik. På Kreta og blandt
samerne i Skandinavien har skikken holdt sig helt ind i det 20.
århundrede, men det har tidligere
været udbredt blandt folkeslag
over hele jorden og igennem tusinder af år.
Det blev praktiseret i oldtidens
Egypten og den græske læge og
forfatter Hippokrates kunne berette at det var sædvane i det
oldgræske aristokrati.
Måske med samme formål som
indsnøring af pigers fødder, der
var et tegn på ophøjethed blandt
aristokratiske kinesere frem til
kejsertidens ophør.

Spædbørns hjerner tager
ikke skade af, at de får
omrokeret deres hovedfacon, men behageligt har
det ikke været.
Øjenvidneberetninger kan
fortælle om, hvordan
forældrene vænnede sig til
at ignorere børnenes
konstante gråd over hovedsmerterne.

Kilder:
Hawes, C.H.: Archaeological and
Ethnographical Researches in Crete. Man, IX, pp. 171-172, Royal
Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, 1909

Men den mærkværdige praksis er
også dokumenteret blandt indianere i både Syd- og Nordamerika, i
Afrika og Mellemøsten foruden
flere europæiske lande.

Hatt, G.: Om den kunstige Formning af Barnehovedet hos de skandinaviske Lapper. Geografisk Tidsskrift, Bind 22, 1913 - 1914

Endnu et sted, hvor skikken var
udbredt helt op mod vor tid, var
Bretagne i Frankrig.

Juan, S.: The Odd Body.
Andrew MacMeel Publishing, Kansas City, 2004

Kunstigt
deformeret
hovedskal fra
Peru.
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Mere information
Udlejning og ledige tider, seværdigheder,
natur, kultur, vejr og klima, og meget mere...

Villa Talea,
Εξάντης, 54 057 Δ. Μυλοποτάμου,
N. Ρεθύμνης , Κρήτη

Læs tidligere nyhedsbreve fra Villa Talea.

Se hvornår huset er ledigt og book online.

”Klik på
ikonerne til
venstre, hvis

Læs om seværdigheder på Kreta.

du vil vide
mere”

Hvordan er vejret - lige nu og året rundt på Kreta.

Rejsebøger, romaner, kort og opslagsbøger om Kreta.

Kontakt os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

Villa Talea's nyhedsbreve
3-4 gange om året udsender vi et
lille nyhedsbrev (som dette) via
mails til dem, der måtte være interesserede.
I nyhedsbrevene vil vi f.eks. introducere særlige tilbud - eller fortælle
om andet spændende fra huset,
Kreta eller Grækenland i almindelighed.
Man kan tilmelde sig fremtidige
nyhedsbreve fra Villa Talea ved at
klikke her. Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde nyhedsbrevet - se info i tilsendt mail.

