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I Atlanten ca 60 mil väster om Marocco ligger Madeira. Ön omfattar till ytan 797 kvadratkilometer (en tredjedel mer 
än Bornholm) och har 265 000 invånare. De allra flesta bor på sydkusten, som t.ex. här kring Cãmara de Lobos.



Madeira är en vulkanö och mycket bergig, men senare tiders tunnelbyggande har underlättat kommunikationerna.



På sydkusten ligger Riberia Brava med kyrka och liten fiskehamn.







Grönsaker och frukt odlas på sluttningarna.



I bergen ovanför Cãmara de Lobos ligger Convento da Santa Clara, där vice abbedissan berättar om klostret.



Madeiras bananer finns i 
diverse former, däribland 
dessa som är mindre men 
smakrikare än de som når 
Skandinavien.



I mitten av ön och omgiven av vilda berg ligger Curral das Freiras (Nunnornas dal).



Från utsiktsplatsen på Eira do Serrado kan man se nästan rakt ner mot västra delen av samhället.



På nordkustens västra del ligger Porta Moniz, varifrån man har denna utsikt österut mot Ilheus de Ribeira de Janela.



Åker man på jeepsafari kan man ta andra vägar än de vanliga för att komma nära naturen.



Mimosaträden trivs bra på Madeira.



På toppen av Pico do Arieiro är man 1 818 meter över havsnivån, och kan titta västerut ner mot Curral de Freiras.



En intilliggande bergstopp är omgiven av moln.



Även på den norra och regnigare delen av ön odlas det i såväl något större som mindre skala.





Många mil av levador, vattenkanaler, transporterar vatten till framförallt de södra delarna av Madeira. Längs med levadorna går stigar 
som flitigt används som vandringsleder.



Längs levadorna växer mängder av för fotograferna obekanta blommor.





Eukalyptusträd och lagerträd är det gott om i skogarna. Eukalyptusträdens bark 
faller av och lämnar kala stammar, och under lagerträden spirar unga plantor.



Traditionella trekantshus var förr vanliga på norra delen av ön, och fortfarande finns några kvar i Santana.



Detta trekantshus är inte längre bebott, men visas gärna upp av ägaren.



Från nordkustens Porto de Cruz kan man se till öns östligaste udde Ponta do São Laurenco.



Sockerrör odlas på både stora och små ytor, och är en viktig inkomstkälla för madeiraborna. Mest lönsamt är att använda 
sockerrörssaften till att göra sirap och rom.



I Porto de Cruz ligger romdestilleriet Companhia Engenhos Do 
Norte. Där bedrivs verksamheten enligt traditionella metoder, 
och följaktligen drivs maskinerna med ångkraft. 



Den ur rören pressade sockersaften  jäses, destilleras och lagras 
därefter på ekfat. Den på detta sätt framställda rommen fungerar 
bland annat som basingrediens i madeiraspecialiteten poncha. 

Drycken består av citrusjuice, rom och honung. Starkt och 
värmande.



Liten sportbar (?) på norra sidan av Madeira.



Barens storlek spelar mindre roll så länge poncha serveras. 



Madeiras östra udde Ponta do São Laurenco med hamnen i Canical.



Pigg pensionär tillsammans med jeepförare Ricardo (i röd tröja) och hans kollegor.



Korgförsäljare i Rochão i närheten av Camacha.



Fundersam gäst på 
baren i Rochão.



På söndagarna är 
det marknad i 

Santo de Serra. Där 
kan man handla 

kläder, blommor, 
grönsaker, kakor 

och mycket annat.



Kakelplattor används 
flitigt på Madeira som 
utsmyckning, så även 
t.ex. i Santo da Serras
kyrka.

Utöver den på ön klart 
dominerande blåmåla-
de kakeln finns här en 
kakeluppbyggd bild 
föreställande Jesu dop.
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