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När vi kom fram hade våra vänner på Ninita
ordnat en plats åt oss i den fulla marinan och 
de stod på bryggan, tillsammans med Sven 
Yrvind och tullen, och välkomnade oss. Vi 
mådde så bra och var så käcka att vi städade 
det mesta redan på kvällen och tog oss varsin 
dusch. Normalt brukar det ta ett par dagar 
innan vi är i ordning efter en överfart. 

Vi tänjer ständigt på våra non-stop-avstånd och från 
Peniche var det dags att segla till Porto Santo, en tripp på 
536 Nm. Äntligen fick vi känna att vi hade en segelbåt! Vi 
motrade endast ut ur och in i hamn. På färden hade vi liten 
kuling i aktern i två dygn med kuling i byarna. Två rev i 
storen och genuan tog vi inte upp. Vi höll nere farten till 5 
knop eftersom vi hade två vågsystem och det blev för 
mycket vatten i sittbrunnen när vi ökade. V fick oss ändå 
rejäla duschar och badkar titt som tätt. Det var roligt att 
känna hur vattentemperaturen ökade längs vägen, med 5 
grader faktiskt. Det tog oss 4 dygn och 9 h. Martin mådde 
kymigt i två dygn, men Filippa som åt en arsenal av diverse 
piller hade det gött. Vi såg delfiner och en val, troligen 
pilotval. En natt gick preventergajen av i en gipp, det 
åtgärdade Martin snabbt, trots mörker och vågor. 
(Full)måne varje natt gjorde dock nätterna ljusa.

Vi har vår sjökoj på salongsgolvet.



Vattnet höll 23-24 grader C och var klart som 
i en simbassäng en bit ut från stranden. 
Mycket strandhäng blev det. 

Nina som skadat tummen när hon skulle 
skära  torkad skinka i Galicien fick bada 
med en påse runt handen. Inte så lätt att 
simma under vattnet, men hon kan!

I Porto Santo låg marinan på ena sidan piren och 
stranden på den andra. Hit kommer madeiraneserna
och semestrar på den 10 km långa sandstranden. 
Men semestern var förbi och vi långseglare hade 
den nästan för oss själva. 



En varm dag gick på walkabout på Porta Santo. Det är en karg ö med få 
träd. Mest kaktusar. Det lilla samhället ligger på södra delen där det är 
plattare och lättare att odla och valla. Förr i tiden låg Madeiras flygplats 
här och resenärerna fick åka färja till Madeira. Som så ofta i Spanien 
och Portugal har de skapat trevliga utemiljöer i det lilla samhället. 
Dessutom finns det nästan inga spår av utlandsturism, vilket är 
avkopplande för oss som turistar i tidsenheten år. 



Porto Santo är populärt bland långseglare just för att 
det är lugnt och folktomt. Det vi inte visste innan vi kom 
hit var att det var så populärt för nordbor! På piren runt 
marinan är det tradition att måla en bild och skriva sitt 
båtnamn mm och nästan hälften av målningarna var av  
danskar, svenskar, norrmän och finländare. 
Dessutom låg det flera svenskar och norrmän och 
några enstaka danskar och finländare i marinan under 
vår vistelse här. 

Såhär blev vår målning. 



På kvällarna var det socialt värre. Vi blev 
inbjudna på öl och räkröra hos Noatun, på 
gitarrspel och sång hos Catalina, vi hängde på 
bryggan med grillande tyskar och danskar, vi 
jämförde båt med Gulliver G (Nicholson 32) och 
så spenderade vi förstås tid hos Ninita; spelade 
kort och snackade om allt mellan himmel och 
jord. 

Hade man tid över kunde man gå bort några 
meter på bryggan och förundras över Yrvinds 
båt. Den var liten; 5 m. Han skulle sticka direkt 
över Atlanten från Porto Santo, beräknade att det 
skulle ta två månader. En rolig del av hans 
proviantering var att han kommit över ett parti på 
100 grapefrukter, så dessa hade han ombord och 
skulle mumsa på på överfarten.

Precis bredvid vår båt låg två dykbåtar. Vi 
valde José Ricardos dykfirma och gjorde 
två dyk med honom. Vattnet var klart, 
botten var karg utan vegetation och det 
fanns en hel del fisk. José brukar under 
sina dyk slå sönder sjöborrar och mata 
fiskarna med, vilket förmodligen genererar 
mer fisk än vi skulle sett annars. Ibland var 
jag (Filippa) helt omsvärmad och kände 
mig som en i stimmet. Det kom också en 
Dusky grouper som ville kela. Andra dyket 
var ett vrakdyk. Mer ström och nere på 30 
m. 
Martin fick låna ett harpungevär av Ola och 
övade på att fånga maten, så som vi ska 
göra i tropikerna. 



Geologiskt sett var Porto Santo en häftig ö – som ett enda 
stort, halvfast grusberg. Ras var vanliga, vilket fick oss att 
undra över vem som kom på att de skulle bygga en 
parkeringsplats vid en lodrät grusvägg. 
(På västra sidan av ön vad det fantastiska formationer i 
sandsten. Har tyvärr inga bilder på det.)Parkera din 

bil här om 
du vågar!



Efter tio slappa semesterdagar på Porto Santo styrde vi kosan söderut mot Madeira. På 
vägen fick vi en liten tonfisk. Högg fint på vår rosa bläckfiskimitation. Lyxigt att få stekt tonfisk 
när vi lagt ankar i den vackra viken Baia Abra. Klipporna är strierade i allsköns färger och 
vattnet är kristallklart så vi kan se ankaret och kättingen på botten. I vattnet bor det en familj 
revirstinna triggerfish som skrämde upp besättningar från flera båtar ur vattnet genom att 
nafsa dem i tår och hälar. 
Baia Abra ligger på nordöstra spetsen av Madeira. 

Orkestern



Dag två i Baia Abra upptäckte vi att det gick människor i rad uppe på klipporna, så vi 
rodde in med dingen och skuttade upp på leden. Mest tyskar med kängor, men det 
kom också två knasiga svenskar i färgglada kläder – det visade sig att det var Nina 
och Ola från Ninita som tagit en buss för att gå den här leden. 

Det var tydligen 
vanligt att rasta och 
äta högst uppe på 
toppen på leden, för 
där samlades 
ödlorna i horder. De 
var över hela Martin 
och hoppade och 
högg efter avokadon 
som vi delade på. 

På andra sidan näset var det upptornad dyning.I vår vik var det lugnt, precis så vi kunde sova i 
förpiken istället för sjökojen.

Tyska fotgängare



När vi skulle gå till Funchal, huvudorten på Madeira, fick vi veta 
att det var fullt i marinan, så vi gick till marinan en halvtimme 
bort – Quinta do Lorde. Det är ett lustigt ställe. Från havet såg 
det ut som om vi seglade förbi en fransk bergsby från en 
Disneyfilm eller från något dataspel. Pittoresk men liksom för 
ren. När vi kom in i marinan visade det sig att byn var under 
uppbyggnad och helt tom. Restaurangen i fyrhuset och 
marinakontoret var de enda lokalerna som användes. I 
restaurangen kunde vi få direktbakade frallor.
För den som planerar att ligga i marinan kan vi rekommendera 
att spendera en halvtimmes snorkling precis runt södra piren, 
en plats som Båten Anna visade oss.



Eftersom det var fullt i 
Funchals marina erbjöd 
Nina och Ola oss att 
spendera en natt i 
Ninita. Det gjorde vi så 
gärna att vi utökade till 
två nätter! Innan vi 
började tära på våra 
värdar var vi på 
madeiravinmuseum. På 
bilden syns en 
vinpress, byggd på 
samma sätt som de 
gamla romarnas. 



Upp på berget i ottan för att gå 
till Madeiras högsta topp. Vi som 
vant oss vid 25-28 grader blev 
ordentligt hurvna av de 8 
graderna i bergen. 

Solen sken oskymd de tre timmarna det tog oss att nå toppen. Första 
timmen var vi helt ensamma. Sen kom det mer och mer tyskar. 
Hurtigt folkslag.



För något år sen brann 
det över stora delar av 
Madeira, så många träd 
på den här vandringen 
var brända. Det skapade 
ett surrealistiskt landskap 
tillsammans med den 
orografiska dimman som 
ökade på hemvägen. 



Som om vi inte var nöjda med en fantastisk vandring och kraftansträngning 
drog vi iväg till en Fado-restaurang på kvällen. Levande musik och kraftfulla, 
hjärtslitande sånger av servitrisen … och av servitrisens mamma och av 
servitrisens pappa och av servitrisens bror och av servitrisens faster… 
På Madeira är Espada (Scabbardfish) en delikatess. (Inte att förväxla med 
Espada i Galicien, som då är swordfish.) Det är en djuphavsfisk som fiskas på 
lång lina. Fiskarna dör (och ändrar färg) innan de kommer upp till ytan, pga
tryckändringen, så ingen har nånsin sett en levande Espada. Den serveras 
panerad med en stekt banan på toppen och med apelsinsås, smarrigt, som en 
god torsk ungefär. (Galicisk Espada smakar urvattnat fläsk.)



Så var det då dags att bege oss till 
Teneriffa på Kanarieöarna för att möta upp 
med Martins mamma Anita och Bosse. 
Bästa seglingen hittills! 7-10 m/s hela 
vägen, slör. Vi kunde ha hela stället; 
storsegel och genua. Gjorde 6,5 knop i 
medel på mellandygnet. 2 dygn och 9 h. 
Fyra hugg på spöet, men tre släppte och 
en tog hela bläckfisken från oss. Måste 
varit en bamsefisk! 
Andra kvällen blir jag väckt av en förvånad 
Martin som ropar att bommen lossnat från 
masten. Vi sitter och tittar på den ett tag, 
liksom vrider på huvudena, ingenting har 
nämligen förändrats i båten, bommen 
hänger i seglet och vi gör samma fart som 
innan. Det var bara att surra fast bommen 
vid masten och ta ner storseglet och segla 
vidare på genuan. (Det var bulten som 
gängat ur sig så sakteliga under de fem 
månader vi varit ute.)

När jag gick på min morgonvakt var det 
kolsvart utan måne och stjärnorna var så 
klara att jag kunde snacka med dem. När 
gryningen kom kunde jag skönja Teide i 
fjärran.

Månadens citat får Martins mormor stå för (en 
sommardag för ett par år sen, Martin och jag var på väg 
till havet): ”Ja, man ångrar aldrig ett bad.”


