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Johnny B.(Goode):

Tannlege på 
Madeira
Av tannlegene Staale Bentsen og Bir-
ger Sunde

Etter tannlegeeksamen fra Bergen i 1979,
jobbet Johnny Bjelkarøy noen år i militæret,
bl.a. i Libanon. Utferdstrangen ble stor
og higet etter varmere strøk, som Portugal,
Saudi-Arabia eller Australia ble tent.

tter mye fram og tilbake, fikk han 
portugisisk tannlegelisens og fer-
den gikk til Madeira. Portugal og 

Universitetet i Bergen hadde
på det tidspunktet innledet et samar-

beide om tannlegeutdanningen i Por-
tugal gjennom NORAD.

Da han startet ble han tannlege 
nummer tre på øya! Det kan man kalle 
en ekte pionér! I dag er det 250 tannle-
ger der, som betjener en befolkning på 
250 000.

MADEIRA • En liten øy, sørvest av 
Portugal og litt nord for Kanariøye-
ne. Den er ca. 6 mil lang og 3 mil bred. 
Øya tilhører Portugal, med internt

selvstyre. Madeira består av vulkan-
ske bergarter, og er meget kupert. Høye 
fjell deles opp av dype daler.

Høyeste fjell er over 1800 meter. Det 
meste av bosetning er langs kysten.

KLIMA • Stabilt og behagelig kli-
ma for en nordboer. Om vinteren ligger 
temperaturen på 14 til 20 gra-
der, om sommeren fra 24 til 29 grader.

Fuktig luft, noe regn.
Øya er grønn og frodig, forhold for 

å dyrke jorda hele året. Alt som kan 
dyrkes på denne kloden, kan dyrkes på 
Madeira! For den

som er interessert i botanikk er øya 
et eldorado. Et besøk i botanisk hage 
kan anbefales.

BEFOLKNING • På 1400 tallet, ble 
portugisiske grupper beordret til å bo-
sette seg på Madeira og dyrke landet.

En formidabel oppgave i det ulendte 
landskapet. Det ble bygd steinsettinger 
og hengende haver oppover fjellsidene.

Det er god havn på Madeira og 
i kolonitiden var det et yndet stopp for 
sjøreisende. Det ble utvekslet varer og 
genetisk materiale.

LEVADA • Levada er et sinnrikt van-
ningssystem, som tar vare på vannet og 
leder det til dyrkbar mark.

I hovedsak går levadaene fra den 
regnrike nord siden av øya til sørsiden. 
Det fuktige klimaet gir gode vekstfor-
hold for mange trær og blomsterarter.

TURISME • Masse turister hele året. 
Toppsesong, sommerhalvåret og jul/
nyttår. Stor del av befolkningen lever 
av turisme. Det ville, vakre og

frodige landskapet innbyr til turgå-
ing.

Veldig populært er det å gå langs 
levadaene. Det er også mange fjellstier, 
men de er dog mer kupert.

Det er mer enn 5000 som går turer 
hver dag her nede.

Bading foregår i hovedsak fra salt-
vannsbasseng. De er bygget i flo- fjæ-

Birger Sunde og Johnny Bjelkarøy til høyre.E

Utseendet skjemmer ingen!
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resonen. Strandsonen er noe uryddig, 
med lavastein, strøm

og bølger. Det er i senere tid laget et 
par kunstig anlagte strender. Porto 
Santo, en liten naboøy nordøst for 
Madeira som kan nås

med ferge eller fly, har imidlertid en 
flere kilometer lang sandstrand!

Innimellom alle fjellene finnes også 
et par fine golfbaner som er flittig 
benyttet av dem som elsker den type 
aktiviteter.

ESPADA • Svart fisk er ofte på meny-
en. Det er kun skinnet som bedrar, da 
kjøttet er lyst og særdeles velsmakende! 
Anbefales på det varmeste!

Den fiskes på over tusen meters dyp 
og lever kun rundt Madeira og i Japan-
havet. Den er ikke særlig pen og odon-
tologisk sett er den velutstyrt.

Begynner det å bli slitemerker 
hjemme i sofaen, så er Madeira en 
annerledes feriedestinasjon og en reise 
verd!

Fugl eller fisk? Eller blomst?Fra saltvannsbassengene i Porto Moniz nordvest på øya.

Ståle Bentsen poserer ved en av de mange
levadaene

Vi lånte leilighet av Johnny

Han leier ut et par hus og leilighet i hovedsta-
den Funchal, er behjelpelig med opplysnin-
ger, skaffer turguide, etc.

For opplysninger: e-post: 
bjelkaroy@gmail.com 
Tlf.: +351965522727

Reise: Norwegian har direkte rute i vinter-
halvåret i tillegg til charterreiser hele året.

Flyreisen fra Gardermoen til Madeira (Fun-
chal) tar fem timer.

Ført i pennen av Ståle Bentsen og Birger 
Sunde, kullinger av Johnny, som la ut på 
en ekspedisjon for å se hvordan Johnny hadde

det i utlendighet! Det ble en særdeles hyg-
gelig reunion etter over 40 år da vi alle tre 
strevde sammen på odontologen i Bergen! Vi

skravlet, mimret, spiste pattegris fra lokal 
leverandør og drakk rød sprudlevin til langt på 
natt! Alle sammen var akkurat slik vi var

for 40 år siden! Det eneste som hadde for-
andret seg var at noen var blitt litt tynnere 
i luggen og fått enkelte grå hårstrå!

Tusen takk Johnny for din store gjestfrihet!

Takk for seg !
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