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Tack
Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till Ernst Hawermans stipendiefond 
som genom stipendium gjorde min resa till Porto möjlig.
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Portugal
Våren 2020 hade jag en studieresa till Portugal bokad och klar. På grund av 
omständigheter som de flesta idag är väl bekanta med ställdes denna resa 
hastigt och olustigt in. Jag har sedan dess velat besöka Portugal för att få ta del 
av landets mångfacetterade arkitektur.

När jag påbörjade mitt examensarbete i arkitektur som rörde kostnadseffektiva 
bostäder föll min blick åter på Portugal och bostadsprojekt som uppförts inom 
ramen för social housing. Framförallt Alvaro Sizas hemstad Porto där jag 
såg SAAL da Bouça som en stor inspirationskälla för ett bostadskomplex för 
mindre bemedlade grupper som inte gav avkall på arkitektoniska kvaliteter. 

I mina förstudier av Porto upptäckte jag dock att det arkitektoniska utbudet 
var långt mycket större än så. Här trängdes kyrkor, kapell och bostadshus med 
modernistiska mästerverk, allt inom ramen för vad som kunde få plats längs 
med de kuperade sluttningarna längs floden Douro. Ett intresse väcktes för 
att undersöka hur mötet mellan den moderna och traditionella arkitekturen i 
Porto tagit sig uttryck.

I slutet av Augusti 2022, kom jag äntligen iväg till Portugal och lyckades under 
en veckas tid lägga många kilometer av Portos kuperade gator under mina 
fötter. Här följer min dokumentation och mina reflektioner av denna resa.
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Porto
Porto är en stad belägen i norra Portugal i anslutning till inloppet av floden 
Douro från Atlanten. Staden har en gedigen historia som sträcker sig tillbaka 
till romersk tid. Porto har idag många stora tillverkningsindustrier tack vare 
sina goda hamnförbindelser samt portvinsproduktion att stoltsera med. 

För Portugal som land har sjöfarten varit av betydande vikt för historien. 
Landet blev tack vare sin starka flotta ett land i fronten för upptäcktsresor 
från 1400-talet och framåt. Något som till stor del har påverkat arkitekturen i 
landet och inte minst i Porto.

När man promenerar längs Portos gator blir tidslagren som denna stad besitter 
tydliga i arkitekturen. Byggnader som har byggts om och byggts på, under 
olika tidsåldrar och med olika arkitektoniska influenser, samverkar till ett 
varierande stadsrum. Fasader som är kaklade pryder både gamla och nya hus 
och ger gaturummet färglada och excentriskt utsmyckade väggar. Tillskott i 
form av ljusa och stramt utformade modernistiska byggnader bryter av här 
och var. 

Som hemstad, ja sånär åtminstone,  till Alvaro Siza är det kanske föga 
förvånande att man ska finna modernistiska mästerverk i Porto. Något som 
dock är förvånande är att se förfallet av vissa av dem. Saal da Bouca förvånar 
med sin slitna uppsyn, och den flytande gränsen mellan vad som är privat och 
offentligt känns mer som en last för de boende när man bara några kvarter 
bort finner lyxvillor som har haft ”råd” att begränsa gaturummets offentlighet 
från sina privata uteplatser. 

Tyvärr är det inte bara SAAL som slår en med att vara slitet, här och var syns 
rivningsfärdiga byggnader som skelett i mellan, mer eller mindre, välpolerade 
kakelfasader. Ett resultat av en hyreslagstiftning menad att ge hyresgäster med 
begränsad ekonomi möjlighet att bo billigt, har resulterat i att hyresvärdar 
lämnar byggnader att förfalla. Som resultat får lågt bemedlade hyresgäster bo 
i undermåliga förhållanden. I samma spår kan man även se på de initiativ till 
”urban renewal” som har lett till att man från statligt håll har rivit stora social 
housing komplex från 1970-talet för att bli av med problemområden. Att åka 
till Porto för att finna inspiration för ”affordable housing” gav fler perspektiv 
än väntat. Hur man tar hand om de initiativ som skapas för mindre bemedlade 
grupper är minst lika viktigt som utformandet av dem från början.
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Plats: R. das Águas Férreas 2, Porto
Arkitekt: Alvaro Siza
År: 1973

SAAL DA BOUÇA
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Plats:
Arkitekt: Rem Koolhaas - OMA
År: 2005

CASA DA MUSICA
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Plats: Rua Pedro Veiga, Porto
Arkitekt: -
År: -

N.N.
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Plats: R. Monsenhor Fonseca Soares 188, Porto
Arkitekt: José Quintela da Fonseca,
År: -

LIVENSA LIVING PORTO
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Plats: Via Panorâmica Edgar Cardoso 215, Porto
Arkitekt: Alvaro Siza
År: 1993

PORTO SCHOOL OF ARCHITECTURE
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Plats: Av. da Boavista 1837, Porto
Arkitekt: Eduardo Souto de Moura
År: 1995 & 2004

BURGO TOWER
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Plats: Parque de Serralves
Arkitekt: Alvaro Siza
År: 1999

SERRALVES MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
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Plats: Parque de Serralves
Arkitekt: José Marques da Silva m.fl.
År: 1925-1944

CASA DE SERRALVES
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Plats: R. São Roque da Lameira 2040
Arkitekt: José Marques da Silva (ombyggnation)
År: 1759, ombyggt 1900-1911

CASA SÃO ROQUE – CENTRO DE ARTE
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Plats: Rua da Boa Nova
Arkitekt: Alvaro Siza
År: 1963

CASA DE CHÁ DA BOA NOVA
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Matosinhos
Matosinhos är en stad och även en kommun i distriktet Porto. Staden är 
hemstad till Alvaro Siza. Området präglas av fiskeindustri, en stor hamn och 
en lång strandpromenad utformad av Siza. Vi åkte dit över en dag för att se 
projekt som havsbadet Praia de Leça da Palmeira och tehuset Casa de Cha 
båda utformade av Siza. Vackra exempel på naturnära utformning som både 
bryter av och smälter in i landskapet på samma gång. 

En upptäckt värd att nämna, var en serpentinformad byggnad vi såg på 
långt håll längst ute på en pir i den industriella hamnen. Nyfikna traskade 
vi den långa vägen ut för att finna Portos kryssningsterminal. En pärla i vitt 
kakel inspirerad av fiskfjäll. När vi tog oss in lyckades vi komma med den 
sista guidade turen för dagen och fick en gedigen beskrivning av byggnadens 
arkitektoniska utformning. En byggnad inred med stor humor med en rad 
detaljer som refererade till havslivet. 

Trots sin svårtillgängliga plats kände vi oss välkomna att ta del av arkitekturen 
i mycket högre grad en vad det tvåfaldigt michelinbelönade Casa de cha 
eller instängslade och solbäddstäckta havsbadet kunde erbjuda. Återigen en 
påminnelse om att vad som händer med ett verk beror på fler faktorer än den 
initiala utformningen.
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Plats: Porto de Leixões, Matosinhos
Arkitekt: Luís Pedro Silva Arquitecto
År: 2015

LEIXÕES CRUISE TERMINAL
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