
 
 

FSFs seniortur til Portugal 
Osloavdelingens høsttur var i år lagt til Portugal. Nytt av 
året var at turen var bestilt i samarbeide med Avinors 
lokalavdeling i Oslo.  
 

Art Travel hadde lagt opp til et riktig spennende program med slottsopphold og bybesøk 
med omvisninger på mange av Portugals historiske steder og minnesmerker. Vi ble 
grundig guidet gjennom Portugals tilblivelse og historiske storhetstid, og vi ble kjent 
med landets utvikling og kultur. 

Allerede under 
bussturen fra 
flyplassen gikk 
Maria, vår guide 
fra Art Travel, 
gjennom 
hovedtrekkene i 
landets historie fra 
det var befolket av 
iberisk/keltiske 
folkestammer. 
Arabernes 700 år 
lange erobring og 
den påvirkning det 
hadde på landet 
med frigjøring, 
maktkamper, 
diktatur og opprør 
som ledet til 
dagens demokrati, 
er den dramatiske 
historien til staten 
Portugal. 

 

ANKOMST TIL SLOTTET (HOTELLET) I BUSSACO-SKOGEN 



 
 

  

FANTASTISK JAKTSLOTT 

Vårt mål var Bussacopalasset midt i Bussacoskogen. Slottet er et jaktslott bygget for Portugals 
siste konge, Manuell II.  

Interiøret er designet av kjente portugisiske kunstnere. Her er spektakulære flisemalerier med 
motiver blant annet fra det legendariske Bussacoslaget da britisk-portugisiske tropper ledet av 
Lord Wellington slo tilbake Napoleons invasjonsstyrker i 1810. Som jaktslott er det selvfølgelig 
også mange jaktmotiver. Møblene er spesialbestilt og laget i India og Kina. 

Slottet sto ferdig i 1907 og kongen rakk 
bare å bruke det en kort periode før 
han måtte dra i eksil i 1910. 
Overgangen til luksushotell, med egne 
viner, var idéen til Alexandre de 
Almeida. Han hadde reist mye og hadde 
blitt inspirert av de beste hotellene i 
Europa og USA. Hotellet ble med en 
gang et fasjonabelt møtested for 
overklassen. Vinproduksjonen og den 
høye standarden på kjøkkenet fortsetter 
den dag i dag, og Bussacopalasset 
omtales ofte som Portugals beste hotell. 
Det er imidlertid kostbart å drifte som 

hotell, og det diskuteres derfor om man må gå over til museum med en offentlig finansiering. 

REINE HOLLYWOODTRAPPEN 
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Skogen hvor slottet ligger har sin egen dramatiske historie. I 
den søkte munker tilflukt allerede på 500-tallet. I 1628 bygget 
karmelittene et kloster her. De gjerdet inn skogen for å holde 
verden på avstand (Bos-Sacrum, som navnet på skogen er 
avledet fra).  

Munkene anla stier og bønnekapeller, og plantet eksotiske trær 
som de portugisiske oppdagelsesreisende bragte med seg fra 
fjerne verdensdeler. 

 

 

 

Portugal er jo viden kjent for sine korkprodukter, fra 
flaskekorker til luer og hatter. 

Det har utvilsomt sine fordeler, lett, lett å forme, 
isolerende og vannavstøtende. 

 

 

Coimbra 
På ettermiddagen andre dag gikk turen til 
Coimbra. Byen ble grunnlagt av romerne 
allerede rundt 200 e. Kr. og var erobret 
av araberne fra 878 til 1064. Fra 1139 til 
1256 var Coimbra Portugals hovedstad. 

I sin tid var Coimbra en viktig havneby. 
Men det er universitetet som har hatt 
størst betydning for byen. Dette 
universitetet er det eldste og mest 
tradisjonsrike i Portugal.  

I universitetet ligger også et 
imponerende bibliotek fra 1700-tallet 
med over 300 000 bøker. 

Den tragiske kjærlighetshistorien mellom Ines de Castro og kong Pedro I forbindes ofte med 
Coimbra. Ines ble myrdet etter ordre fra Kong Alfonso IV som var Kong Pedro’s far. For det ble 
Pedro så forbitret at han tok til våpen mot sin far. Drapsmennene ble sporet opp og drept. Han 
erklærte deretter at han var gift med Ines. Det sies at han så lot liket hennes grave opp og 
krones.  

HER SER VI ET EKSEMPEL PÅ 
KORK SOM 
BYGNINGSMATERIALE 

IMPORTERTE CEDERTRÆR 
BEUNDRES 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 
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Porto 
 

Tredje dag var satt av til et besøk i 
Porto, Portugals nest største by. Porto 
er en industriby i motsetning til 
Coimbra, som er universitetsbyen (og 
Lisboa som er forbrukerbyen, som 
Portos innbyggere sier). 

 

 

 

Jernbanestasjonen i Porto var også dekorert med 
Portugals berømte malte keramikkfliser.  

Både katedraler og klostre er dekkorert med fliser 
(azulejos), flisene brukes like mye i boligarkitektur. 
Flisene er ikke bare dekorasjon, men også et 
utmerket byggemateriell for et fuktig klima der 
malingen ikke holder så lenge. I tillegg isolerer 
flisene mot varmen om sommeren og mot kulden om 
vinteren. 

På 1500 tallet kom en ny teknikk som tillot kunstnere 
å male direkte på preparerte fliser uten at fargene 
randt utover under brenningen. Dette ga muligheten 
til å male mer kompliserte motiver, ofte hentet fra 
Bibelen. 

 
 

Besøket i Porto inkluderte også en båttur 
på elven Douro. På sydsiden av Douro 
ligger forstaden Gaya. De er forbundet 
med mange spektakulære broer. 

Et besøk hos portvinsprodusenten Calem 
sto også programmet. 

Portvin, Madeira og Vinhos Verdes (grønne 
viner) er de mest kjente vintypene fra 
Portugal. Vinhos Verde drikkes unge og 
friske. Disse kommer fra provinsen Minho i 
den nordvestlige delen av landet. De finnes 
både som rødvin og hvitvin og er lett 
musserende.  

PORTO SETT FRA ELVEN 

JERNBANESTASJONEN I PORTO 

TYPISK ELVEBÅT PÅ DOURO 
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Portvinen er opprinnelig fra 1600-tallet. Da tilsatte britiske kjøpmenn druesprit i vinen for at den 
den ikke skulle surne under transport.  

I Bairo Alto i Lisboa ligger herskapshuset Solar do Vinho do Porto fra 1700-tallet. Her kan det 
smakes og nytes fra et utvalg på opptil 6000 sorter. 

Tomar 
Neste dag gikk turen til Lisboa, men med et 
stopp i Tomar hvor vi fikk en omvisning i 
Kristusklosteret.Tomar er en by i midtre del av 
Portugal, ca. 100 km nordøst for Lisboa med 
rundt 15 000 innbyggere. Den er et 
handelssenter med tekstil- og papirindustri. 
Den vakre gamlebyen vokste frem nedenfor 
klosterborgen Convento de Cristo, som ble 
oppført fra 1100 til 1600-tallet i flere stilarter 
og står på UNESCOs liste over verdens kultur- 
og naturarv. Denne borgen var hovedkvarter 
for Tempelridderne.  Tempelridderordenen var 
en kristen munkeorden med militære 
funksjoner. Den ble opprettet under korstogene 
1118 for å beskytte pilgrimene til Det hellige 
land.  

Da muslimene hadde gjenerobret Jerusalem i 
1190, fortsatte tempelridderne sin virksomhet i 
Europa, hvor de hjalp portugiserne i kampen 
mot maurerne. Som takk fikk de store 
eiendommer og politisk makt. Ordenen ble 

imidlertid oppløst og forbudt av Paven i 1312 Etter at den ble oppløst, ble den  hovedkvarter for 
Kristusordenen som arvet alle eiendommer og privilegier fra Tempelridderne. 

Henrik Sjøfareren var ordenens stormester på 1400-tallet, og han brukte ordenens rikdommer til 
å finansiere ekspedisjoner langs Afrikas kyst. 

Lisboa 
Hovedstaden med sine 700000 innbyggere ligger langs nordbredden av elva Tejo, ca. 17 km fra 
Atlanterhavet. Byen ble i 1755 jevnet med jorden av et kraftig jordskjelv og en påfølgende, 
altomfattende bybrann. 

Kun en forfalt bydel, Alfama, unnslapp brannene. I dag er denne bydelen en av hovedstadens 
mest ettertraktede bo-områder. 

I den sentrale bydelen, Baixa, ser man en byplanlegging med rette, stilfulle gater. Her finner man 
byens kommersielle senter med banker og kontorer, teatre og kaféer. 

CONVENTO DO CRISTO  
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Rundt år 1900 ble det bygget en heis i nygotisk stil i denne bydelen. 
Arkitekten, Raoul Mesnier, hadde gått i lære hos Alexandre Gustave Eiffel 
og lot seg inspisere til å bygge Elevador do Carmo, en heis som forbinder 
bydelene Baixa og Barrio Alto 32 meter over bakken. Barrio Alto har bevart 
den tradisjonelle livsstilen med brosteinsgater, små verksteder og 
familierestauranter i slitte gamle hus. 

Lisboa ble valgt til Europeisk kulturhovedstad i 1994. Her finnes både 
moderne og tradisjonelle oppsetninger i alt fra klassisk musikk, ballett og 
opera til festivaler, tyrefekting, pop og fado. 

Helt siden storhetstiden under de store oppdagelsene, har Lisboa vært en viktig havneby. 

Belém som ligger ved munningen av Tejo, var sjømerke for de 
store sjøfarerne da de kom hjem fra sine store 
oppdagelsesreiser. I Belém finnes også det praktfulle Mosteiro 
dos Jerónimus-klosteret fra 1500-tallet. Klosteret ble reist kort 
tid etter at Vasco da Gama kom tilbake fra sine historiske 
oppdagelser. Finansieringen av disse reisene skjedde ved 
“pepperpenger” dvs. fortjenesten på krydderhandelen.  

Henrik Sjøfareren som selv ikke dro på noen oppdagelsesreise, 
han bare finansierte dem, beordret alle oppdagelsesreisende til 
å bringe hjem frukt, nøtter og planter fra fremmede land. 
Spesielt ble sort pepper og kanel populære. 

Rett ved hotellet vårt lå den berømte Café Braseleira fra 1920-
årene, et stamsted for byens intellektuelle. Kaféene i Portugal er nærmest en nasjonal 
institusjon, og det er kanskje ikke så rart med de tidligere koloniene Brasil og Angola som noen 
av verdens beste kaffeprodusenter. 

Trikkene i Lisboa er et 
transportsystem for seg. Opp 
og ned i trange og svinget 
gater tar de seg frem, og selv 
om skinnegangen ble lagt 
allerede rundt forrige 
århundreskiftet, er det mest 
populære transportmidlet i 
byen. 

HEISTÅRNET 

VASCO DA GAMAS SARKOFAG 

TRIKKENE I LISBOA ER 
VERDENSKJENTE 
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Sintra 
Nest siste dag var det en ekstra tur til Sintra for de som hadde 
meldt seg på, som var de fleste. Her fikk vi en omvisning (i kø) i 
Penapalasset etter en halsbrekkende busstur opp fra byen.   

Sintra er en liten by ca. 20 km fra Lisboa. Det første slottet i 
Sintra ble bygget på 1300-tallet på ruinene av et gammelt 
maurisk palass. Penapalasset som ligner på et drømmeslott, ble 
bygget til kunstnerkongen Fernando II. Hele sitt liv var han 
lidenskapelig opptatt av kunst, natur og datidens 
nyoppfinnelser. Tyskeren Baron von Eschenwege bygde 
palasset. Arkitekturen viser en spennende blanding av ulike 
stilarter. Byggingen ble avsluttet i 1885, samme år som Kong 
Fernando døde. Fra 1910 har palasset vært muséum. 

Hjemturen gikk langs kysten med lunsj på fastlands-Europas 
vestligste punkt. Nærmeste land mot vest er Amerika. Ikke noe 
rart at dette er et populært sted for surfere. 

Om kvelden felles middag med Fado, en tradisjonell portugisisk visetradisjon, svært melankolsk. 
Fado som betyr skjebne, er et uttrykk for lengsel og sorg.  

Ordene synges med avanserte mollstemte melodier som kommer fra arabisk innflytelse, 
akkompagnert av akustisk gitar. 

Portugiserne er så opptatt av stemningen i disse sangene at de faktis ber restaurantgjestene 
være still under fremføringene, noe som i stor grad blir respektert. 

Hjemreisen 
Søndag var siste dag med hjemreise organisert i grupper på grunn av fulle fly. Flyene var 
imidlertid svært fulle, noe som medførte at min gruppe først ble tilbudt nattfly via Helsinki, noe 
bare én godtok. Vi andre fikk et ekstra døgn på et utmerket hotell i Lisboa. Vi var hjemme ved ti-
tiden på mandag kveld, et godt døgn forsinket. I tillegg fikk vi også med oss buss for tog på 
grunn av nedrevet kjøreledning ved Lysaker. 

Men, til tross for alle viderverdigheter på hjemreisen, må vi si at vi hadde en fantastisk tur til 
Portugal. 
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