
PORTUGALS
RIVIERA

→

T uristerna strosar genom de vack-
ert stenlagda gatorna i Cascais 
gamla stad, förbi uteserveringar, 
kaféer, barer och souvenirbuti-
ker. I grannstaden Estoril är kasi-

not fortfarande det stora dragplåstret, med 
restauranger, underhållning, en rad hasard-
spel och över tusen spelautomater. De två 
orterna är numera sammanvuxna till den 
grad att man inte märker var den ena över-
går i den andra när man flanerar utmed den 
långa strandpromenaden.

Sedan länge är turismen den främsta 
försörjningskällan här på vad som kallas 
»Portugals Riviera«, en 25-kilometers pen-
deltågsresa väster om Lissabon. På helgerna 
fyller Lissabonborna de vidsträckta sand-
stränderna där Atlantens svala vågor rullar 
in och turister bor här i alltifrån enkla bed & 
breakfast-ställen till lyxhotell. 

Men en gång låg här bara ett par oansen-
liga fiskebyar. Denna kustremsa var Europas 
yttersta utpost mot det stora, ödsliga havet 
i väster. Vad som väntade bortom Atlantens 
horisont var länge okänt – fanns där ett stup, 
blev havet tjockflytande? 

De som så småningom vågade segla iväg 
västerut skulle komma att skapa det första 

kolonialimperiet (läs om detta i Populär 
Historia nummer 9/2015).

När pirater och rovgiriga flottor dök upp 
vid kusten på 1700-talet var Cascais den 
första skyddsvallen för Lissabons hamn. 
Åtskilliga försvarstorn finns kvar som pitto-
reska monument från den tiden. Här ligger 
också många magnifika villor och mindre 
palats som minner om senare och gyllene 
epoker i traktens historia. Arkitekturen spän-
ner från krokanfantasier till modernism, 
och här och var vad man skulle kunna kalla 
nybrutalism.

Embryot till turistnäringen svarade 
den portugisiska kungafamiljen för på 
1870-talet, då den sökte sig hit för kli-

matets, naturens och välbefinnandets skull. 
Det var en tid när havsbad ansågs befräm-
jande för hälsan, och här fanns dessutom 
källor som i århundraden hade ansetts 
helande. 

Högt uppe på en klippa över havet förlade 
de kungliga sitt sommarresidens till citadel-
let, som ursprungligen byggdes som en del 
av de försvarsanläggningar som anlades för 
att skydda Lissabon. Numera rymmer befäst-
ningen från 1500-talet ett femstjärnigt hotell, 

Estoril och Cascais har i århundraden lockat Europas 
societet med sol, bad och lyxiga nöjen. En särskild guldålder 
med dramatisk touch inföll under krigsåren, då det neutrala 
Portugal drog till sig en brokig mix av besökare. 
Text ANDERS MATHLEIN

Solkust blev
spioncentral 

Estoril och Cascais  
ligger ett par mil  
väster om Lissabon, 
vid Atlantkusten.

SPANIEN

Estoril & Cascais
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Badstrand i Cascais med Casa de Santa  
Maria, en av många pampiga privatbostäder  
i området. Foto från 1960-talet. 

Författaren Ian Fleming var en 
av alla dem som sökte sig till 
Portugals Riviera. Han sägs ha 
fått inspiration till sin första 
bok om James Bond, Casino 
Royale, på kasinot i Estoril. 
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Portugals Riviera

Pousada da Citadela, samt ett antal gallerier 
och ett museum.

Kurortsvistelser blev snart ett slags 
sociala evenemang. Lissabons socie-
tet följde de kungliga och lät bygga 

påkostade villor och palats med tillhörande 
trädgårdar. Det första kasinot, Casino de 
Paraia, öppnade i före detta militära bygg-
nader redan 1873 och blev det sociala navet 
under många sommarsäsonger framöver. 

Välbärgade britter som sökte sig till solen 
förde med sig cricket, tennis och inte minst 
fotboll – ursprungligen ett överklassnöje 
som skulle komma att bli Portugals natio-
nalsport. Med järnvägsförbindelsen till 
Pedrouços, som öppnades 1889 och senare 
förlängdes till Lissabon, hade vägen jämnats 
för senare års stora turistströmmar och nya 
hotellbyggen.

Cascais och Estoril fick en air av finess 
och välstånd, något som dröjde kvar också 
sedan kung Karl I infört envälde genom en 
statskupp år 1907, och han och kronprins 
Luis Felipe mördats året därpå. (Inom paren-
tes sagt var kungens  fullständiga namn 
inget mindre än Carlos Fernando Luís Maria 
Victor Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier 

Francisco de Assis José Simão av Braganza.)
Två år senare, 1910, vältes monarkin över 
ända, kungafamiljen gick i exil och Portugal 
blev republik. Efter militärkuppen 1926 för-
blev landet en diktatur fram till den oblodiga 
Nejlikerevolutionen 1974.

Men romantiken och lockelsen kring 
kustorterna dröjde kvar. Nya lyx-
hotell växte upp, som Palace Hotel 

1930 och Hotel do Parque några år senare. 
Här fanns allt från vattenterapi till balsalar 
och landets första golfbana. Gradvis ökade 
traktens dragningskraft. Allt fler bättre 
bemedlade från många håll i Europa sökte 
sig till nöjeslivet och det behagliga klimatet 
i Cascais och Estoril. 

Modemagasin höll ögonen på damernas 
klänningar och baddräkter, skvallerskriben-
ter avlyssnade de rikas och berömdas kon-
versationer i barer och på badstränder, och 
paparazzi-fotografer lurade i buskarna, då 
som nu. Baler och sportevenemang var stor-
stilade, här fanns en stämning av bekym-
merslöshet och lyx i solen, det vackra folket 
kunde frottera sig med likasinnade. Det var 
dags att lansera namnet Costa do Sol för att 
konkurrera med fransmännens Côte d Ázur. 

❞Det var 
dags att 
lansera 
namnet 
Costa  
do Sol.❞

Casino Estoril med 
Hotel Palacios pool-
område i förgrunden.
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Järnvägslinjen Sud Express, som förband 
Paris och Lissabon, förlängdes till Estoril.

Den sköra demokrati som etablera-
des i grannlandet Spanien 1931 var 
ett skrämskott för Portugals dikta-

tor Salazar, som fruktade att den skulle elda 
på den inhemska oppositionen. Många av de 
spanjorer som flydde republiken välkomna-
des i Cascais, och staden kom att bli en sam-
lingspunkt för det motstånd som 1936 skulle 
explodera i upproret, iscensatt av Francisco 
Franco, och fortsätta i spanska inbördeskri-
get. Efter krigsslutet och nationalisternas 
seger 1939 skulle 36 års diktatur följa. Under 
kriget förhöll sig Portugal formellt neutralt, 
men alla visste att Costa do Sol var en favorit-
trakt för nationalistiska exilspanjorer med 
pengar på fickan.

Under åren före 1939 var det många som 
anade katastrofen som tornade upp sig 
över Europa, och åtskilliga judar sökte 
sig från bland annat Tyskland till Cascais 
undan nazisternas allt intensivare förföljel-
ser. En av dem var författaren Stefan Zweig, 
vars böcker förbjudits efter Hitlers makt-
övertagande 1933 och så småningom blivit 
bränsle på bokbålen. Han skulle fortsätta till 

Brasilien, där han skrev Världen av i går – en 
europés minnen om kontinentens historia 
fram till andra världskrigets utbrott, innan 
han tillsammans med hustrun tog sitt liv 
1942 i Rio de Janeiro.

Det är nu, under andra världskriget, 
som den mest mytomspunna peri-
oden i Cascais och Estorils histo-

ria tar vid. Många tusen flyktingar spreds 
över det neutrala Portugal de här åren, men 
till Cascais och Estoril, med orternas över-
klass- och lyxprägel, kom i första hand socie-
tetsfolk och på andra sätt bemärkta eller 
välbeställda personer. Den strategiskt vik-
tiga kuststräckan blev en fristad och kosmo-
politisk tummelplats för kungligheter i exil, 
spioner, diplomater, bankirer, affärsmän, 
författare, konstnärer, svindlare och små-
handlare av alla slag. Författaren Antoine de 
Saint- Exupéry, den danska kungafamiljen, 
den belgiske nobelpristagaren i litteratur 
Maurice Maeterlinck och polska och belgiska 
regeringsmedlemmar hör till alla dem som 
passerade revy. 

Skådespelaren Leslie Howard kom till den 
portugisiska Rivieran 1943 på ett allierat pro-
pagandauppdrag. På väg tillbaka till England 

LÄNGST UT I VÄST
Cabo da Roca – Kap 
Roca – strax utanför 
Estoril är det europe-
iska fastlandets västli-
gaste punkt och ligger 
inom naturparken 
Sintra-Cascais. Här är 
kusten vild, med upp 
till hundra meter höga 
klippor. Fyren Cabo da 
Roca, vars ljuskägla 
spelar 165 meter över 
Atlantens yta, är ett 
populärt besöksmål.

Barbesökare 
i Estoril 1936.

→

Tamariz-
stranden  
i Estoril.
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Portugals Riviera

blev hans plan nedskjutet av Luftwaffe, 
som hade fått information om att Winston 
Churchill skulle finnas ombord. 

Den ökande tillströmningen av männ-
iskor av olika nationaliteter, vilsna, 
nervösa, sysslolösa, med disparata 

politiska ståndpunkter och med högt ställda 
krav på tillvaron, många av dem marine-
rade i vin och drinkar, skapade glamour men 
också problem och konfrontationer. Hotellen 
räckte inte till, så många hyrde hus i trak-
ten. Urladdningarna inträffade inte säl-
lan på kasinot eller någon av de populära 
barerna, och till och med på badstränderna. 
Man måste kalla på polisförstärkning från 
Lissabon för att upprätthålla ordningen.

Ansamlingen av berömda och inflytelserika 
människor i krigstider öppnade naturligtvis 
för spioner och infiltratörer. Såväl de allierade 
som axelmakterna skickade agenter till den 
gyllene portugisiska kusten i jakt på initierad 
information. Hotel Atlántico var tyskvänligt 
och kunde ha hakkorsflaggan hissad, medan 
Hotel Palácio värnade de allierade.

Några besökare som sannolikt hårdbeva-
kades var hertigparet av Windsor när de dök 
upp i Estoril i juli 1940. Hertigen, som varit 

kung under namnet Edvard VIII, hade abdi-
kerat 1936 efter bara ett knappt år på tronen 
för att kunna gifta sig med den frånskilda 
amerikanskan Wallis Simpson. Tanken på en 
sådan allians kom såväl hovet som kyrkan 
och allmänheten att stegra sig – förhållandet 
var en lukrativ följetong i skandalpressen. 

Utöver de formella hindren mot parets 
giftermål låg även en önskan hos den 
brittiska regeringen att bli av med 

kungen. Genom sina nazisympatier och 
kontakter med tyska dignitärer, inklusive 
Hitler själv, var paret en säkerhetsrisk och 
milt uttryckt besvärande för Storbritannien. 
Edvard ansåg att Hitler kunde kväsa kommu-
nismen, och Wallis angavs i FBI-dokument 
som offentliggjordes långt senare ha varit 
älskarinna åt den tyske utrikesministern 
Joachim von Ribbentrop, en av Führerns 
mest förtrogna.

Paret hade för avsikt att ta in på hotell men 
efter ingripande av Salazar kom de i stället 
att bo som gäster hos den tyskvänlige ban-
kiren Espírito Santo Silva, där de stod under 
ständig men diskret uppsikt av den portugi-
siska hemliga polisen. 

Tyskarnas plan kan ha varit att installera 

Costa do Estoril värt ett besök

Elitens gömställe
I samma byggnad som rymmer Cascais 
postkontor finns en utställning kring 
»exilåren« under andra världskriget, 
då så många drog sig undan till den här 
vackra kuststräckan i det neutrala Por-
tugal. Det är en kavalkad av gestalter ur 
europeisk societet, men också konstnä-
rer, författare, artister och diplomater. 

Många Lissabon-resenärer brukar 
besöka kuststräckan kring Estoril 
på en dagsutflykt. Dock finns här 
tillräckligt mycket av intresse för 
att motivera en längre vistelse.  
Våren och hösten är bäst, det  
är milt och soligt, medan det 

under juli – augusti är trängsel och 
priserna är högre. Tåg från Cais 
do Sodré-stationen i Lissabon till 
Cascais tar cirka 25 minuter.

mer info: www.visitportugal.com 
och www.visitcascais.com

Vy över Estorils 
kustlinje.

Den brittiska skåde-
spelerskan Dawn  
Addams under karne-
valen i Estoril 1960.
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Edvard som lydkung i ett erövrat England, 
och Churchill insåg att det gällde att placera 
hertigen så långt utom räckhåll som möj-
ligt – som guvernör i kronkolonin Bahamas 
kunde han inte ställa till alltför mycket 
skada. Efter motstånd, tvekan, påtryck-
ningar och diplomatiska förvecklingar 
avseglade hertigparet den 1 augusti mot 
Västindien. Edvard stannade på posten till 
1945, paret flyttade till Paris, där han avled 
1972 och Wallis 1986. 

Spioner, pengar, konspirationer, lyx och 
det vackra societetsfolket… I efter-
hand framstår krigsårens Estoril som 

hämtat ur en thriller. Här skulle en figur som 
James Bond mycket väl ha kunnat beställa 
sin martini skakad, inte rörd. 

Bond-författaren Ian Fleming, som under 
kriget arbetade för den brittiska marina 
underrättelsetjänsten, påstås ha inspirerats 
till den första boken om agent 007, Casino 
Royale, på det omsusade kasinot i Estoril 
där han gjorde ett stopp på väg till USA 1941. 
Det finns olika versioner av vad som skedde. 
Fleming hävdade att en tysk agent hade spe-
lat av honom hans pengar på chemin de 
fer – en variant av baccarat – medan andra 

uppgifter gör gällande att han bara fanti-
serade om detta och i själva verket spelade 
mot portugiser. Boken skrevs först 1952, då 
Fleming bodde på Jamaica, och utkom 1953.

Efter kriget kom åtskilliga avlagda kung-
ligheter att söka sig till Estoril, som exem-
pelvis Rumäniens kung Carol, hertigen av 
Barcelona och Umberto II av Italien. Men 
snart skulle Estorils och Cascais elitstämpel 
komma att bli allt mer urvattnad, med allt 
fler »vanliga« turister – både inhemska och 
från andra länder – som reste till den por-
tugisiska Rivieran med dess stränder, res-
tauranger och nöjen, kanske för att försöka 
fånga en glimt och ett eko från vad som kal-
las »de gyllene åren«.

Kunglig kurort, lekstuga för överklassen, 
kosmopolitisk spioncentral och familjedesti-
nation – Cascais och Estoril har haft många 
ansikten. ph

Anders Mathlein är frilansjournalist, 
författare och tecknare.

Edvard, hertig av 
Windsor, och hans 
fru Wallis Simpson.

Kasinot i Estoril lär 
ha inspirerat Ian 
Fleming till James 
Bond-äventyret 
Casino Royale.

❞Hotel Atlántico var tyskvänligt och 
kunde ha hakkorsflaggan hissad.❞
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