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Capo Murro di Porco - a case study about building 
in sensitive environments

Capo Murro di Porco is situated in a narrow natural area 
that runs along the coast of  the peninsula of  Maddalena, 
just south of  Syracuse on the east coast of  Sicily. It is 
an area of  stunning nature with dramatic topography, 
steep cliff  sides and sparse vegetation. On the very line 
marking the transition from low vegetation to bare rock 
on the horn of  the peninsula, a lighthouse and two 
rugged low stone buildings reside. They are worn by the 
harsh weather conditions of  the site, almost to the point 
where they completely disappear into the surrounding 
rock.

In the autumn of  2015, an architecture competition was 
announced for the area. The competition program called 
for a hotel development that would utilize the two low 
stone buildings on the site and a maximum of  3000 m2 of  
the surrounding landscape. This case study investigates 
some of  the difficult questions that arise when planning 
interventions in sensitive environments like Capo Murro 
di Porco. With a critique of  the competition as a starting 
point, an alternative program for the area is presented.

The aim of  the study is to highlight and examine goals 
that can be viewed to some extent as objective in the 
planning process – for example goals regarding reversible 
construction methods, small building footprints and 
minimal environmental impact on the site during 
the construction phase. These aspects are objective 
insofar that it is easy to assess if  the goals are met after 
construction is finished. The project however also aims 
to explore subjective goals that cannot be assessed as 
easily. These goals are ultimately central to the site, but 
are difficult to quantify or measure in any objective way.

The buildings that blend with the surrounding ground 
and the waves that slowly and steadily eat their way into 
the mountain side encourage reflection and patience. 
How should one go about intervening in a site without 
disturbing its complex atmosphere, when even the 
presence of  visitors can change the surroundings of  
such an environment? By turning to phenomenology, 
this thesis focuses on personal experience and subjective 
interpretation as crucial to the understanding of  place as 
a qualitative totality.

aBstract



På Siciliens östkust strax söder om Syrakusa, ligger 
ett långsmalt naturområde som följer kusten längs 
halvön Maddalenas sydspets ut till udden Capo Murro 
di Porco. Det är en obebyggd kustremsa sånär som på 
en fyrbyggnad med två angränsande stenhus. Naturen 
domineras av det klippiga landskapet och de tre 
byggnaderna som kommit att smälta in i omgivningen.

I detta arbete, som är en fallstudie som tar sitt avstamp i 
de karga klipporna på Capo Murro di Porco, undersöks 
de svårigheter som uppstår när man arbetar med känsliga 
miljöer. Bakgrunden till arbetet är att det i slutet av 2015 
utlystes en arkitekturtävling för området vars program 
omfattade en hotellbyggnad på platsen. Genom en kritik 
av tävlingens program utforskas en alternativ väg för 
Capo Murro di Porco.

Syftet med arbetet är att undersöka olika typer av 
objektiva målkriterier – t.ex. hur det är möjligt att 
sträva efter reversibla byggnationer, minimera nya 
ingrepps avtryck på platsen eller att undvika skador 
på omgivningen under byggprocessen. Projektet syftar 
också till att utforska subjektiva målkriterier som är 
centrala för platsen men som är svåra att kvantifiera eller 
på annat sätt översätta till objektiva formuleringar. 

Byggnaderna som smälter samman med marken och 
vågorna som långsamt äter sig in i berget manar till 
långsamhet och reflektion hos den som besöker Capo 
Murro di Porco. En stor del av platsens känsla ligger i 
just ödsligheten och det ursprungliga. Hur ska man gå 
tillväga för att inte förändra platsens karaktär genom sina 
ingrepp, när till och med besökares närvaro på platsen 
förändrar den? I detta arbete ger fenomenologin som 
erfarenhetsideologi styrka åt den individuella tolkningen 
och det personliga som bärare av mänsklig mening i 
skapande av plats.

Genom det alternativa program som definieras i 
arbetet, presenteras ett förslag för Capo Murro di 
Porco som omfattar ett museum som använder sig av 
de tre byggnaderna på platsen, där fyrhuset blir museets 
huvudbyggnad. Försiktiga tillägg utförs i naturområdet, 
dels som stöd för museet och dels som ett sätt att göra 
området mer tillgängligt. För att undvika att förändra 
platsens karaktär genom de ingrepp som utförs, läggs stor 
vikt vid att förstå det ursprungliga. Arbetet återvänder 
ständig till en strävan att inte bara tolka platsen, utan 
även kondensera dess innebörd i de tillägg som föreslås.

sammanfattning
Through the alternative program, a proposal for 
Capo Murro di Porco is presented that utilizes the 
existing buildings, including the lighthouse, as part of  a 
permanently open museum for the site. 

In order to achieve this, minor interventions are 
necessary to make the buildings available and usable. 
A small exhibition area together with an extension of  
an existing path are added in the south of  the natural 
area and a lookout point in the north. All interventions 
in the buildings and the surrounding site meet the 
objective goals of  the program, but the real challenge 
lies in the subjective goals. The interventions strive not 
only to explain or interpret the environment, but rather 
function as a focus point of  its meaning. Throughout 
the project the subjective component in interpreting 
place is discussed and one of  the important conclusions 
of  the thesis is subjective in itself: the process of  
understanding and creating is interesting first when it 
becomes personal.
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1.2.1 På gränsen till den kala klippan
På Siciliens östkust strax söder om Syrakusa, längst ut 
på halvön Maddalena, ligger ett naturområde som följer 
kustens sydspets. Det är en obebyggd kustremsa sånär 
som på en fyrbyggnad med två angränsande stenhus. 
Naturen domineras av det karga klippiga landskapet, 
vågorna som äter sig in i berget och den hårda vinden 
som river upp vågornas skum långt upp på den kala 
stenen. På många ställen är klipporna så urgröpta att 
det bara är smala mineralsträngar kvar av stenen, så att 
under laget nästan ser ut som spindelväv. Ju längre från 
det stormande havet man kommer desto mer intakt är det 
steniga underlaget. Där vegetationen väl får fäste i den 
grunda jordmån som är tillräckligt långt bort från havet, 
växer det främst olika typer av gräsarter och låga buskar.

Mitt i detta fantastiska landskap, på gränsen där den 
låga vegetationen övergår till naken klippa, ligger 
fyrbyggnaderna. De är medtagna av väder och vind 
och har allt mer kommit att likna den omgivande 
naturen. Det är som om de plötsligt höjt sig ur marken, 
klippformationer som kommit att likna hus.

I slutet av 2015 utlystes en tävling för området och 
dess tre byggnader. Programmet omfattade bland 
annat ett tillägg till platsen i form av en hotellbyggnad 
på högst 3000 kvadratmeter. Syftet med tävlingen var 

att inkludera de två stenhusen bredvid fyren för att 
därigenom säkra deras fortlevnad. Detta arbete tar sitt 
avstamp i den utlysta tävlingen men med ett omarbetat 
program. Istället för en hotellbyggnad, föreslår det nya 
programmet att insatser och tillägg på platsen främst ska 
sträva efter att tillgängliggöra naturen och byggnaderna 
för allmänheten, samtidigt som det tidigare syftet att 
bevara byggnaderna tillfredsställs.

1.2.2 Att närma sig en känslig miljö
Att bygga i naturmiljö är en komplex process där många 
olika faktorer bör vägas in i slutresultatet. Detta arbete är 
en fallstudie som syftar till att belysa denna process och 
några av de överväganden som kantar dess väg.

Själva processen bör ta avstamp i en förståelse av den 
specifika miljön. Å ena sidan finns det rent objektiva 
värden att beakta, som ofta handlar om speciella 
bevarandeskäl. Det kan till exempel röra sig om en 
sällsynt naturtyp för det geografiska området, en 
omgivning som utgör habitat för känsligt djurliv eller en 
miljö som omfattar kulturella bevarandevärden. Dessa 
frågor regleras ofta genom lagar och överenskommelser 
på regional, statlig och/eller överstatlig nivå. Å andra 
sidan finns det värden som är svårare att sammanfatta, 
som snarare handlar om en bedömning utifrån en 
subjektivitet eller kulturellt färgad intersubjektivitet.

1.2 Bakgrund och syfte
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Bland frågor av det senare slaget återfinns till exempel 
i vad mån syftet med själva byggandet ska få spela in i 
beslutsgrunden. I vissa fall skulle man kunna argumentera 
för att en Naturumsbyggnad i en känslig natur miljö 
skulle innebära ett ytterligare skydd för området såtillvida 
att besökare får kunskap om bevarandevärdet både för 
det specifika området och för andra liknande områden. 
Detta i sig skulle kunna motivera bygg nationen.  Vidare 
kan det anses viktigt att göra sällsynta miljöer tillgängliga 
så att alla kan få upp leva dem. I Sverige åberopar Natur
vårds verket båda dessa skäl vid upp förande av Naturum 
(Hultman, 2005). På andra sidan av samma spektrum 
återfinns uppförande av privatbostäder i naturmiljö, 
vilket skulle kunna anses vara till skada även när platsen i 
fråga endast har ett måttligt bevarandevärde. Detta trots 
att ett Naturum troligen kommer att innebära en mycket 
större belastning på om givningen än en privatbostad på 
grund av det stora antalet besökare, som kan påverka 
både djur och växtliv.

En annan fråga är på vilket sätt man ska bygga i naturmiljö. 
Ett hotell med ett relativt stort byggnadsavtryck och höga 
krav på platskrävande infrastrukturanslutningar innebär 
så klart helt andra konsekvenser för sin omgivning än 
exempelvis en gångbro. Även graden av reversibilitet 
kan sägas spela in, det vill säga om ingreppet innebär 
permanent skada och i så fall i vilken utsträckning.

Syftet med detta arbete är att undersöka tillgängliggörande 
av känsliga miljöer genom att titta på det specifika fallet 
Capo Murro di Porco. Eftersom platsen både är en känslig 
naturmiljö och har kulturminnesmärkta byggnader, är 
den utmärkt att utgå från för att undersöka några av de 
problem som uppstår i samband med ett dylikt projekt. 
Målet är att hitta en modell för hur naturområdet och 
fyrbyggnaderna kan bevaras och göras tillgängliga för 
besökare utan att samtidigt förvanskas i processen. I 
uppsatsen undersöks detta med hjälp av följande frågor:

Hur kan naturområdet och byggnaderna på platsen bevaras och 
samtidigt göras mer tillgängliga för besökare än vad de är i dag?

Kan den första frågeställningen genomföras utan att förvränga 
eller förstöra platsens nuvarande karaktär eller natur?

Frågeställningarna är breda och dessutom mång
facetterade. Att kvantifiera negativ påverkan på naturen 
är en sak som låter sig göras, men hur bedöms om 
platsens karaktär förvrängs? Vad består den nuvarande 
karaktären av? I det program som beskrivs senare i 
arbetet definieras frågeställningarna ytterligare och 
genom arbetet kommer dessa frågor att problematiseras.

1.2.3 Avgränsningar
Eftersom detta arbete är baserat på en fallstudie med 
specifika förutsättningar i en specifik kontext, går det 
inte att per automatik anta att process och slutsatser är 
generaliserbara till andra situationer. Därtill ligger en 
rad subjektiva bedömningar till grund för det faktiska 
slutförslaget. Trots detta uppkommer naturligtvis 
överväganden under projektets gång som kan tänkas 
vara mer allmängiltiga vilket kommer att diskuteras 
ytterligare genom arbetet.

Det är också värt att understryka att de miljömässiga 
aspekter som omfattas av projektet, främst handlar 
om platsen och påverkan på denna. Byggnadernas 
miljöavtryck ur ett livscykelperspektiv kommer inte att 
beaktas.
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1.3 maddalena och 
plimmirio

Sicilien

Plemmirio

Catania

Syrakusa

Capo Murro di Porco

Capo Murro di Porco

Naturområde (Eunis, 2013)

Tävlingsområde

Penisola della Maddalena

På Siciliens östkust, söder om Syrakusa, i bukten Porto 
Grandes södra del, ligger halvön Maddalena. Halvön har 
fått sitt namn från en kyrka tillägnad Maria Magdalena 
(Federparchi. 2016). Det är en plats som till stor del 
definieras av sin klippiga terräng. Denna påverkar allt från 
växtlighet, djurliv och den marina miljön till jordbruk 
och arkitektur. Den karga naturmiljön i kombination 
med ett varmt klimat och ett intressant kulturhistoriskt 
arv lockar många turister, vilket också kommit att sätta 
en stark prägel på platsen (Ibid.).

Området har en lång sjöfarartradition och var under 
vissa tidsperioder en kulturell referenspunkt för 
medelhavsområdet vilket gör det till ett arkeologiskt 
intressant område med stora fyndigheter från olika 
epoker och civilisationer, både till land och havs (Ibid.).

1.3.1 Plimmirio marina reservat
År 2005 instiftades ett marint reservat i Plimmirio, 
det vill säga i vattnen runt omkring Maddalena. Totalt 
omfattar reservatet 2429 hektar, uppdelat i tre zoner med 
olika grad av skydd. Zon A som har högst skyddsklass, 
omfattar 113 hektar (Ucina, 2016). I denna zon är det 
förbjudet att framföra alla typer av båt samt att simma, 
surfa och att fiska. På vissa platser inom zon A är det 
dock tillåtet att dyka tillsammans med auktoriserad guide 
under vissa tider på året (Hammarstedt, 2014). 
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A
B

C

La Grotta 
delle Corvine

La Grotta 
delle Stalattiti

La Grotta 
Formaggio

La Grotta 
del Capo

La Secca 
del CapoLa Lingua 

del Gigante
Parete delle
tre Ancore

La Sirena

Grotta di
Capo Meli

Fridykaren Enzo Maiorca föddes i Syrakusa och kom att 
utvecklas till en trettonfaldig världsmästare i fridykning 
i vattnen runt Maddalena. I filmen ”Det stora blå” 
skildras Enzos uppväxt i området och hans passion för 
det marina livet.

Familjen Maiorca är starka förespråkare för ett förstärkt 
skydd av de känsliga marina miljöerna runt Maddalena. 
De har bland annat framgångsrikt uppmanat den 
ideellt drivna organisationen Sea Shepherd att hjälpa 
den reguljära kustbevakningen och polisen med att 
över vaka att de regler som gäller i reservatet upp rätt
hålls (Hammarstedt, 2014). Det är främst tjuv fiske 
som är ett problem inom reservatet, både vad gäller 
fiske från båt och dykare som harpunerar. Under vissa 
perioder patrullerar organisationen kuststräckan och 
dokumenterar och rapporterar in misstänkta observation
er till myndigheterna för uppföljning (Plimmirio, 2015).

Som ytterligare en påminnelse om familjen Maiorcas 
betydelse för området står det en liten staty på havets 
botten inne i reservatet, till minne av Enzos dotter som 
också var dykare (Hammarstedt, 2014).

På många platser längs halvöns kust blir havet långsamt 
djupare, vilket skapar platåer för stora undervattensängar 
av posidonia och musselbäddar. På den nordvästra 

Aktiviteter  Zon A Zon B Zon C
Simning  1 4 4
Dykning  2 2 4
Motorbåt  1 3 3
Segelbåt  1 4 4
Förtöjning  1 2 4
Ankring  1 1 3
Fiske   1 2 4
Undervattensfiske 1 1 1
   
1: Förbjudet   
2: Tillåtet via auktoriserad guide   
3: Tillåtet med begränsning   
4: Tillåtet   

Begränsningar inom reservatet (Ucina (2016)

Det marina reservatets tre 
skyddszoner samt dykmål inom 
området (Plemmirio.eu, 2015)

delen av halvön är det inte bara grundare än resten av 
området utan dessutom sandbotten, vilket gör det till 
en populär destination för badgäster. Utanför Capo 
Murro di Porco sluttar klipporna däremot brant och 
havet blir 3040 meter djupt bara ett tiotal meter från 
kusten (Federparchi, 2016). I de djupare vattnen frodas 
mängder med växtarter i korallerna tillsammans med 
svampar, mossor och fiskar (Ucina, 2016). Precis som 
för kuststräckans landområden är havsbottnen en väldigt 
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varierad miljö med grottor, bergsmassor och korridorer 
varierat med ängar, vilket leder till en mångfald av 
livsmiljöer (Federparchi, 2016).

I dessa vatten är det möjligt att få se stora pelagiska fiskar 
som tonfisk och haj. Ofta förekommer också delfiner, 
blåvalar och kaskeloter (Ucina, 2016). Dessutom är 
dessa vatten en lekplats för den utrotningshotade bruna 
havsabborren, som länge varit ett populärt byte bland 
fiskare (Hammarstedt, 2014).

I vattnen runt omkring halvön görs ofta fynd från förlista 
fartyg. På havsbottnen hittas ständigt vrakgods – krukor, 
amforor, mosaik och annan keramik, fartygsdetaljer, 
och ankare. Inte minst under åttiotalet gjordes många 
framgångsrika arkeologiska dykexpeditioner. De stora 
fyndigheterna till havs beror dels på gynnsamma 
bevarandeförhållanden i Plimmirio och dels på att det 
faktiskt skett många förlisningar i området. Syrakusa var 
nämligen en viktig handelsdestination i Medelhavet redan 
under antiken. Den tidigare Magna Graeciakulturen 
(storgrekiska kulturen) är synlig överallt. I arkitektur, 
teater, kultur och sägner, men inte minst i de fynd som 
görs på havets botten (Federparchi, 2016). Idag hålls 
ofta utställningar med artefakter från Plimmirio i det 
stora museet Paolo Orsi i Syrakusa (Federparchi. 2016).

1.3.2 Natur
Floran i området kan delas upp väldigt tydligt både efter 
avståndet till kustlinjen, de lokala vindförhållandena 
som för med sig saltvatten från havet och jordmånens 
kalkhalt (Federparchi, 2016). Långt från vattnet är 
floran till stor del typisk för medelhavsområdet med 
buskvegetation med inslag av bland annat dvärgpalm 
och i de skuggiga och fuktiga områdena växer myrten 
och mastixbuskar (Ucina, 2016). Här har de flesta 
arterna hårda och glansiga blad för att bättre reflektera 
solljus och begränsa vattenförlust (Federparchi, 2016).

Den mer kustnära vegetationen är låg och hukande 
på grund av den starka havsvinden. Stora fält med 
stäpplevande växter breder ut sig med inslag av små 
buskar. De sista växterna man möter innan det kala 
klipplandskapet tar över är de som tolererar stora 
mängder saltvatten, så kallade halofyter. De halofyter 
som förekommer i området är dessutom tåliga för den 
kalkhaltiga jorden (Minissale, Santo, Sciandrello, 2010).

Maddalenas kust är varierad. Sandstränder, klippor, 
taggiga vikar, grottor, undervattensvalv, springor och 
raviner bidrar till att skapa en mångfald av livsmiljöer, 

Euphorbia dendroides, törvelväxt Opuntia-kaktusChamaerops humilis, dvärgpalm

vilket i sin tur leder till en stor biologisk mångfald.  I 
området finns många sällsynta växtarter och känsliga 
naturvärden. Inom naturområdet på land och det marina 
reservatet skyddas nio miljötyper enligt habitatdirektivet 
inom Natura 2000 och sammanlagt 25 fågelarter och en 
reptil, leopardormen, omfattas av naturdirektivet (Eunis, 
2013). Därutöver lever också rävar, vässlor, kaniner och 
ödlor i området (Federparchi, 2016).
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1.3.3 Klimat
Sicilen har ett varmt subtropiskt klimat, typiskt för 
södra medelhavsregionen. Vintrarna är milda och blöta, 
medan somrarna är varma och torra. Under juli och 
augusti är det ofta väldigt varmt och det europeiska 
värmerekordet innehas av Catenanuova på Sicilien där 
man 1999 uppmätte 48,5 grader.  Under dessa varma 
månader är det vanligt med torka och inte minst i de 
avskogade södra och östra delarna av Sicilien är bränder 
i naturen vanliga. Vegetationens anpassning till det torra 
klimatet och avskogningen har fört fram växter rika på 
olja, vilket gör dem mycket tåligare under torrperioderna 
men samtidigt också lättantändliga vilket spär på de 
årliga bränderna (Climatemps, 2016).

Som framgår av diagramen på vänster sida av  uppslaget, 
är april till september de torraste och varmaste månaderna 
i Syrakusa (Yr, 2015). Dessa månader är också de mest 
populära bland turister. Under vintern är det lågsäsong, 
vilket inte minst märks på halvön Maddalena där väldigt 
många hotell och restauranger håller helt stängt under 
vintermånaderna.

Det finns inga specifika väderdata för halvön, men i 
princip kan väderdata för Syrakusa anses tillförlitliga 
även för Maddalena. Däremot verkar förhållanden för 
Capo Murro di Porco vara mer extrema än för övriga 

halvön, på grund av dess utsatta öppenhet. När det kan 
tyckas vindstilla på Maddalena, är det oftast ändå blåsigt 
på Capo Murro di Porco. Detsamma gäller vågrapporter 
som aldrig tycks stämma överens med de faktiska  
förhållandena på udden. Diagrammet här nedan visar 
en dag med relativt lugnt vatten på Siciliens östkust, då 
vågorna i verkligheten var höga på Capo Murro di Porco.

Augusta

Syrakusa

Capo Murro di Porco

Lido di Noto

Vindförhållanden för Siciliens 
östkust (Windfinder, 2016)
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Tävlingsområde

1.3.4 Capo Murro di Porco
Maddalenas sydspets utgörs av området Capo Murro 
di Porco och det är i detta område som tävlingen 
”Lighthouse Sea hotel” utspelar sig. När man anländer 
till naturområdet i Capo Murro di Porco, gör man det 
via en rak smal asfalterad väg som är avstängd för bilar. 
Asfalten är ljus och sprucken. Runt omkring finns fält 
av gult gräs med inslag av buskar, men naturen övergår 
snabbt till att utgöras av nästan enbart törvel och 
dvärgpalm.

Visuellt domineras ankomsten av fyrbyggnaden som 
ligger i slutet av den raka smala vägen. Det går att ana 
att den var tänkt som en pampig ankomst, med den raka 
vägen som avslutas med den vitkalkade fyrbyggnaden. 
Nu var det dock länge sedan byggnaderna var vita. 
Istället har de i princip fått samma färg som marken runt 
omkring. Det är som om de håller på att fysiskt smälta 
samman med omgivningen.

De flesta anländer till platsen med bil och för natur
områdets besökare finns det en parkering längs gatan 
strax utanför. I undantagsfall finns det dock möjlighet 
att köra ända fram till fyrbyggnaden, till exempel för 
dem som har svårt att gå.

Från fyrens huvudbyggnad går det två stigar. Den ena 
leder förbi fyren åt söder och sedan förbi de andra två små 
byggnaderna på platsen. Därefter för stigen besökaren 
ut bland allt glesare utspridda buskar och kaktusar för att 
slutligen upphöra samtidigt som vegetationen upphör. 
Stigen som går åt öster tar en förbi huvudbyggnaden 
och ut på en naken klipplatå framför fyren.

1.3.5 Terräng och tillgänglighet
Halvöns huvudsakliga geologi utgörs av kalksten och 
sand sten rik på kalcit (kalkspat) från miocen blandad 
med lager av vulkaniska bergarter från kritaperioden. 
De kalkrika bergarterna gröps ur under vattenytan av 
strömmar som för med sig vatten med olika salthalt 
och pHvärde. Vattnet letar sig in i små sprickor och 
ojämnheter och skapar större och större håligheter. 
Eftersom sötvatten löser kalk bättre än saltvatten, blir 
erosionen som störst under regnperioder när vatten 
strömmar till havet. Många av grottorna i området, till 
exempel Grotta del Faro, har kontakt med både salt
vatten och ett sötvattenstillflöde, vilket påskyndar upp
lösningen av kalkspat i stenen (Caramanna, 2013). I om
rådet finns också tunnlar som leder från grottorna upp 
till den klippiga stranden, vilket skapar gejsereffekter när 
vågorna pressas genom tunnlarna  (Federparchi. 2016).
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Längs kuststräckan äter vågorna sig in i berget och skapar 
otroliga formationer och strukturer. På vissa ställen 
har stenen urholkats så mycket att det endast är tunna 
strängar kvar som ser ut som kraftig spindelväv. Den 
del av klippan som är närmast vattnet gröper vågorna 
ur underifrån så att klippan till sist skjuter ut som en 
balkong över vattnet.

Att röra sig över Capo Murro di Porcos klippor är en 
upplevelse i sig.  På vissa ställen finns det ett jordlager 
med växtlighet där stigar har trampats upp under årens 
lopp. Det finns också stenfält där det är väldigt lätt att ta 
sig fram för att stenen slipats till jämna skivor som man 
kan gå på. Merparten av kuststräckan består dock av 
spröda, tunna och väldigt vassa klippor. Att ta sig fram 
i denna miljö är svårt och tempot blir långsamt. Det 
relativt korta avståndet inom tävlingsområdet tar lång tid 
att tillryggalägga och efter en tid  skärs skorna upp mot 
de vassa klipporna. Detta sätt att röra sig i landskapet är 
både vackert och problematiskt. Skönheten ligger i den 
tempoväxling som landskapet framtvingar. Besökaren 
blir tvungen att ta in omgivningen på det sätt som miljön 
påbjuder.

Samtidigt innebär terrängen att det är ett exkluderande 
landskap. Det är många som är tvungna att hålla sig till 
området precis runt fyren där det är lättframkomligt. Klippa som urholkats underifrån av vågorna

I den mer otillgängliga omgivningen syns väldigt få 
besökare och de få som vågar sig dit kan utgöra ett 
problem i sig. På de otillgängliga klipporna nära vattnet 
utgör de skarpa stensträngarna en ömtålig miljö. Denna 
spindelväv av sten är skör och knäcks ibland under 
besökarnas fötter och de lavar och mossor som växer på 
stenen slits upp. I de djupa skrevorna mellan strängarna 
lägger dessutom områdets fåglar ägg, vilka också lätt 
faller offer för oaktsamma besökare.

På nästa uppslag åskådliggörs framkomligheten i de 
olika delarna av området.
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1.4 Byggnaderna
Det finns 57 fyrar på Sicilien som är fördelade på sju 
av öns nio provinser. De större fyrarna kallas Faro 
och de mindre Fanali. Fyren på Capo Murro di Porco 
tillhör den tidigare kategorin och heter följaktligen Faro 
Capo Murro di Porco. Det finns inga uppgifter om när 
fyrens huvudbyggnad och de angränsande stenhusen 
uppfördes, även om själva fyrstationen etablerades 1859 
(Rowlett, 2016).

Huvudbyggnaden är den av byggnaderna som är i bäst 
skick. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att besöka den 
eftersom den står under kustbevakningens kontroll. Det 
har dock varit möjligt att göra en ungefärlig bedömning 
av byggnadens skick utifrån vad som går att utläsa genom 
fönstergluggar och hål i fasaden. Det inre är i relativt 
dålig skick och det verkar som om det är omfattande 
skador på väggarna, medan innertaket inte verkar vara i 
lika dåligt skick. 

Det är inte möjligt att utröna vilka insatser som krävs för 
huvudbyggnaden utan att besiktiga den mer noggrant, 
men man kan anta att även bärande delar av byggnaden 
tagit skada av det tydliga förfallet.

Den intilliggande stenbyggnaden är mer nedgången än 
huvudbyggnaden, vilket säkert beror på att den inte har 
varit lika högt prioriterad när det gäller underhåll. I båda 
dessa byggnader har flera fönsterpartier murats igen.

Den sista av de tre byggnaderna är den som har påverkats 
mest av förfallet. Taket är borta, flera väggar har rasat 
helt eller delvis och flera fönster har murats igen.



36 37



38 39

1.5 program
1.5.1 Tävlingen
Den tävling som detta projekt tar sitt avstamp i, 
initierades av Valore Paese Fari (Yac, 2016). Denna statliga 
organisation startades med uppdraget att transformera 
italienska fyrar till turism och hotellverksamhet.

Även om de flesta fyrarna fortfarande är i drift behöver 
de inte längre någon bemanning för att fungera. Detta 
har lett till ett utbrett förfall för många av dem, vilket 
organisationen hoppas kunna stävja genom att finna nya 
funktioner.

Det program som utlysts för Capo Murro di Porco 
omfattar en hotellbyggnad på platsen om högst 3000 
kvadratmeter. Fyrens huvudbyggnad får inte påverkas, 
men däremot får de två angränsande stenhusen ingå i 
förslaget så länge de inte förändras. Tillägg på platsen 
måste vara inom det angivna området för tävlingen (se 
plan till vänster), med en maximal höjd om fyra meter 
från marknivå.

Tillägg i form av flytande strukturer är tillåtna enligt 
programmet, så länge de inte skadar havsbottnen. Vidare 
är det tillåtet att utföra utgrävningar på platsen om det är 
nödvändigt för grundläggning av tilläggen. Däremot är 
det inte tillåtet att föreslå tillägg som är helt under mark.

Programmet föreslår några olika tolkningar av begreppet 
hotell på platsen:

Lighthouse resort – ett lyxigt boende kopplat till ett brett 
serviceutbud. Inom detta koncept föreslås till exempel 
att en pir byggs ut i vattnet.

Lighthouse landscape hotel – ett enklare hotell med en 
mål grupp som fokuserar på naturupplevelser och 
vattensport.

Lighthouse sea center – en kombination av hotell och vatten
sportcenter tillsammans med forskningsfunktioner med 
fokus på havet i Plimmiro.

Lighthouse art hotel – en kombination av hotell, konferens
center och museum.

1.5.2 En annan väg
De många fyrar som just nu förfaller längs Italiens kuster 
utgör ett viktigt kulturarv. Liksom Valore Paese Fari, tror 
även jag att nya användningsområden för dessa fyrar vore 
ett sätt att säkra deras underhåll och fortlevnad. Däremot 
håller jag inte med om det program som organisationen 
satt samman och inte heller den grundläggande idén om 
att transformera fyrarna till hotell. 

220 kvm

3 000 kvm,
Maximalt avtryck
för tillägg inom 
tävlingsområdet

57 kvm

112 kvm

Capo Murro di Porco, 1:2000
2 meters höjdkurvorTävlingsområde
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Jag menar att en förändrad användning av fyrarna främst 
ska sträva efter att hitta funktioner som är av allmänt 
intresse och inte i första hand fokusera på funktioner 
som enbart gör dem tillgängliga för en specifik grupp. 
Genom att transformera dem till hotell exkluderas 
alla som inte är hotellgäster, till exempel de som bor i 
området runt fyren.

Ytterligare en aspekt är att dessa fyrar nästan alltid ligger 
i obebyggda naturområden, på platser som i sig själva har 
ett högt skyddsvärde. I det specifika fallet Capo Murro 
di Porco är jag tveksam till att programmet medger ett 
så stort intrång på naturområdet som de tillåtna 3000 
kvadratmeterna innebär. Vidare bör inte byggnader få 
expandera ut i havet. Dels för att det marina reservatet 
ska upprätthållas och dels för att havet runt fyren är så 
turbulent att det inte vore tillrådligt. Strax utanför fyren 
reser sig klipporna mer än tio meter över havsytan, men 
ändå slår vågorna upp över klippkanten.

Istället för tävlingsprogrammet, föreslår jag att 
programmet i första hand ska syfta till att göra natur
området och byggnaderna på platsen tillgängliga för 
allmänheten och då även fyrens huvudbyggnad. För detta 
ändamål föreslås ett museum i de befintliga bygg naderna, 
som låter besökaren förstå och uppleva området.

I de fall tillägg görs på platsen, bör dessa sträva efter 
att harmonisera med omgivningen och den befintliga 
byggda miljön, bland annat genom att förhålla sig till 
byggnaderna vad gäller storlek och material och inte 
heller sträva efter att dominera landskapet visuellt. 
Målet med tilläggen bör vara att förstärka eller illustrera 
platsen.

Tillägg måste dessutom kunna uppföras utan att 
konstruktionsfasen innebär en åverkan på platsen. Därtill 
ska ingreppen i största möjliga mån vara reversibla och 
tilläggens avtryck minimeras.

Att hålla ett museum öppet och bemannat är kostsamt 
och under lågsäsong är det nästan inga turister som 
besöker Capo Murro di Porco. Av denna anledning ska 
museet utformas så att delar av det kan vara öppet utan 
bemanning. Utställningarna kan delas upp så att föremål 
som är stöldbegärliga finns i delar av museet som går att 
stänga alternativt att metoder för stöldskydd appliceras 
som inte innebär att föremålen måste vara inlåsta.
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En viktig utgångspunkt i detta projekt är som tidigare 
nämnts att kunna bygga i en naturmiljö på ett sätt som 
gör att byggnaders avtryck är små, att byggprocessens 
skadeverkningar på platsen minimeras, samtidigt som 
byggnader ska vara så reversibla som möjligt.

Dessa kriterier kan sägas vara mätbara eller ”objektiva” 
målkriterier, såtillvida att det rör sig om parametrar 
som man i efterhand kan bedöma om de uppfylls 
eller ej. Även någon som inte alls håller med om det 
bakomliggande ställningstagandet skulle med andra ord 
kunna bedöma i vad mån slutresultatet stämmer överens 
med målkriterierna.

Parallellt med dessa objektiva målkriterier finns det 
en stor subjektiv komponent. Slutresultatet kommer 
förvisso att ha sin bas i programmet, men det kommer 
framför allt att vara summan av min tolkning av platsen 
och mina personliga preferenser. Det kan verka banalt 
att påstå att slutresultatet av en skapandeprocess är 
personlig, men det är inte helt självklart. Som arkitekt 
försöker man ofta hitta en gemensam nämnare för den 
kontext man verkar inom, till skillnad från till exempel en 
skulptör, eftersom det ligger i arkitektens roll. Samtidigt 
tycker jag att det är först när skapandeprocessen blir 
personlig som den också blir intressant.

Peter Zumthor är en av de arkitekter som varit öppen 
med att han sätter stort värde på den personliga 
intuitionen i sitt arbete (Zumthor, 2005: s.21):

When I permit subjective feelings and unconsidered ideas 
to intervene in the objective course of  the design process, I 
acknowledge the significance of  personal feelings in my work.

Samtidigt understryker han att stunderna av intuition 
bygger på det förberedande arbetet i processen och inte 
minst förståelsen av platsen.

När jag inledde arbetet med detta projekt, skedde det inom 
ramen för den utlysta tävlingen. Det bakgrundsmaterial 
som tävlingen erbjöd var vinklat åt det lättsamma hållet 
och till en början tog jag de stipulerade premisserna och 
reglerna för givna. Tävlingsmaterialet handlade främst 
om vad omgivningen kunde erbjuda för mervärde till 
turister, snarare än om platsen i sig. Initialt rörde sig 
mitt eget arbete i samma banor som programmet och 
jag utforskade möjligheten att designa ett hotell och en 
restaurang i området. Dessa skulle ligga på två åtskilda 
platser inom området, men med utgångspunkt från 
fyrens huvudbyggnad.

2.1 platsen som fenomen
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Efter att ha besökt platsen ändrades, som tidigare 
framkommit, min inställning till programmets syfte. 
Samtidigt övergick jag också till att arbeta mer intuitivt 
snarare än programmatiskt med området. Zumthor 
(2005) menar att ett projekt ska få växa fram ”by 
endeavoring to answer basic questions arising from 
the location of  the given site, the purpose, and the 
building material” istället för att man tar med sig alltför 
hårt definierade modeller in i processen. Han beskriver 
hur han och hans team gick tillväga när de färdigställde 
termerna i Valls (Ibid., s.31):

It was only after we had succeded in answering, step by step, the 
question posed by the site, purpose, and material that structures 
and spaces emerged.

Detta synsätt har sitt ursprung i den fenomenologiska 
teoribildning som gjordes tillgänglig för arkitekturteorin 
av främst Christian NorbergSchulz och Heidegger. 
Det kan sägas vara en erfarenhetsideologi som sätter 
upplevelsen av objekten i fokus, det vill säga upplevelsen 
som beroende av subjektet. Det handlar således inte om 
en positivistisk syn på tingen såsom objektiva företeelser, 
möjliga att nå via förnuftet (Bengtsson, 1994). Nämnda 
syn sätt går istället tillbaka till Kants filosofi om ”tingen 
i sig”.

Enligt Kant kunde alla ting betraktas utifrån sitt 
”noumenon” (att jämföra med Platons idévärld), det 
vill säga det översinnliga (tinget i sig), och utifrån det 
som går att betrakta med våra sinnen, dvs. fenomenet. 
Eftersom vår uppfattning om världen är sinnlig, är 
det bara den fenomenologiska världen vi kan nå i vår 
vardagliga intuitiva förståelse av en plats (Davies, 2011). 
Gaston Bachelard skriver i “the poetics of  space” (1994) 
att den plats vi upplever är djupt kulturellt färgad och 
därför omöjlig att särskilja i objektiva komponenter, 
varför en arkitekt inte kan gå rationellt till väga för att 
tolka platsens inneboende poesi. Även YiFu Tuan 
(1990) ställer sig bakom detta förhållningssätt och menar 
att världen är alldeles för komplex för att vi ska kunna 
analysera den rationellt. Istället måste förhållningssättet 
vara intuitivt. Zumthor beskriver det på följande sätt i 
Atmospheres (2006, s.38):

We percieve atmosphere through our emotional sensibiliteis – a 
form of  perception that works incredibly quickly, and which we 
humans evidently need to help us survive. Not every situation 
grants us time to make up our minds on whether we like 
something or whether indeed we might be better heading off  in 
the opposite direction. Something inside us tells us an enourmous 
amount straight away

Vår vardagsupplevelse av världen består av en mängd 
konkreta fenomen såsom människor, blommor, träd 
och skogar, stenar, berg, städer och gator, solen, månen 
och stjärnorna. Samtidigt består den också av abstrakta 
fenomen såsom känslor. Dessa olika fenomen korsar 
varandra och utgör den värld vi upplever, ibland är de 
dessutom direkt motsägelsefulla. Vidare kan fenomen 
ofta delas upp i mindre fenomen som i sig också är 
fenomen (till exempel skogen som består av träd, 
förenklat uttryckt). Plats är en integrerad del av existensen. 
Således har en plats en atmosfär som kan sägas vara ett 
kvalitativt totalfenomen. Detta kan inte reduceras till 
sina delfenomen utan att förlora sin karaktär. Platser 
kan inte beskrivas analytiskt och logiskt utan att något 
går förlorat, eftersom verkligheten består av komplexa 
fenomen (Zumthor, 2005). Denna platsens karaktär och 
identitet beskrivs med begreppet genius loci, ett begrepp 
som från början användes för att beteckna platsens 
skyddande ande, men som inom samtida arkitekturteori 
beskriver det kvalitativa totalfenomen som en plats utgör 
(NorbergSchulz, 1980, s. 5):

Since ancient times the genius loci, or ‘spirit of  place’, has been 
recognized as the concrete reality man has to face and come to 
terms with in his daily life. Architecture means to visualize the 
genius loci, and the task of  the architect is to create meaningful 
places, whereby he helps man to dwell

Genom en genuin förståelse av platsen kan arkitekten 
förmedla dennas genius i den byggda miljön. Byggnaden 
blir då som ett kondensat och en förklaring av platsens 
karaktär som förmedlar både sin tillblivelse och den lokala 
gravitationen. En byggnad som alltför ängsligt förhåller 
sig till trender inom arkitektur, saknar förankring i sin 
plats, precis som en byggnad som bara är engagerad i 
tradition och platsens begränsningar saknar en genuin 
koppling till både samtid och större kontext (Zumthor, 
2005). Enligt NorbergSchultz (1980) har modernismens 
inflytande på arkitektur uppmuntrat till ett fjärmande 
från omgivningen och nu måste vi åter igen sträva efter 
en djupare förståelse av platsen.

Till skillnad från modernismens strävan efter det 
rationella, handlar den fenomenologiska strävan främst 
om att förstå en komplex värld utifrån hur den upplevs. 
Verkligheten kan sägas uppstå i betydelsen av ett 
objekt i ett subjektivt medvetande. Det innebär att all 
strävan efter en verklighet måste utgå från den genuina 
subjektiva tolkningen. David Seamon (i Groat och 
Wang, 2013) har identifierat tre pågående strömningar 
inom fenomenologin: (1) hermeneutik, (2) första person 
och (3) existentiell. 
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Den hermeneutiska fenomenologin bottnar i en kombination 
av argumentation och/eller textanalys, inte sällan med 
av stamp i prosa eller poesi. Inom denna kategori åter
finns till exempel Christian NorbergSchultz och Gaston 
Bachellard. 

Första person-perspektivet utgår främst från författarens/
forskarens/arkitektens egen upplevelse av fenomenet, 
ofta förmedlat genom skisser, fotografier och texter. 

Den existentiella fenomenologin handlar slutligen främst 
om att försöka förstå och tolka en mängd subjektiva 
redogörelser för fenomen för att nå fram till kollektiva 
teman. Denna tredje kategori omfattar till exempel 
geografen YiFu Tuan (1990) som fokuserar på de 
mänskliga sinnenas betydelse för vår tolkning av plats.

I detta projekt försöker jag, såsom Zumthor beskriver 
det, besvara de frågor som platsen ger upphov till. 
Capo Murro di Porco bär med sig en känsla av lugn 
och tidlöshet  avlägset och avvaktande. Byggnaderna 
som smälter samman med marken och vågorna som 
långsamt äter sig in i berget manar till lugn och reflektion 
hos besökaren. En del av platsens känsla ligger i just 
ödsligheten och det ursprungliga. Hur tar man då med 
sig detta in i projektet? På en sådan plats skulle storslagna 
gester inte bara vara överflödiga, de skulle dessutom 

kunna vara direkt förödande för platsens karaktär. 
Jag har försökt förstå Capo Murro di Porco och dess 
komplexa identitet. Jag har varit på platsen under flera 
dygn och vid olika tider på dygnet. Jag har varit där på 
morgonen redan innan solen gått upp och stannat där 
tills efter den gått ner.

Genom att följa platsens skiftningar över dygnet har jag 
försökt se vad det innebär för platsen, vad som finns 
kvar när dygnets rytm övergått till en stadig lunk och 
företeelser börjar bli bekanta.

Dånet från vågorna som samlas i grytorna i det 
underifrån urgröpta berget har ackompanjerat mina 
steg på de vassa klipporna. Klipporna som till slut skar 
sönder sulorna på bägge skorna. Tidvattnet som skiftar 
under dygnet och vinden som ständigt byter riktning och 
styrka. Fåglarna som söker sina bon bland klipporna och 
enstaka ödlor som solar sig på stenarna. Ett och annat 
besök från turister som kommit för att se fyren, men 
som stannat alldeles för kort tid för att verkligen uppleva 
omgivningen. Turister som nästan alltid har stannat nära 
fyren på den trygga platån.

Efter att ha tillbringar en tid på Capo Murro di Porco, 
har jag skapat en viss förståelse för platsen. Min läsning 
av platsen kommer förmodligen inte att vara densamma 
som någon annans läsning av platsen, men samtidigt vill 
jag tillåta mig själv att vara personlig i både min tolkning 
och min design.

2.1.1 Att tolka Capo Murro di Porco
En byggnad ska harmonisera och vibrera i samklang 
med en plats, men den måste även vibrera i samklang 
med arkitekten. Det kan låta pretentiöst, men arkitekten 
är med nödvändighet det medium genom vilket platsen 
filtreras och det är sedan denna tolkning av platsen som 
byggnaden resonerar mot.

Vad består då min tolkning av Capo Murro di Porco av? 
Låt mig börja med att konstatera att när vi besöker en plats 
är det inte bara den platsen vi besöker. Vi bär nämligen 
med oss en mängd andra platser och erfarenheter som 
fungerar som glasögon som filtrerar vår upplevelse. 
Under arbetets gång har jag själv funderat mycket över 
vilka upplevelser som utgör mina glasögon.

Som tidigare nämnts kan å ena sidan en plats karaktär 
betraktas som ett kvalitativt totalfenomen, där helheten 
inte går att bryta sönder i sina beståndsdelar eftersom 
karaktären består i helheten. Å andra sidan är det ur 

ett analytiskt perspektiv möjligt att betrakta de enskilda 
delarna för att försöka förstå deras bidrag till platsens 
sammantagna karaktär.

Ett sätt att undersöka de värdebärande fenomenen på 
Capo Murro di Porco, är att utgå från de starka arketyper 
som finns på platsen och då kanske framför allt fyren och 
ruinen. Ferdinand de Saussaure införde ett begreppspar 
inom semiotiken som kan fungera som en analytisk start. 
Det betecknande (signifier) är en bärare av innebörd, 
denotationen av en företeelse, medan det betecknade 
(signified) är vad den kommunicerar, konnotationen. 
Det innebär att för varje betecknande finns det minst en, 
men ofta flera betecknade som är avhängiga betraktaren. 
Detta samspelar i sin tur med att vi ständigt förhandlar 
med oss själva för att finna mening i vår omgivning 
(Davies, 2011).

Även om själva begreppsapparaten i sig inte är nödvändig 
för detta arbete, är dock distinktionen användbar. I the 
poetics of  space beskriver Gaston Bachelard (1994) ett 
bostadshus utifrån sina konnotationer, det betecknade. 
Han menar att huset i sin helhet är en manifestation av 
mänsklig upplevelse – ett hem för kroppen och sinnet, 
men också för drömmarna. I denna fristad representerar 
olika delar av huset olika typer av drömmar. Vinden 
med sin funktionella design och ibland utblickar över 
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staden representerar rationella fantasier som hör till 
dagdrömmar, medan källaren står för det mystiska och 
dunkla – nattens mardrömmar. På detta sätt går Bachelard 
genom huset i detalj för att förmedla de konnotationer 
som förknippas till olika denotationer.

På motsvarande sätt kommer jag att undersöka de 
konnotationer jag har till Capo Murro di Porcos starka 
betydelsebärande element för de platser och företeelser 
jag kommer att använda mig av i mitt arbete.

Fyren
Fyren är en stark kulturell arketyp. Den utstrålar styrka 
och uthållighet, samtidigt som den vägleder. Den guidar 
oss genom årtusendenas farliga vatten och stjärnlösa 
nätter. Från fyren i Alexandria hela vägen genom 
historien fram till nutid har fyren stått för både stöd 
och annalkande fara. Jag upplever att den förmedlar 
flera parallella berättelser. Fyren är både äventyret och 
civilisationen. Den är vägledande, men också likgiltig. 
Dess varma ljus är iskallt ute i natten.

Rörelsen
En av platsens viktigaste aspekter är tillägnandet 
av upplevelsen i sig genom rörelsen i landskapet. 
Vandringen är inte en fysisk företeelse, men utgör ändå 
en viktig grundkomponent, även om det är svårt att 

distingera mellan betecknande och betecknad i fallet 
vandring. Redan genom ordvalet har en värdering gjorts. 
I vår kultur är det starka konnotationer knutna till ordet 
vandring. Personligen ser jag fyren som besläktad med 
vandringen, såtillvida att jag förknippar bägge med 
sökande och finnande. I mitt förslag kommer själva 
rörelsen att få stor betydelse, då jag tolkar den som så 
viktig för området.

YiFu Tuan (1990) menar att vi i vår samtid ofta begår 
misstaget att tro att en vetenskaplig approach skulle 
kunna fånga in den komplexitet och mångfald vi står 
inför i vår platsanalys. Dels uppfattar vi alla upplevelser 
olika, vilket skiljer sig åt både på individ och gruppnivå, 
dels uppfattar vi inte omvärlden enbart med synen. När 
vi rör oss på en plats som Capo Murro di Porco är många 
av våra sinnen inkopplade parallellt. Vi ser, hör, luktar, 
balanserar och vidrör. Att förstå en rörelse på platsen är 
inte bara en förståelse av rörelse i ett tredimensionellt 
rum. Det är  en plats där den starka vindens tvära kast 
tvingar besökaren att ständigt parera, samtidigt som 
underlaget ständigt byter karaktär.  Det taktila i stenen 
samverkar med de försiktigt sökande stegen. Besökaren 
rör sig framåt, men måste samtidigt parera de hinder 
som topografin placerat i vägen. Några steg till vänster, 
lägre ner, runt hindret och sedan tillbaka upp igen åt 
höger. Ibland en hand som stöd mot stenen. Stenen som  

ömsom är vass och ömsom slipad. Hela tiden måste 
man balansera mellan de smala klippornas strängar 
och hoppa mellan stenblocken. Det är en plats för 
uppmärksamhet. Även om det är en tautologi, kan man 
här säga att “upplevelsen återför en till verkligheten”. 
Att röra sig på platsen kräver så mycket koncentration 
att det är näst intill omöjligt att inte vara närvarande i 
upplevelsen. Detta gäller inte minst när man rör sig längs 
de branta klippkanterna mot havet, där ett felsteg skulle 
kunna få ödesdigra konsekvenser.

Längs den klippiga kustremsan i den nordöstra delen 
av tävlingsområdet är denna tautologi extra påtaglig. 
Det är svårt att inte vara hundra procent närvarande i 
upplevelsen av platsen när man rör sig längs denna starkt 
kuperade sträcka. När jag besökte Capo Murro di Porco, 
gick jag till denna del av kusten innan solen gått upp flera 
dagar i rad, bara för att få se solen långsamt lysa upp den 
inbjudande och samtidigt så likgiltiga och ogästvänliga 
kusten. På denna plats på Capo Murro di Porco vill jag 
skapa ett tillägg som både tar till vara på möjligheten att 
stanna upp och på den förhöjda uppmärksamhet som 
situationens utsatthet framtvingar.

Berget
Capo Murro di Porcos karga klippor är onekligen en 
stor del av dess identitet. För min egen del fastnade jag 
speciellt för några platser där berget spelade en stor roll 
för känslan.

I den södra delen av tävlingsområdet finns det en liten 
klyfta mellan två bergsryggar som jag omedelbart tyckte 
väldigt mycket om. Jag återvände dit gång på gång. 
Platsen känns skyddad och tillbakadragen, nästan som 
en introspektiv kokong. Bergets klippsidor är nära och 
råa, men också trygga. Detta är nästan det motsatta mot 
den utsatta plats som beskrevs i avsnittet ovan. Där 
handlade det om frihet, utsatthet och att vara sårbar, 
medan klyftan däremot talar ett nästan motsatt språk. 
Här blåser inte vinden lika hårt, även om det ibland 
kommer stänk från vågornas skum som vinden lyckas 
slita med sig. Från denna plats har man trygg utsikt 
över det vredgade havets långsamma kamp mot berget. 
Denna plats kommer jag att använda mig av i projektet 
för ett tillägg som tar tillvara känslan utan att förvränga 
den.
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Ruinen
Även ruinen är en stark kulturell arketyp. Ruinen på 
Capo Murro di Porco väcker konnotationer som handlar 
om berättande och äkthet. Det är en berättelse som 
blott är en åminnelse av vad som en gång varit. Under 
romantiken sågs ruiner som ett sätt för arkitektur och 
natur att närma sig varandra. Genom sitt sönderfall 
blev ruinen en del av naturens processer och ett sätt för 
människan att närma sig dessa (Shayari, 2014).

Parallellt med denna historia, vittnar ruinen också 
om tidens och platsens skoningslöshet. I mitt förslag 
vill jag på något sätt ta tillvara denna berättelse. Inte 
minst om fyren återställs, kommer ruinen vara ett ärligt 
komplement. Genom de tre byggnaderna återspeglas 
flera faser av deras livsprocess.

2.1.2 Jakten på det sublima
Inför detta projekt visade jag naturbilder för vänner 
och intervjuade dem för att förstå hur de relaterade till 
platserna på bilderna. Syftet med detta var inte att få 
fram generaliserbara data, utan endast för att fördjupa 
min egen referensram. Något som framkom och som 
fascinerade mig var att det inte verkade ovanligt att dras 
till platser i naturen där det är folktomt och avskalat, 
men ändå med ledtrådar till mänsklig närvaro. Det kan 
röra sig om en gammal brygga, en övergiven bunker eller 

bara en gärdsgård. Även för min egen del dras jag ofta 
till denna typ av platser när jag rör mig i naturen.

Bilden till vänster visar en fyr som ligger på södra Jylland. 
Framför fyren ligger en betongklump som är en rest från 
en tidigare bunker. En intervjuperson berättade att hon 
förr brukade cykla till betongklumpen på soliga dagar. 
Detta trots att hon på vägen passerade stora områden 
orörd natur  med både gräs och sandstrand.

I mitt förslag till Capo Murro di Porco, vill jag försöka få 
med denna mänskliga närvaro i tilläggen, samtidigt som 
dessa bibehåller en enkelhet. När jag har ritat och haft Capo 
Murro di Porco i åtanke, har varje impuls varit att ständigt 
skala av. I Topophilia reflekterar YiFu Tuan (1990, s. 72) 
kring den asketiska längtan som många uttrycker:

A preference for the stark environment, bare as the desert or the 
monk’s cell, is contrary to the normal human desire for ease and 
abundance. Yet people are known to have sought, repeatedly, the 
wilderness, to escape from not only corruption but the voluptious 
luxury of  city life... the behaviour that it conduces cannot be 
explained solely by the cultural values of  the time. What can be 
the positive appeal of  ascetism? Albert Camus said that “For me, 
the highest luxury has always coincided with a certain bareness” 
... Ascetic practice can be perceived as will, the lordship of  spirit 
over matter, and the dessert the austere stage of  epiphany.
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På nästkommande sidor tar jag upp några referensprojekt 
som varit intressanta i arbetet med Capo Murro di Porco 
och i vissa fall fungerat som inspirationskällor.

2.1.3 Paradigmets betydelse
På samma sätt som jag tror att det är bra att förstå att 
vår tolkning av platser till stor del är ett uttryck för vår 
kulturella prägling, tror jag också det är viktigt att förstå 
att arkitekter är en del av en samtida skapandetradition. 
Genom utbildning och kulturell prägel tillägnar vi oss 
ett arkitekturspråk som varierar från generation till 
generation. Våra gestaltade förslag är med andra ord 
färgade av vår samtid precis som vår tolkning är det, även 
om det inte per automatik leder till en deterministisk 
arkitekturproduktion. Detsamma gäller bevarandet 
av historiska byggnader, där det funnits väldigt tydliga 
trender.

Eugéne VioletleDuc kan nog anses ha varit den största 
förespråkaren för det som kan kallas den stilenhetliga 
restaureringsideologin, där syftet när man ingriper i 
historiska byggnader är att återställa och renodla dem till 
den stil man anser att de tillhörde när de först skapades. 
Delar av byggnaden som avviker från stilen avlägsnas 
och ersätts med stilrena tillägg. Det kan då också inne
bära att tillägg görs till byggnaden som inte fanns med 
i den ursprungliga designen. I Sverige har bland annat 
Helgo Zettervall varit en trogen efterföljare till denna 
åskådning, vilket kan märkas i restaureringarna av dom
kyrkorna i Lund, Skara och Uppsala (Robertsson, 2002).

I kritiken mot stilrestaureringen växte det fram en vilja 
att bevara det genuina och ursprungliga, de historiska 
lagren och även ålderns patina. Konstkritikern John 
Ruskin menade i The Seven Lamps of  Architecture att 
en restaurering innebar den totala förstörelsen av en 
byggnad. Enligt honom var det bättre att en byggnad 
föll i ruiner än att den restaurerades. Däremot fick 
man fördröja byggnadens undergång genom underhåll 
(Jokilehto, 2008).

1900talets bevarandeideologi har till stor del handlat 
om en vetenskaplig restaureringsideologi där kunskapen 
om byggnaden är viktig, samtidigt som arkitektoniska 
aspekter och byggnadens användning betonas. Moderna 
material användes för att fördröja byggnaders förfall. Via 
en rad internationella avtal har grunden för den moderna 
restaureringen etablerats. Idag finns bland annat en 
förhärskande tanke om att ursprungliga metoder och 
material ska användas vid restaurering, samtidigt som 
det också är viktigt att kunna urskilja originaldelar från 
senare tillägg (Ibid.).

Avsikten med detta avsnitt är inte att på ett uttömmande 
sätt redogöra för den moderna bevarandeideologin eller 
dess tillkomst, utan snarare att peka på att vi handlar 
inom en historisk kontext där våra värderingar och 
ideologier till stor del definieras av vår samtids paradigm.
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De tillägg som föreslås till Capo Murro di Porco kan 
liknas vid ett Naturum. Dels för att det handlar om att 
tillgängliggöra platsen och dels för att tilläggen till viss 
del låter platsen bli det utställda. Samtidigt är förslaget 
i första hand ett museum som ska kunna fungera för 
olika typer av utställningar. Med andra ord kommer 
förslaget att förhålla sig till en abstraktionsnivå där 
utställningsinnehållet inte är det viktigaste utan där 
förhållandet till omgivningen är det centrala. Med detta 
som bakgrund, beskrivs konceptet Naturum nedan.

Naturvårdsverkets syfte med Sveriges Naturum är att 
informera allmänheten om naturen och då särskilt den 
som är skyddad. De ska därutöver fungera som en port 
till naturen och inspirera till ytterligare naturupplevelser. 
Genom Naturum och naturvägledning vill man visa hur 
naturen kan upplevas på ett sätt som inte utsätter den för 
överdriven stress samtidigt som detta aktivt bidrar till ett 
mer hälsofrämjande liv (Hultman, 2005).

Ordet Naturum är ett inregistrerat svenskt varumärke som 
ägs av naturvårdsverket, medan ordet naturvägledning 
är ett mer samlat begrepp som Nordiska ministerrådet 
(1990, s.20) föreslagit ska vara gemensamt för hela 
Norden:

Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och 
kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka 
förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella 
sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom 
förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till 
ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.

Många av de metoder som handlar om naturvägledning 
är lika tillämpbara på kultur som naturmiljö. Genom 
utställningar, programverksamhet och guidningar som 
medel, vill man både öka intresset för dessa miljöer och 
skapa förståelse för bevarandeskäl (Hultman, 2005).

Den term som används internationellt om 
naturvägledning är “nature interpretation”, men även 
”nature centre” är vanligt. Ordet interpretation hänför 
sig inte endast till natur utan används även för kultur, 
stadsmiljöer, historiska miljöer etc  (Ibid.).

Det kan uppstå en konflikt mellan att tillgängliggöra 
en plats och att låta den bli det utställda. Om platsen 
främst blir utställd, snarare än tillgänglig, distanseras 
besökaren från omgivningen och blir mer en observatör 
än en deltagare. Många Naturum väljer medvetet detta 
förhållningssätt till omgivningen, vilket inte behöver 
innebära ett problem, men det är inte desto mindre värt 
att problematisera.

2.2 referensprojekt
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Whites Naturum Vattenriket är ett exempel på ett 
lyckat Naturum, såtillvida att det är välbesökt, men som 
enligt min uppfattning i stor utsträckning distanserar 
sig från omgivningen. Redan genom sin storlek skapar 
Vattenriket en distans, som ytterligare förstärks av 
designen och till och med det faktum att det är väldig 
välbesökt.

 Vattenriket, White (2011)

Förutom att man i tilläggen måste ta ställning till i vilken 
utsträckning de ska distansera sig från platsen, måste 
man också ta ställning till hur mycket de ska få påverka 
platsens karaktär. Två aspekter som dessutom ofta  är 
intimt förknippade med varandra.

De referenser som fungerar som stöd i detta projekt 
har inte så mycket med Naturum att göra. Istället söks 
inspiration i museum och projekt som handlar om en 
varsam förhållning till det befintliga, men också projekt 
där upplevelsen av den byggda miljön i stor utsträckning 
hänger samman med upplevelsen av materialen. Inte 
minst det sistnämnda tror jag är ett sätt att närma sig 
kärnan av Capo Murro di Porco.

2.2.1 Den lätta landningen
En Portaledge (dvs. portable ledge) är en portabel 
hylla/sovplats som används av klättrare för att kunna 
övernatta hängande från en bergvägg. Det är ett bra 
exempel på när balansgången mellan användarnas 
minsta behov av tillgängliggörande matchas väldigt väl 
med uppmärksamhet mot platsen utan att begränsa 
upplevelsen. Anordningen hängs upp med kilar i 
klippskrevor och när övernattningen är över plockas 
portaledgen bort utan att lämna några spår efter sig. 
Eftersom den också ska vara lätt att bära med sig hålls 
storleken och materialmängden nere till minsta möjliga.

Detta projekt strävar efter att komma så nära 
portaledgens förhållning till platsen som möjligt, utan 
att samtidigt låta det begränsa arkitekturen. Det finns 
några projekt som lyckats väl med detta. Ett exempel 
är Peter Zumthors zinkgruvsmuseum i Allmannajuvet i 

Norge, som öppnade sommaren 2016. Det är ett av de 
projekt som den norska staten låtit uppföra längs norska 
turistvägar och vars syfte är att gynna turismen i naturen.

Museet är en hyllning till den gruvindustri som tidigare 
pågått i området. De fyra små byggnaderna, som 
bland annat innefattar café och museum, landar lätt i 
landskapet och ger alla olika utblickar. Caféet och museet 
står på pelare, medan den närliggande toalettbyggnaden 
vilar på en stenvägg. De är enkelt utförda med tak i 
korrugerad plåt och konstruktion i trä. Materialval och 
konstruktionsförfarande syftar både till att förmedla 
omgivningens karaktär och sin egen funktion som ett 
gruvindustriellt minne.

Det är relativt vanligt att låta byggnader stå på pelare 
eller pilotis, men skälen varierar. Ofta handlar det om 
att förhålla sig till en dramatisk topografi, undvika risk 
för översvämning eller för att förenkla grundläggningen.

Tom Kundig (2008) är en arkitekt som vid flera tillfällen 
har arbetat med byggnader som lyfts från marken. I 
arbetet med Rolling Huts, har han tagit det ett steg längre 
och låtit byggnadernas pelare vila på hjul, så att de inte 
ens har någon fast plats i landskapet (se nästa uppslag).

En av de aspekter som jag ser som viktiga för Capo 
Murro di Porco är att ta så lite mark i anspråk som 
möjligt. Därtill ska det vara möjligt att i framtiden 
avlägsna byggnaderna med få kvardröjande spår. För 
detta ändamål är det intressant att titta på andra sätt att 
förhålla sig till grundläggning, som uppfyller samma 
ambition. Portaledgen är ett exempel på hur man 
kan hänga in konstruktioner i berget via relativt små 
nedslagspunkter och därigenom begränsa den påverkan 
konstruktionen har på omgivningen.

I naturmiljöer är det inte ovanligt att spänger läggs ut 
för att underlätta rörelsen i landskapet. Även om det är 
ett intrång i naturen, kan det tänkas motiveras med att 
det handlar om att tillgängliggöra platsen för så många 
som möjligt. Det kan också  vara ett sätt att styra de 
besökande på det sätt som är mest lämpligt för miljön. 
Dessutom är dessa spänger exempel på en oftast helt 
reversibel konstruktion, då det är vanligt att spängerna 
bara placeras ovanpå marken. I de fall de förankras, 
är det på relativt få punkter. Det ger därigenom inga 
bestående men för platsen.

På nästa uppslag följer några exempel på projekt där man  
har valt vad som kan betecknas som en mjuk landning, 
oavsett de skäl som föranlett denna landning.

Bild saknas av 
upphovsrättsliga skäl 
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Modell av Zinkmuseet, Peter Zumthor (Hakanoglu, 2016)

 Zinkmuseet i Allmannajuvet - mötet mot stenväggen och mot berget, Peter Zumthor (Hakanoglu, 2016)

Övernattning med portaledge (Wiltsie, U.Å.)

Spång i Naturum Fulufjället (White, 2011)

Sol Duc Cabin, Tom Kundig (2011) Spång utanför Nikkaluokta

Rolling huts, Tom Kundig (2008)

En väl tilltagen spång i Naturum Fulufjället, White (2011)
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2.2.2 Historiska lager
Som tidigare nämnts, finns det många förhållningssätt 
att välja mellan vid ingrepp i historiska byggnader. I 
slutänden är det en bedömningsfråga där vi oftast väger 
in det rådande paradigmets syn på bevarande.

Personligen tycker jag det är intressant när möten mellan 
historiska lager blir tydliga och det är enkelt att läsa den 
nu varande byggnadens tillblivelse. En arkitekt som 
arbetat väldigt väl med dessa möten är Sverre Fehn och 
då inte minst i arbetet med det ärkebiskopliga museet i 
Hamar.

I detta projekt använde sig Fehn av en gammal gårds
byggnad från 1800talet, medan gården i sig vilade 
på ruinerna från en fästning som förstördes under 
1500talet. Även idag kan man se lämningar efter den 
första fästningen. I det museum som Fehn arbetade med, 
skulle fynd från utgrävningen av området ställas ut, sam
tidigt som parallella utställningar skulle berätta om bonde
livet i trakten (NorbergSchultz och Postiglione, 1997).

I arbetet med museet har Fehn varit noga med att särskilja 
det befintliga från tilläggen. Entrén är till exempel en 
lång ramp i betong som kommer in genom ett glasparti 
i byggnaden (se bild på nästa uppslag). På detta sätt 
diskuterar byggnaden också genomgående relationen 

mellan inomhus och utomhus. Där murpartier rasat, har 
enkla fönsterglas använts för att täcka hålen. Förfallet 
har således inte gömts undan utan har istället blivit en 
tydlig del av den historia som berättas (Ibid.).

Museet i Hamar är en kombination av enkelhet och 
storslagenhet. Gestaltningen använder sig av stora 
gester utförda i avskalade tillägg, där de historiska lagren 
ständigt blir synliggjorda i kontrasten mot det nya.

Även Peter Zumthor har arbetat med historiska 
byggnader där han tillämpat detta tillvägagångssätt 
för att tydliggöra lager. Starka materialkontraster och 
väl avvägda materialmöten utgör grunden för hans 
design av Kolumba museum i Köln, som visas på nästa 
uppslag. Museet utgår från en Romerskkatolsk kyrka 
som bombades under andra världskriget, precis som 
stora delar av staden i övrigt. Genom sin design vill 
Zumthor bevara historien och låta den kommuniceras till 
besökare. Samtidigt ska den också erbjuda en väg framåt 
med det historiska lapptäcke som byggnaden skapar i 
mötet mellan tilläggets grå tegel och den gamla kyrkans 
röda tegel. Inne i byggnaden skapas ett milt diffuserat 
ljus genom den bitvis perforerade tegelfasaden (Cilento, 
2010).

2.2.3 Dialog med omgivningen
Till biennalen i Venedig 1962, använde sig Sverre Fehn 
återigen av stora gester i avskalade tillägg. Den paviljong 
han ritade, som senare kom att kallas den nordiska 
paviljongen, är utformad som en stor öppen plats/rum, 
helt utan pelare inne i rummet. Fehn ville att paviljongens 
uttryck skulle vara renodlat. I princip skulle paviljongen 
erbjuda ett tak för att skydda målningar och skulpturer, 
men inte mycket mer. Att skapa ett rum öppet mot 
omvärlden gav en känsla av frihet (TaylorFoster, 2016).

Fehn ville ha ett jämt bländfritt ljus inne i paviljongen, 
som ett sätt att återskapa det nordiska ljuset. Detta 
uppnåddes genom två djupa balksystem i vinkel mot 
varandra i ett rutnät. Balkarna är sex centimer breda med 
lite mer än en halv meter distans mellan varandra. Dessa 
smala djupa balkar vilar sedan på en vägg i norr och en i 
väster och på en två meter hög sidobalk i söder. Endast 
en enda pelare används i konstruktionen. Taket består av 
“fiberglas” och det ljus som släpps in är mjukt filtrerat av 
rutnätssystemet. Den betong som använts till balkarna 
är därutöver pigmenterad för att reflektera ljus, som en 
metafor för solljus som reflekteras i snö. Härigenom 
lyckades Fehn återskapa det nordiska ljuset på plats på 
biennalen  (NorbergSchultz och Postiglione, 1997).

För Zumthor är dialektiken mellan inomhus och utomhus 
en viktig komponent. I Kolumba museum märker man 
detta genom spelet med det diffuserade ljuset genom 
tegelfasadens uppbrutna konstruktion. På ett sätt är det 
en väldigt sluten byggnad, samtidigt som den perforerade 
fasaden kontinuerligt kommunicerar med omvärlden. 
Fler exempel på detta spänningsförhållande står att finna 
i Zumthors arbete.

År 1986 färdigställdes en skyddande byggnad för 
romerska utgrävningar i Chur i Schweiz, ritad av 
Zumthor. Byggnadens väggar följer det romerska 
kvarterets tidigare väggar och är uppbyggd av en 
lättviktskonstruktion med trälameller som låter ljus, vind 
och ljud passera genom byggnaden. Inne i byggnaden 
förnimmer besökaren omvärlden genom det brutna 
ljus som sipprar in, samtidigt som konstruktionen 
fokuserar uppmärksamheten mot det inre av byggnaden. 
Det finns inga fönster, utan det är enbart det strilande 
ljuset genom lamellerna som påminner om omvärlden. 
Den omkringliggande staden blir avlägsen medan 
utställningen träder fram (Pol, 2013).
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Hedmark Museum, Sverre Fehn (Schultz och Postiglione, 1997)

Kolumba Museum, Peter Zumthor (Cilento, 2010)

Utställningshus, Naumann (U.Å.)

Castillo de la luz, Sobejano och Fuensanta (2014)Marcellusteatern - tidigt exempel på distinktion gammalt/nytt
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Nordiska paviljongen till biennalen i Venedig 1962, Sverre Fehn (Taylor-Foster, James. 2016) Utställning för romersk utgrävning, Zumthor (Binet, 2016)Kolumbas diffuserade ljus, Zumthor (Etherington, 2009)
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2.2.4 Fråga tegelstenen om råd
Det är svårt att tänka sig en byggd miljö, utan att sam
tidigt väga in dess materialitet. Därför verkar det 
kanske underligt att särskilja detta från övriga design
överväganden. De projekt som hittills presenterats som 
referens  material har trots allt alla utmärkt sig för en 
grundlig eftertanke kring materialens samverkan i ut
förandet. Anledningen till att detta behöver ett eget avsnitt 
är att de förslag som ges när det gäller Capo Murro di 
Porco kommer att vara väldigt avhängiga material valen. 
Min tolkning av platsen ger som resultat att de tillägg som 
görs kommer att utföras i tunga material som både står 
emot platsens hårda väderförhållande och åldras med 
patina. I kombination med de övriga förhoppningarna 
på tilläggen om reversibilitet, en lätt landning och en 
dialog mellan inomhus och utomhus, är det svårt att 
hitta referenser som tar upp alla dessa aspekter. Detta 
avsnitt handlar därför främst om inspirationskällor vad 
gäller sten, betong och stål, även om de projekt som 
lyfts fram inte har övriga beröringspunkter med mina 
förhoppningar för platsen.

Ärlighet i arkitektur vad beträffar konstruktion och 
material har varit populärt under många perioder. 
Personligen tilltalas jag av konstruktionsprinciper som 
tydligt står att avläsa i utförandet, som t.ex. i den nordiska 
paviljongen. John Ruskin beskriver i Arkitekturens 

sju lampor att ärligheten är som störst inom gotiken 
(i Davies, 2011). För att förstå hur en gotisk kyrka 
fungerar rent konstruktionsmässigt, räcker det att gå in 
och titta i den, eftersom allt är synligt i gestaltningen. 
Under nittonhundratalet har modernismen också 
förespråkat samma typ av ärlighet, men med helt andra 
gestaltningsmässiga ideal. Det finns naturligtvis inte 
något självändamål i denna ärlighet, men i vissa fall går 
det att argumentera för att byggnaden kan uppfattas 
som harmonisk genom tydligheten (Ibid.).

Louis Kahn är en inspirationskälla genom sin tydlighet 
både i sina idéer och i sin förhållning till material. 
När hans studenter körde fast gav han dem tipset 
att återvända till materialens väsen  ”Even A Brick 
Wants To Be Something’’ lär han ofta ha sagt på sina 
föreläsningar (Voyatzis, 2013).

Det finns flera andra historiska arkitekter som kan 
fungera som inspiration när man arbetar med tunga 
material, som Tadao Ando och Carlo Scarpa. Alejandro 
Aravenas och Juan Cerdas Innovation Center UC är 
ett samtida exempel på ett vågat arbete med en tung 
byggnad, både vad gäller material och gestaltning. Inåt 
öppnar den upp sig mot en atriumgård, men utåt är den 
sluten.

National Assembly Building in Dhaka, Bangladesh, Louis Kahn (Voyatzis, 2013)

Innovation Center UC, Alejandro Aravena och Juan Cerda (Vidic och Saieh, 2014)
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Capo Murro di Porco - översikt

1. Fyrhuset - 
entrébyggnad, områdes-
orientering, museets 
reception och café

2. Fyrens bibyggnad (en 
del av Lost & Found), 
utställning med öppettider 
gemensamma med fyren

3. Utsiktsplats.

Permanent öppna 
utställningar: 

4. Ruinen

5. Lost & Found söder

Höjdkurvor 2 meter
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På kommande sidor presenterar jag mitt förslag för 
området  ett museum som dels använder sig av mindre 
tillägg i området och dels av de befintliga byggnaderna 
på platsen. Detta förslag kommer att belysa de aspekter 
som jag tycker är viktiga för förståelsen av Capo Murro 
i Porco.

Nästa avsnitt (3.1) startar där besöket på platsen startar, 
nämligen vid fyren. För många besökare framstår den 
som en entré till området och det är även så den ska 
fungera som museets huvudbyggnad.

I det därpå följande avsnittet (3.2) beskrivs rörelsen på 
platsen och varför denna är viktig att ta till vara, samtidigt 
som man också måste ha tillgänglighetsaspekten i åtanke. 
Som en fortsättning avhandlas utsiktsplatsen som söker 
sig ner längs bergets sida i norr.  Eftersom den nästan är 
helt dold från land på grund av den kuperade terrängen 
blir den en plats man måste upptäcka och inte ledas 
till. På detta sätt utgör den också en startpunkt för en 
diskussion om hur aktiv besökaren själv kan förväntas 
vara.

Det näst sista kapitlet (3.4) handlar om den lilla ruinen, 
markerad med en fyra på planen på vänster sida av 
uppslaget. Denna kommer att bevaras som ruin, men 
med insatser för att bromsa förfallet.

Det sista avsnittet (3.5) i förslagsdelen, handlar om “Lost 
& Found”, vilket omfattar byggnad två och fem, där den 
sistnämnda kommer att behandlas utförligare.
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Den som färdas till Capo Murro di Porco på land eller 
till havs möts på långt håll av fyrens torn. Det är en 
välkomsthälsning till området som under årens lopp blivit 
allt mer påverkad av omgivningens hårda förhållanden. 
Uteblivet underhåll har lett till att de tre byggnadernas 
forna majestätiska framtoning långsamt har övergått till 
att illustrera platsens kraft snarare än sin egen.

I detta projekt föreslås att huvudbyggnaden och dess 
sidobyggnad återställs till tidigare skick, för att återigen 
reflektera dess avsikt och betydelse. Än en gång ska dessa 
byggnader välkomna dem som besöker platsen, med 
fyren som museets huvudbyggnad. Bilden till vänster 
visar fyren både innan och efter att den återställts till 
originalskick. Strategin för den tredje byggnaden är 
däremot diametralt motsatt, då den kommer att bevaras 
som ruin. Anledningen till varför och hur detta ska ske, 
kommer att diskuteras i avsnitt 3.4.

Även om huvudbyggnaden är i dåligt skick, är ändå det 
mesta av byggnaden intakt. På vissa ställen har dock 
förfallet varit så stort att det saknas partier, och det 
är här som de intressanta frågorna uppkommer – hur 
ska förfallet behandlas? Som tidigare nämnts kan man 
förhålla sig till detta på väldigt olika sätt. Den strategi som 
tillämpas i detta projekt är att spara dessa små anomalier 
och låta dem bli en del av upplevelsen av arkitekturen. 

Huvudbyggnaden hade ursprungligen två entrérum som 
avdelades med en bärande vägg. Denna vägg har till viss 
del rasat, vilket gör att byggnaden nu har ett enda stort 
entrérum. Den halvt rasade väggen föreslås vara kvar 
i sitt nuvarande skick, dels som en del av byggnadens 
historia och dels som ett sätt att dela av rummet utan 
att bryta dess visuella helhet. För att föra ned lasten från 
bjälklaget ovanför läggs en bärande balk till, med pelare 
som upplag, för att inte föra över last till de befintliga 
långsidornas väggar. Detta illustreras på nästa uppslag.

3.1 områdets entré

EFTER FÖRE



Den halvt sönderfallna väggen som avdelar 
rummet sparas i sitt nuvarande skick

Huvudbyggnadens entrérum

Ett pelar-balk-system bär 
upp bjälklaget ovan

Ingång till 
fyrtornet 
samt det lilla 
förrummet

Utställningar i huvudbyggnaden berättar om 
området för besökare
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   Fotoutställning i tornets entrérum 
(undervattensbilder: Plemmirio.eu, 2016)

Den upprustade huvudbyggnaden ska fungera som 
mittpunkt både för området och för museet och 
kommer att innehålla museets mer praktiska funktioner. 
Utställningar i byggnaden kommer främst att vara 
informationsorienterade och handla om platsen och 
byggnaderna. Genom att besöka fyren får man en 
förståelse för området och kan orientera sig i vad som 
finns att besöka och var man kan röra sig utan problem.

En del av utställningen i huvudbyggnaden kommer att 
bestå av filmvisning i realtid från det marina reservatet. 
Ute i reservatet placeras kameror ut både i ytläge och 
under vattnet i de mest aktiva områdena. Dessa kameror 
kommer att ha dubbla funktioner. Utöver att ingå i 
utställningen kommer de att utgöra ett viktigt hjälpmedel 
för kustbevakningen och Sea Shepherd för att skydda 
reservatet.

Landskapet är starkt kuperat och avslöjar sig endast en 
liten bit i taget för besökare. Den enda plats varifrån 
man kan få en överblick över området är från fyrtornet. 
Av denna anledning kommer också tornet att renoveras 
och göras tillgängligt för besökare.

Den befintliga torntrappan bedöms vara i dåligt skick 
och behöver troligen rivas, åtminstone delvis. För att 
bevara en del av byggnadens historia på samma sätt som 
i entrérummet föreslås att den befintliga trappans bas 
sparas och kompletteras med en lättare stålkonstruktion 
högre upp där skadade delar måste avlägsnas. Detta 
illustreras i uppslagets vänstra bild.
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Sektion AA, 1:200Fyren med bibyggnad, 1:400

1. Café och 
informations  utställning
2. Mini-fotoutställning
3. Torntrappa
4. Café-del
5. Uteservering
6. Kök
7. Förvaring/förråd
8. Huvudingång
9. Ingång från 
uteservering
10. Personalingång
11. Utställningsytor för 
“Lost & found”
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2
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11

11

6

7

7

8

98

4
5

A

A





84 85

Den söndervittrande stenen som äts upp av regnet 
och vågornas stänk på Capo Murro di Porco skapar ett 
förvridet landskap som i det närmaste är skulpturalt i 
sin topografi. Som tidigare nämnts tvingar landskapet 
besökaren att förhålla sig till omgivningen och fokusera 
för att inte missbedöma sina steg. Det blir ett sätt att upp
märksammas på upplevelsen. Samtidigt utgör topografin 
ett stort hinder som utestänger många besökare.

För att tillgängliggöra en del av områdets svåråtkomliga 
och känsliga miljöer på ett skonsamt vis föreslås gång
broar. Dock kommer endast en av områdets delar att 
göras helt tillgänglig på detta sätt. Det område som 
passar bäst för ändamålet ligger på den södra delen av 
udden. Genom tillägget kommer man att kunna besöka 
en del av naturområdet även med rull stol och barnvagn. 
Samtidigt skapar det en tillgänglig för bindelse mellan 
havssidan och den del av museet som ligger i klyftan i 
söder. Detta presenteras närmare i nästa avsnitt. 

Stöttorna som gångbroarna vilar på, kilas ner mellan 
klipporna. På de platser där det finns risk att stöttorna ska 
glida fästs de med en bult. Om gångbron tas bort i fram
tiden kan bultarna huggas av och lämnar då inte mer än 
ett metallmärke, mindre än en kronas storlek, efter sig. 
Därigenom skonas marken från ett kontinuerligt slitage 
från människor och natur och djurliv lämnas i fred. 

Tack vare det kuperade landskapet, riskerar inte 
gångbroarna att visuellt dominera landskapet.

I den norra delen av tävlingsområdet föreslås att mindre 
gångbroar läggs ut på de mest utsatta platserna, men att 
rörelsen i landskapet lämnas så opåverkad som möjligt. 
Eftersom detta landskap gör sig bäst genom successiv 
upptäckt kommer den norra delen inte heller att skyltas 
för att vägleda besökare.

På nästa sida visas en föreslagen dragning för nya stigar i 
området, där de medvetet dragits så att häckningsplatser 
lämnas ostörda. Denna översiktsplan visar också 
befintliga stigar i området samt vilka områden som är 
lättillgängliga utan något tillägg.

3.2 tillgänglighet 
och   p  åverkan( )
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Stigar, söder, 1:1000 Stigar, norr, 1:1000

1. Befintlig stig som utan större 
anpassning är tillgänglig för 
barnvagn och rullstol

2. Stig som till stora delar måste 
förses med spång för att vara 
tillgänglig.

3. Sträcknig som är otillgänglig 
utan spång.

4. Naturmark, framkomlig men ej 
tillgänglig

5. Korta passager måste 
överbryggas med spång för att 
vara framkomlig

Höjdkurvor 2 meter
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Om någon enskild kraft eller företeelse kan förklara 
Capo Murro di Porco så är det vågorna som ständigt 
äter sig in i klipporna. Denna urkraft urholkar långsamt 
berget med outtröttlig energi och utan avsikt.

Utsiktsplats norr är tänkt som en plats där besökaren 
kan stanna upp för att ta in landskapet och de krafter 
som dikterar platsens villkor. Ett museum där naturen 
framträder i sin fulla kraft.

Denna del av museet kan man inte se förrän man 
kommer ända fram. Från fyrtornet syns hela vägen till 
utsiktsplatsen, men i marknivå döljer landskapet hela 
tiden nästa del av vägen. Bit för bit avslöjar sig vägen och 
slutligen utkiksplatsen. Detta är en plats som ständigt 
ska återupptäckas.

Vägen till utsiktsplatsen underlättas något genom att de 
svåraste passagerna överbryggas, men trots detta är den 
relativt svårforcerad. På grund av terrängen krävs en 
insats från besökaren, både i tid och fysisk ansträngning. 
Det gör att denna plats inte kommer att vara lika 
välbesökt som det övriga området, men det är också en 
del av dess behållning. Från utsiktsplatsen syns havet 
breda ut sig och vågorna rulla in mot klipporna. Platsen 
vilar med berget i ryggen och ger tillträde till en annars 
otillgänglig plats.

Utsiktsplatsens konstruktion låter besökaren ha 
visuell kontakt med vattnet nedanför. Detta bidrar till 
upplevelsen inte bara genom möjligheten att se havet från 
ovan, utan även genom att besökaren uppmärksamhet 
skärps av den svindel som de flesta upplever i en sådan 
situation.

Den lätta konstruktionen med ett gallergolv underlättar 
upp förandet. Platsen i fråga är inte nåbar med motor
fordon, varför det är viktigt att samtliga delar kan 
transporteras sista delen av vägen till fots.

3.3 utBlick/andrum
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4. Ett nätverk av balkar utgör den konstruktiva grunden för 
utsiktsplatsen. En låg ram skapar styvhet åt konstruktionen, 
inte minst i hörnen. Även trapporna bidrar till stabiliteten.

7. Ett stålgaller utgör golv, vilket kommer att vara 
centralt för upplevelsen. Dessutom innebär det en 
minskad belastning i vikt och vindlast.

5. Kvarvarande svagheter i konstruktionen fördelas 
med hjälp av balkar av mindre dimension.

3. Fundament fördelas utifrån prognostiserad 
belastning för hela konstruktionen.

6. Ett skydd adderas på den yttre sidan. 2. En stålvajer förankrad med en borrbult i berget 
hanterar dragbelastning. Genom att vajrarnas riktning 
varieras ökar tillförlitligheten.

1. En stor del av den vertikala lasten förs över till 
berget via en vridstyv bas som placeras i naturliga 
håligheter. En borrbult förhindrar glidning i sidled. 
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Skärvorna från havets botten, som ställs ut i ”Lost & 
Found” berättar samma historia som ruinen. Historien 
om platsen och vädrets makt. Om hur tiden långsamt 
nöter ner byggnaderna och landskapet till att bli ett. 
Denna berättelse är viktig för förståelsen för platsen och 
för att berättelsen inte ska grumlas kommer de insatser 
som genomförs i ruinen att begränsas till det absolut 
nödvändigaste.

För att undvika ytterligare förfall kommer vissa 
fönsteröppningar att stagas upp och bärande element att 
repareras, men i stort kommer väggarna att bevaras i sitt 
nuvarande skick. Ett stengolv kommer att läggas inne i 
ruinen för att besökare ska kunna gå runt obehindrat. 
Golvet kommer att dras in två decimeter från väggarna 
för att markera tillägget. I glappet mellan väggarna och 
golvet kommer växter att fortsätta frodas precis som i 
dag.

Ett tak kommer att adderas till byggnaden, men utan att 
röra vid densamma. Taket vilar på pelare som placeras 
utanför husets väggar. På detta sätt påverkas inte 
byggnaden av det nya taket, utöver att det erbjuder ett 
skydd från vädret. Både taket och golvet är uppförda på 
ett sådant sätt att besökare tydligt ser vad som tillhör 
ruinen och vad som är tillfört i efterhand.

Ruinen är permanent öppen för besökare och kommer 
att härbärgera utställningar om djur och växtliv i 
vattnen runt Capo Murro di Porco. Genom att låta andra 
aktörer använda denna byggnad för utställningar är för
hoppningen att det lokala intresset ska öka. Det kan 
till exempel handla om de många lokala dykfirmorna, 
besökande ornitologer eller Sea Shepherd som har 
foto utställningar eller ställer ut intressanta föremål och 
artefakter.

3.4 ruinen





98 99

Ruinen, 1:200 Sektion CC 1:200

Väggarnas distans till taketExterna pelare bär taketIndraget golv

C

C
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Runt omkring Capo Murro di Porco är vattnen rika på 
vrak av fartyg som förlist mot kustremsans klippor och 
grund. Havet är svårberäkneligt och det är inte någon 
slump att fyren kommit att ligga just här.

Dessa vrak är en stor del av områdets historia och det är 
viktigt att de får vara en del av berättelsen för dem som 
besöker platsen. ”Lost & Found” är en av två delar av 
museet som handlar om de fynd som gjorts på vraken 
runt Capo Murro di Porco. Det är en utställningsplats 
för historiska artefakter som kan berätta om den tid som 
förflutit. Krukor, flaskor, skärvor och statyer blandas 
med upphittade leksaker och fendrar.

Det är centralt att denna del av museet är i samklang med 
omgivningen i den lilla klyfta som bildas mellan de två 
klippsidorna. Platsen inbjöd tidigare till kontemplation 
och stillhet genom sin rena och avskalade avskildhet och 
även tillägget strävar efter att bevara denna atmosfär. På 
samma sätt ska känslan av de uråldriga klipporna som 
omsluter platsen och utsikten mot havet bevaras. Dessa 
mål måste uppnås utan att platsen åsamkas skada.

Tillägget är rättframt. Bjälklag av betong som 
producerats lokalt, i en färgton som går i samklang med 
den steniga kustens kulör. En fönstervägg mot havet 
som skyddar mot vind och vattenstänk, men öppet i 

övriga riktningar. Taket och fönsterväggen är till för att 
skydda de föremål som ställs ut men fungerar också som 
skydd för besökaren. Den som kommer till platsen på 
vintern kan sitta under tak och njuta av utsikten utan att 
plågas av varken regn eller den hårda vinden.

Konstruktionen vilar på så få nedslagspunkter som 
möjligt i landskapet för att uppnå en hög grad av framtida 
reversibilitet. Fem plintar bär upp mittväggen, samtidigt 
som bjälklagen bärs upp av dels mittväggen och dels tre 
balkar som vilar på bergssidorna i den lilla  dalen. Nästa 
uppslag illustrerar konstruktionsprinciperna.

3.5 lost and found
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1. Fem plintar skapar en grund för mittväggen att stå på, 
med så få punkter som möjligt.

5. En trappa förankras mot betongväggen.

3. Tre balkar placeras med bergsidorna som upplag. 
Den mittersta balken optimeras för att klara extra 
dragbelastning från bjälklaget under, medan de andra två 
balkarna främst ska hantera belastningen från det övre.

7. Fönster mot havet skyddar mot vind och vatten
stänk. För att undvika både stora vindlaster och värme
uppbyggnad är fönstren inte heltäckande. I övriga 
riktningar är museet öppet mot omgivningen.

2. En betongvägg adderas till plintarna och utgör 
mittupplag till balkarna. 

6. Ett övre bjälklag adderas till balkarna. Detta fungerar 
både som tak till museet och utsiktsplats för besökare.

4. Det undre bjälklaget förankras i mittväggen samt via 
stålvajrar i mittbalken.

8. En gångbro förankras mot betong väggen för tillträde 
till museet och utsiktsplatsen från norr. I söder ansluter 
gångbron.
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Lost & Found söder, 1:200

B

B
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Sektion BB, 1:200 Fasad, 1:200
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En byggnad ska, som Peter Zumthor (2005) uttrycker 
det, vara ett kondensat av omgivningens atmosfär. Den 
ska fånga, sammanfatta och kanalisera genius loci till en 
fokuspunkt som förklarar och konkretiserar platsen. I 
detta fall har denna strävan gett upphov till en avskalad 
byggnad.

När man är inne i byggnaden ska det kännas som om 
golvet och taket inte är mycket mer än behandlad klippa. 
Som om golvet egentligen är resultatet av att någon kluvit 
ett berg för att skapa en jämn yta. Den känsla som platsen 
i sig ger upphov till ska utsträckas till att omfatta både 
byggnadens inre och den utsiktsplats som taket utgör.

En del av byggnadens enkelhet handlar om ärlighet i 
konstruktionsutförandet. Det ska tydligt framgå vad 
som är buret och vad som är bärande. Ett utslag av detta 
är att mittbalken som ska bära upp det undre bjälklaget 
har dimensionsoptimerats. Denna balk behöver vara 
väldigt grov för att klara av den stora belastningen och 
långa spännvidden, men genom att optimera den kan 
mängden material minskas samtidigt som belastningen 
åskådliggörs. Detta innebär att balkens dimensioner är 
grövre mellan upplagspunkterna än vid dem, eftersom 
belastningen är som störst mellan upplagen. Den grövre 
delen av mittbalken sticker upp genom bjälklaget och 
fungerar där som sittplats eller ett litet vindskydd för 

den som vill lägga sig i lä (se bild till vänster). Även 
bjälklaget är optimerat i sin struktur för att spara 
material utan att förlora i bärkraft, vilket ger undersidan 
sitt kassettutseende.

Trappornas steg har en grövre dimension närmast 
väggen, där den påverkande kraften är störst. Dessa små 
ledtrådar kommunicerar konstruktionen med besökaren.



4. diskussion
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4.1 Balansgång i 
känslig miljö
Den första frågeställningen i detta arbete var hur 
naturområdet och byggnaderna på platsen kan göras 
mer tillgängliga för besökare. Det svar på frågan som 
presenteras i förslagsdelen är naturligtvis bara ett av 
många möjliga. Förslaget bygger dessutom på att det 
skulle gå att finna finansiering för insatserna.

Genom att konvertera byggnaderna till nya funktioner 
skulle deras fortlevnad och underhåll lättare kunna 
säkerställas, oavsett om funktionen är ett museum 
eller en kommersiell verksamhet. Samtidigt som jag 
personligen tycker att fyrarna bör göras tillgängliga för 
en bred allmänhet kan jag förstå att hotell, restaurang 
eller liknande verksamheter föreslås som nya funktioner 
för fyrarna i tävlingsprogrammet, även om detta är 
exkluderande till sin karaktär. Att konvertera en fyr 
till ett museum och sedan driva detta är kostsamt. Att 
däremot överlåta fyrarna till privata intressen är ett sätt 
att bli av med underhållsansvaret. Trots detta tror jag att 
det kan vara bra om det går att hitta publika funktioner 
för fyrarna. Dessa byggnader är en viktig del av platsens 
historia, varför de som bor i närheten också bör få ta del 
av dem.

Genom att låta vissa delar av museet vara permanent 
öppna och anpassade därefter, skulle man kunna 
minska en del av driftskostnaderna. De övriga delarna 

av museet skulle kunna ha begränsade öppettider och 
även hållas stängda under lågsäsongen på vintern utan 
att hela museet behöver stänga. Samtidigt utgår denna 
uppdelning från att de permanent öppna delarna inte 
är avgiftsbelagda. Endast de delar av museet som har 
öppettider skulle kunna vara aktuella för entréavgift. 

De insatser som görs i den södra delen av Capo Murro 
di Porco, syftar till att tillgodose en ökad tillgänglighet 
för en bredare allmänhet i området. Den spång som dras 
längs vattnet till utställningsrummen Lost & Found är 
även tillgänglig för rullstol och barnvagn, vilket dock gör 
att insatsen både blir mer kostsam och tar mer plats i 
anspråk. Övriga Capo Murro di Porco lämnas däremot 
utan tillgänglighetsanpassning, eftersom en sådan skulle 
innebära en alltför stor påverkan på området.

Är det då möjligt att genomföra de föreslagna åtgärderna 
och samtidigt tillgodose den andra frågeställningen, 
det vill säga utan att förvränga eller förstöra platsens 
nuvarande karaktär och natur? Svaret på denna 
frågeställning kan lämpligen delas upp i objektiva och 
subjektiva målkriterier.
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Ser man till det reviderade programmets objektiva 
målkriterier, handlade de främst om hur tilläggen 
skulle förhålla sig till de befintliga byggnadernas 
storlek och material samt att de inte skulle dominera 
landskapet visuellt. De tillägg som har gjorts  Lost & 
Found, utsiktsplatsen och spången i söder  har alla en 
omfattning som relaterar till de två mindre byggnaderna 
i området. Genom att samverka med topografin avslöjar 
sig inte heller tilläggen förrän man är nära dem.

Materialmässigt är Lost & Found det tillägg som i störst 
utsträckning kan sägas dela språk med den befintliga 
byggda miljön. De andra två tilläggen avviker mer, även 
om de fortfarande har beröringspunkter med de övriga 
byggnaderna.

När det gäller kravet på reversibilitet når samtliga tillägg 
upp till målsättningen. Det som efterlämnas vid en 
framtida dekonstruktion är främst märken efter bultar. 
Även tillägget för Lost & Found som avses vara i betong, 
har kunnat planeras på ett sätt att det i framtiden kan 
avlägsnas utan att lämna spår. Genom att kombinera ett 
system av balkar mellan klyftans bergssidor och plintar 
på marken, har byggnaden ett väldigt litet avtryck 
samtidigt som kravet på reversibilitet tillgodoses. 

På frågan om vilken påverkan själva byggprocessen 
kommer att ha, går det inte att ge ett lika entydigt svar. 
Spången kan konstrueras i små moduler och bäras till 
platsen med människokraft, alternativt konstrueras 
direkt på plats. Detsamma gäller utsiktsplatsen, som är 
planerad för att hanteras i moduler. Däremot kommer 
Lost & Found att vara ett svårare tillägg. Tanken är att 
spången i söder ska konstrueras först och att det sedan 
ska vara möjligt att transportera byggmaterial via den. 
Ett annat alternativ är att transportera material via båt 
till den lilla klyftan.

Att tillgängliggöra ett naturområde blir en avvägning 
mellan anpassning och förvanskning. Redan genom att 
göra en svårforcerad miljö tillgänglig har betingelserna för 
platsen förändrats. I fallet Capo Murro di Porco är en del 
av platsens karaktär att den dramatiska topografin gör all 
rörelse långsam. Varje steg blir vaket, uppmärksamt. Det 
trevande steget blir en del av förnimmelsen av platsen. 
Vad händer då om man börjar röra sig längs gångbroar? 
Förmodligen kommer då också ens uppfattning om 
platsen att förändras. Samtidigt måste detta vägas mot 
att många besökare utesluts från platsen om den inte 
görs mer tillgänglig. I detta arbete ges ett förslag på hur 
tillgängligt området ska vara och på vilket sätt det ska 
genomföras, men samtidigt finns det ett oändligt antal 
alternativ på denna avvägning. 

Detta leder också till nästa problem, nämligen vad det 
innebär om väldigt många besöker området. Även detta 
skulle kunna leda till en förändring av platsen, men det 
är en aspekt som är mycket svårare att reglera genom 
planering. I förslaget för Capo Murro di Porco är den 
norra utsiktsplatsen svårtillgänglig, vilket skulle kunna 
innebära att den kommer att ha mycket färre besökare än 
den mer lättillgängliga södra delen. På detta sätt kommer 
förmodligen karaktären för den södra delen att påverkas 
i betydligt större utsträckning än den norra delen.

Den svåra delen av detta projekt har varit att ta sig an 
de subjektiva målkriterierna. Hur ska man bedöma om 
ett förslag är i harmoni med platsen, om man inte vet 
vari platsens karaktär består? I mitt försök att tolka mina 
intryck har jag sökt stöd i fenomenologin. 

Fenomenologin som erfarenhetsideologi ger styrka 
åt den individuella tolkningen och erkänner dess 
betydelse för platsbegreppet. På detta sätt ger den också 
en styrka till det subjektiva som bärare av mänsklig 
mening. Det är dock en metod som blir problematisk 
när intersubjektivitet eftersträvas. Med andra ord när 
forskarens/arkitektens upplevelser även ska vara giltiga 
för andra subjekt. Det skapas således en konflikt när 
man försöker objektivisera det subjektiva (något som 
också diskuteras av Groat och Wang, 2013). 

I detta projekt har några frågor blivit besvarade, medan 
andra kvarstår och ytterligare några har tillkommit. En 
stor del av dessa frågor är specifika för Capo Murro di 
Porco, medan andra är djupt sammanlänkade med all 
gestaltad miljö oavsett kontext. Fenomenologin som 
metod kan erbjuda ett stöd och inte minst ett erkännande 
av det subjektiva: det är först när skapandeprocessen blir 
personlig som den också blir intressant. 
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