
Ett por exteri6rer ov
Berghem, direkt6r och
fru Erik Wiiks vockro
Soro-hem.

NT
I Y AMNET SARO har en sdrskild klang for alla
gamla goteborgare. Sriro dr mera gbteborgskt i in
Griteborg sjdlv, Stockholmarna tro ofta, att Siirci i ir
en mer eller mindre monddn sommarbadort oc,h resa
kanske dit for att f inna lyxhotell och ett mondiint
badortsliv. Men kommer man med sidana tankar,
blir Siiro en bitter besvikelse. Frir fr i imlingen, som
dr hdnvisad ti l l  sig sji i lv, har Siiro ingenting att
bjuda. Det f inns ett l i tet hotell, ddr han mojligen,
om det rAkar finnas n&gon plats, kan skaffa sig mat
for dagen och rum for natten, men ddr han fr&n
sitt fcinster inte ens kan se en skymt av n&got vat-
ten. Och vil l  han bada, ja, d& iir praktiskt taget den
enda chansen att sti inga in sig i ett gammalt ruckel
ti l l  herrbadhus, Han skall inte tro, att han for den
skull kommer i d&ligt sdllskap. Det f inns i badhuset
en l iten hytt, p& vars enkla bri iddorr man spikat
fast en kunglig krona, dymedelst markerande den
ende av de badande, som kan gora anspriik pd pri-
vilegiet att f& klai av sig bakom en sti ingd dorr.

Men Siiro dr inte ti l l  for frdmlingen. Siiro dr t i l l
for goteborgaren och lor den han vil l  sluta i sin
gdstfria famn. P& Sdrci i ir goteborgaren hemma hos
sig, och han har kommit hit for att ha det lugnt och
fd vara i fred. Att till. friden hdrer, att han har gran-
nen in p& livet och att man skall trdffa varandra och
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umgAs med varandra, sA li inge sommaren varar, det
tar han med ro som en tdmligen sji i lvklar sak. Sd
var l ivet i hans fordldrars tid, och d& kan det ocks&
vara gott nog for honom och hans barn. Det f inns
ingenting s& konservativt som en vidsynt och l ibe-
ral goteborgare. Over Siirci vi lar en stdmning av
gammal tradition och for sekler fastslagen livsform,
detta utan att Sdro som sommarort har nAgon sdr-
skilt hog &lder att bercimma sig av.

Diirfor kan man heller aldrig upptiicka Siiro an-
nat an om man f&r uppleva Siiro inifr6n. Man ser
inte genast, men man li ir sig si sm&ningom, niir man
strovat omkring n&gon tid p& Sdro med vdnner och
bekanta, som kdnna varje vr& bland bergen, att
Sdro dr en av naturen ben&dad ort, diir idegranen

Kortvuxno to l lor  omger Berghem.



Motsolen, ett myckef vdlpropor-
i ionerot rum ov tydligt engelskt
tycke.

Proktfullo, tryckto topeter fr6n
borion ov 1800-iolet kldder mot-
solsvdggorno.

Nedon:  ler rossen pd Berghem dr
belogd med proktigo kolkstens-
hol lor .

dnnu vdxer i dungar, diir ekarna st& lika sdkra och
kraftiga i ddlderna, som innan fienden briint ner
vdstkustens ekskogar for att lamsl& svenska flottan,

och dar det botaniska bestindet iir rikt varierat och
utsokt fcirndmligt.

Om Sdro p& friimlingen verkar tiimligen till-
kntippt och o&tkomligt, iir verkan pi goteborgaren
den motsatta - det vill siiga, om han sjiilv tillhor
samma krets som Siiros inbyggare. Hdr kdnner han

sig hemma, hrir tillhor han en stor familj. Alla kiin-

na varandra, alla umg&s med varandra, men pa

samma gdng kan man, paradoxalt nog, kiinna sig

ensam och f& vara i fred for sig sjiilv.
Siiro iir en sommarplats. Men det finns'dock n&g-

ra gdteborgsfamiljer, som gjort Siirci till sitt hem

&ret runt. En av dessa familjer dr direktcir Erik
' 

Wijk, chefen fcir Nordisk Resebureau, och hans ma-

ka, fodd Brostrdm. Om n&gon familj skall kunna
kiinna sig som bdrare av gammal goteborgstradi-

tion, skall det viil vara denna, diir tv& av Goteborgs
allra friimsta patricierfamiljer forenats.
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Det  s lo rq  )soml ings-
rummet> i  nederv6-
n ingen or  y t te r l ig t  rym-
l ig t  men c ind6 som-
monh6llet och tr ivsdrirt .

Eit por bredo soffor st6r fromf6r den sioro tegelmurode
6ppno spisen.

Den wijkska vil lan i ir r itad av Nils Einar Eriksson

och har inte utan skii l  fAtt namnet Berghem. Den

ligger mitt i hji irtat av Sdro p& hojden ovanfdr ten-

nisbanorna och restaurangen. Runt omkring l igger

det fullt med andra vil lor, men liksom genom ett
mirakel l igger den pa samma g&ng s& fullkomligt i

fred som n6rgonsin i ir mojl igt. Man ser inte ens
n&gon av vil lorna i ndrheten, man har orrjrd natur

runt omkring sig, och man har utblicxar over vait-
nen omkring. Den natur, som hiir dominerar, dr ta1-
lar och bergknallar, en kiirv och vresig men p& sam-

ma g&ng s& sund och trofast nordisk natur, som man
n&gonsin kan begdra. Det i ir dessutom en naturr som
dr l ika storvulet vacker vid alla tider p& iret, vin-
ter och sommar, vir och host.

Niis Einar Eriksson har de senaste &ren varit Go-
teborgs mest uppskattade och anlitade arkitekt.
Hans stora monumentalverk, Konserthuset, Miiss-
hallarna, Thulehuset, Centrumhuset ha for allt id
knutit samman hans namn med Goteborgs. Men att
han med samma skicklighet och sakra smak aven
kan lcjsa smdrre uppgifter, visar Berghem. Huset i ir
rent och sakligt pi ett naturligt och vackert s6tt.
Det i ir lugnt och viirdigt, utan alla overdrifter eller

Korfvdggen i
ses fru Wiiks
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>soml ingsrummet> dr  fy l ld  ov  bocker .
porirdtt  6ver bibl ioteksbordet.
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nycker. Det har inkomponerats i naturen p& ett sii l l-
synt lyckligt sdtt och dr pi samma g&ng s&dant, att
alla mojl igheter att komma i kontakt med naturen
tiro omsorgsfullt utnyttjade med hjrilp av vida fon-
ster, altaner och terrasser.

Sjti lva arkitekturen i ir allt igenom modern men har
ingenting utmanande funktionalistiskt <iver sig. Med
sitt raka, l&ga, sluttande tak och sina vitkalkade
viiggar har den snarast n&gonting av gammal svensk
herrg&rdstradition civer sig. I varje fall verkar den
inte pi n&got siitt frdmmande i denna ursvenska
vdstkustnatur.

Inviindigt prdglas huset av rymlighet och kom-
fort, Det i ir allt igenom stora, reji i la utrymmen och
vida utblickar genom fonstren. Ett mycket vackert
rum dr matsalen, vars karaktdr bestiimmes av den
praktfulla, tryckta tapeten fr&n bcirjan av 1800-talet,
gjord i Frankrike men &tergivande amerikanska
motiv. I ovrigt har rummet som naturligt iir i denna
miljci en ganska engelsk h&llning med sitt side-
board i mdrk mahogny och sina p& chippendalemo-
tiv iterg&ende stolar. Det stora samlingsrummet i
nederv&ningen dr ytterligt rymligt men iind& sam-
manhAllet och trivsamt. Det har en stor oppen te-
gelmurad spis med breda soffor framfor, en kort-
vtigg fylld av bocker och en heirl ig utbyggnad med
vtildiga glasfonster.

>Bodegon> p6 Berghem (nedon) och 6vers i  den hor l igo
utbyggnoden med vold igo g losfonster  i  >soml ingsrummet>
somt ett proktskdp t. h.

I fr&ga om inredningen av detta s&viil som de

flesta andra rummen p& Berghem fdster man sig

siirskilt vid den smak och skicklighet, med vilken

nytt och gammalt sammanstdllts. Det dr en gammal

frirdom, att inte nya och gamla saker trivas med

varandra, Det i ir tvi irt om s&, att om blott b&da de-
larna i iro goda, vackra och dndam&lsenliga, kunna

de g& utomordentligt viil ihop. Men en fcirutsiittning
dr, att de inte triingas med varandra utan f& gott

om plats. De stora utrymmena pi Berghern gora, att

varje sak kommer till sin riitt, och att helhetsintryc-
ket blir lugnt och vilsamt.

Det wijkska hemmet p& Stirri dr i bdsta mening
modernt, men det i ir p& samma gdng buret av det

biista, som den gamla siireget goteborgska hemtra-
ditionen haft att ge.

F  O  T  O  G  R  A  F  I  E  R  N  A  A V  C  A  R  T  G  E  M  L  E  R
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