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Eriksberg har öppet för drop-in
under konstrundan i Blekinge
Den 5 och 6 maj har vi öppet
för drop-in besökare som vill
fika/äta eller köra en rundtur
i safariparken. Det finns då
möjlighet att se flera spännande konstverk i gårdsmiljön.
Entrén är öppen mellan klockan
10 och 17. Restaurangen
serverar viltsteksbuffé som
kostar 175 kr/person. Det kostar
ingenting att köra in och besöka
Gården. Vill du köra safarituren
får du lösa en entrébiljett.
Några av våra konstverk på
Gården:
● I vår nya utställningshall har
vi utställning med Karlshamnskonstnärerna Per Serre, Lars
Erik ”lehån” Håkansson och
Signar N Bengtson.
● Framför Säteriet finns skulpturen Ompahlos i diabas av
Marc Rizell.
● Bakom Säteriet finns en av
världens tyngsta fågelholkar

Under konstrundan i Blekinge 5 och 6 maj erbjuder restaurang
Visenten i Möjligheternas hus bland annat viltsteksbuffé.
i diabas av Nils Rickard. Den
väger 1 500 kilo.
● I restaurang Visenten pryds
ena väggen av två stora visenter i metall av Maha Mustafa.
● Vid Mahravillan finns skulpturen Genombrott i granit av Kent
Viberg. Genombrott är ett minnesmärke över konsul Herman
Wolff, som startade stenindu-

strin i Blekinge på 1850-talet.
Hans första option på stenbrytning var just här på Eriksberg.
● Ett annat konstverk av Kent
Viberg är installationen/skulpturen Uppåner, som består av 19
stenpelare i olika storlekar och
är placerade mellan Safarivillan
och Säteriet.
Välkomna till en upplevelse!

Storviltsjägaren och författaren Natasha
Illum Berg återvänder till Eriksberg
Nu är det klart att storviltsjägaren och författaren Natasha
Illum Berg, nyligen aktuell
som expeditionsledare för
tv-serien Mot alla odds, återvänder till Eriksberg, där hon
är född och uppvuxen bland
vilda djur.
Den 30 juni 2012 kommer
hon tillbaka för att berätta om
sitt spännande liv.
Natasha Illum Berg växte upp
här på Eriksberg. Hennes farfar
var viltparkens grundare Bengt
Berg – en mycket framgångsrik
författare, zoolog och naturfilmare som kanske är mest känd
för att han såg till att örnarna
blev fridlysta i Sverige och inplanterade kanadagåsen.
Första besöket på 25 år
– Vi har i flera år pratat om
att försöka få hit Natasha och
är väldigt glada att äntligen ha
lyckats, säger Per-Arne Olsson,
vd för Eriksberg Vilt & Natur.
Hon har inte varit här sedan
familjen sålde Eriksberg.
Det var 1987. Sedan dess har
det hänt en hel del på Eriksberg. Dagens ägare Rune An-

dersson har genom Mellby Gård
AB utvecklat Eriksberg till en
mycket exklusiv och unik upplevelse och mötesplats i Blekinge
arkipelag med hotell, restauranger, konferens och viltpark.
Professionell storviltsjägare
Men djuren och naturen är
densamma, det var här som
Natasha började jaga som fyraåring, då var hon tyst nog att få
följa med pappa Iens Illum Berg
ut på kråkjakt. Det var Iens Berg
som färdigställde dagens hägnad på nio kvadratkilometer.
Idag är Natasha professionell
storviltsjägare i Afrika och driver
ett företag i Tanzania där hon
tar ut turister på buffeljakt.
Planerar spännande meny
– Vi planerar att i samband med
Natashas besök servera något
spännande kött från Afrika, kanske blir det buffel eller krokodil,
säger Per-Arne Olsson.
Pris 950 kr/person inkl välkomstdrink, föreläsning och
viltbuffé exkl dryck. För mer
information och bokning, tel
0454-56 43 80 eller bokningar@
eriksberg.nu.

När Natasha Illum Berg besöker
Eriksberg kommer hon att berätta
om gamla minnen; hur hon började på Eriksberg som liten och
resan till att bli jägare och författare i Tanzania. Hon kommer även
att signera ”Floder av röd jord” och
”Vildsnår”, som kommer att finnas
till försäljning.
Natasha finns på facebook:
http://sv-se.facebook.com/pages/
Natasha-Illum-Berg-official/17343
3116073871?sk=wall&filter=12

Fira Mors dag med en Mors dagsmeny på Eriksberg
Den 27 maj firar vi Mors dag med en härlig Mors dagsmeny. Vi avslutar med kaffe och en god tårta.
Pris 495 kr/person. För bokning: tel 0454-56 43 80 eller bokningar@eriksberg.nu.
Kanske ett bra tillfälle att överraska mor med ett presentkort! Du kan köpa presentkort på en upplevelse via vår hemsida, www.eriksberg.nu eller hör av dig till oss via telefon eller mejl.
Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!
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