Fakta om familjen Berg och dagens Eriksberg
FAKTA: 1938 köptes Eriksberg av den internationellt kände författaren, zoologen och
naturfotografen Bengt Berg. Det var han som började hägna in gården för att forska
på kronhjorten.
Bengt Berg såg sambanden i naturen på ett sätt som få andra människor och var en
pionjär när det gäller natur- och viltförvaltning. Mest känd i Sverige är Bengt Berg för
att han fick havs- och kungsörn fridlyst 1924 och för att han införde kanadagåsen på
1930-talet.
Bengt Berg skrev 27 böcker om djur och natur som översattes till över 16 språk, med
samlade upplagor som betydligt överskrider 1 miljon exemplar. Bland annat har han
skildrat sina resor i Indien och Afrika. 1960 gav Bengt Berg ut sin sista bok, Örnar.
Det var ett sammandrag av den första örnboken samt ett tilläggskapitel om hur han
på Eriksberg gav örnarna en fristad och ett dukat bord genom att utfodra dem. Tack
vare Bengt Berg kan vi idag uppleva havsörnens mäktiga vingslag över Eriksberg.
Efter Bengt Bergs död tog hans son Iens Illum Berg över gården och djuren. Han
gjorde den stora utbyggnaden av hägnet som stod färdig 1979.
2015 utökades hägnet ytterligare och är idag drygt 915 hektar och ett av norra
Europas största vilthägn och Nordens största safaripark.
Iens dotter Natasha Illum Berg, som är född på Eriksberg, är Afrikas första
professionella kvinnliga storviltsjägare. 2015 påbörjade hon tillsammans med den
prisbelönta dokumentärfilmaren Kire Godal, produktionen av dokumentärfilmen
Skypaths. I filmen följer Natasha i sin farfar Bengt Bergs fotspår i jakten på den

mytomspunna fågeln träskonäbben, som Bengt var en av de första att fotografera i
naturen i södra Sudan för snart 100 år sedan och den vördade lammgamen i
Himalaya.
Natashas stora intresse för vilt- och naturvård föddes under hennes uppväxtår på
Eriksberg och det är också på Eriksberg som filmen börjar.
Eriksberg ägs sedan 2008 av Rune Anderssons Mellby Gård och arbetar
målmedvetet i familjen Bergs fotspår med att bevara och främja djur- och naturliv och
den biologiska mångfalden.
Under Mellby Gårds ägo har det genomförts omfattande investeringar i infrastruktur
och byggnadsbeståndet. I gårdsmiljön finns idag hotellrum med mycket hög standard
där djuren och naturen går som en röd tråd i inredningen, moderna konferenslokaler
samt restaurang Visenten, som av White Guide har utsetts till Blekinges bästa två år i
rad.

”Som en vild afrikansk lodge mitt i Blekinge”. Det är White Guides beskrivning av
Eriksberg och inom området finns mycket som för tankarna till Afrika. Under
sommaren finns möjlighet att köra safariturer med egen bil och titta efter de vilda
djuren som vandrar fritt omkring i viltparken.
Nedanför Säteriet finns Savannen, som tidigare var en havsvik men vallades in av
Bengt Berg för att bli odlingsbar mark och är en omtyckt betesmark för de vilda
djuren. Han anlade även dammar, som fungerar som vattenhål. På kvällarna finns
det möjlighet att se alla arter av de stora däggdjuren. Ibland i hundratal.
En av hotellbyggnaderna heter Safarivillan, vars namn och tema bygger på ett hus
som tidigare låg här, som Bengt Berg byggde 1942. Hans tanke var att man från
Safarivillans terrass skulle kunna sitta och titta ut över Savannen och de vilda djuren
vid vattenhålen.
På gården finns även en permanent utställning som visar delar av Bengt Bergs
samling. Bland annat kamerautrustning, fotogömslen, ballongkorgar och fraktlådor
som han använde vid sina expeditioner runt om i världen samt troféer, varav en
tigerskalle och två lejonskallar. Dessutom finns flera av hans mest berömda
förstorade fotografier.
När det gäller maten är de egna råvarorna basen i allt som serveras och här finns
också inslag av Afrika. Köket gör biltong av visent, dov- och kronvilt och i gårdens
sortiment av viltprodukter finns exempelvis Grillkorv Sydafrika, som bygger på ett
traditionellt boerewors koncept, det vill säga en typ av korv som är populär i det
sydafrikanska köket och innehåller minst 90 procent kött.

