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Personligt med Carl Jan Granqvist

Foto: Thomas Harrisson

Efter denna ”nära inpå” dialog
får Carl Jan ordet själv innan vi
serverar kunglig invigningsmiddag med viner utvalda tillsammans med Carl Jan. Vi serverar
samma rätter som dukas upp

Foto: Towe Olsson

Den 14 september kommer
Carl Jan Granqvist tillbaka till
Eriksberg. På scenen finns
även dansbandsexperten
och journalisten Thomas
Deutgen, som ska göra ett
personligt porträtt av Carl
Jans gastronomiska liv, vad
han har uträttat, gör och brinner för.

när Kungaparet inviger Eriksberg dagen innan. Vi räknar
med att det ska bli en mycket
trevlig och personlig upplevelse.
Preliminärt program:
17.00: Carl Jan tar emot gäster.
18.00-19.00: Vi bjuder på ett
glas Champagne Bereche. På
scenen, Thomas Deutgen i personlig dialog med Carl Jan.
19.00-19.30: Carl Jan presenterar Eriksbergs invigningsmeny samt kvällens viner.
19.30-22.00: Middag.
22.30: Kaffe & chokladtryfflar.

Pris och bokning
Pris 995 kronor/per person för
fördrink, middag och vin.
Boka senast 7 september på
telefon 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu
Förläng vistelsen
Vid Carl Jans besök här på Eriksberg, är kronhjortarna högbrunstiga. Vi föreslår därför att
ni förlänger er vistelse med logi
i vårt fina hotell och upplever
kronhjortsbrunsten på nära håll.
Välkomna till en upplevelse!

Natasha Illum Berg återvände
till barndomshemmet Eriksberg
När Natasha Illum Berg var
17-18 år lämnade hon Eriksberg. Idag är 41-åriga Natasha professionell jägare i
Tanzania. En yrkestitel som
inte varit helt enkel att skaffa,
på grund av att hon är kvinna.
Den 30 juni var hon tillbaka
där allt började.
Som liten flicka såg Natasha
och hennes storasyster till att
folk som irrade runt uppe på
Eriksberg fick lämna gården.
Vid den tiden var naturparken
inte lika öppet för allmänheten
som den är idag. Det var också
här som hon njöt av tystnaden,
väckte skrivarintresset och pratade med valnötsträdet som då
fanns i Säteriets trädgård.
”Det syns att det blivit älskat”
Förra helgen kom Natasha
tillbaka till Eriksberg för första
gången på drygt 20 år.
– Det är känslomässigt att

Natasha Illum Berg hade blandade känslor när hon körde in genom
grinden. ”Men solen sken och det var lika vackert som det alltid
varit”, säger Natasha. Foto: Towe Olsson

vara här idag. Jag var rädd för
hur det skulle se ut, säger Natasha och berättar att alla inte
har samma inställning till naturen som hennes familj har.
– Det är fint och härligt att se
att skogen är sig lik. Det syns

Förra helgen kom Natasha tillbaka till Eriksberg för första gången på
mer än 20 år. Hennes pappa Iens llum Berg fanns också på plats. Det
var Iens som färdigställde dagens hägnad. Foto: Towe Olsson

att det har blivit älskat.
Natasha spenderade stora
delar av sin barndom på Eriksberg. Men år 1987 sålde Natashas pappa Iens Illum Berg
gården till Alexander Wendt.
Flyttade till Afrika
Knappt 20 år gammal packade
Natasha sitt pick och pack och
flyttade till Tanzania. Drömmen
var att bli professionell jägare.
Det var dock inte helt enkelt eftersom Natasha var kvinna. När
Natasha först fick provresultatet
för att bli licensierad professionell jägare var det positivt. Det
var bara det att provansvariga
tog Natasha för en man, och
när de upptäckte att så inte var
fallet, fick hon inte sin licens.
Vid nästa provtillfälle ett år
senare var hon tydlig med att
hon skulle återkomma år, efter
år, efter år tills hon fick licensen.
Beslutsamheten mynnade ut i
att hon blev Afrikas första kvinnliga professionella jägare.

Skrev dikt till taxen
Under besöket på Eriksberg
berättade Natasha flera anekdoter från sin barndom. En
utspelade sig en mörk höstnatt
när det var storm ute. Natashas
tax sprang bort och hon blev
fruktansvärt ledsen. Natasha
skrev då en dikt till hunden.
Redan som ung visste hon att
hon ville bli författare och idag
har hon skrivit fem böcker, den
sjätte är på väg. Hon har också
lett SVT-programmet Mot alla
odds och sommarpratat i radio.
– Jag får alla möjliga anbud
hela tiden, men tycker att nio
av tio är ytliga och det är jag
inte intresserad av. Jag har en
plan att göra något själv, men
jag vill inte avslöja något, säger
Natasha hemlighetsfullt.
Favoritställen
Natasha bodde på Eriksberg
tillsammans med sin mamma,
pappa och storasyster. Under
åren här hann hon skaffa sig
en hel del favoritställen, bland
annat Dragsö och Liljetorpet
som var bra fiskeställen. Och
så fanns det en plats på gården
som Natasha fastnade för.

Natasha har skrivit fem böcker,
varav två har getts ut på svenska. Hon berättar att hon nu jobbar med sin sjätte bok.

Natasha berättar att uppväxten på Eriksberg har präglat henne
mycket och skapat henne till den äventyrare och person hon är idag.
Foto: Åsa Olsson

– Det fanns ett valnötsträd
långt ner i trädgården som jag
brukade gå ned och prata med.
Aldrig rädd för naturen
Idag bor Natasha i norra Tanzania med pojkvän och en åtta
månader gammal dotter. Närmaste stad finns en timme bort.
Kontoret, ett tält, har hon strax
bortanför hemmet. Det tältet
byts periodvis ut mot tält i bushen, där hon jagar buffel med
kunder. Ett riskfyllt uppdrag,
men Natasha säger att hon inte
är orolig när hon sover i bushen
på nätterna.
– Jag har aldrig känt mig rädd
för naturen.
Hur länge Natasha och familjen kommer att stanna i Tanzania är oklart. Någon flytt tillbaka
till Sverige tror hon dock inte är
aktuell.
– Jag tror inte att jag kan bo i
Sverige, det finns så många lagar. Jag har blivit en freespirit.
Alla drömmar är möjliga
Besöket på Eriksberg var
förhoppningsvis inte det sista.
Natasha vill gärna att dottern

Mink får komma hit i framtiden.
– Jag vill visa var jag kommer
från. Eriksberg har skapat mig
för resten av mitt liv, säger Natasha som med föreläsningen
ville visa att alla drömmar är
möjliga.
Någonting som hon själv är
ett levande bevis för. Det går
faktiskt att vara kvinnlig professionell jägare i Tanzania. Trots
att det är tufft.
Mer info på nätet
Läs mer om Natasha på hennes hemsida:
www.natashaillumberg.com
Hon finns även på facebook
”Natasha Illum Berg official”,
där hon skriver om kommande
böcker, föredrag, tv etcetera.

Unika naturskildringar
En del av Bengt Bergs unika
naturskildringar hänger nu på
Eriksberg. I samarbete med Iens
Illum Berg finns det möjlighet att
köpa kopior av dessa fantastiska
bilder. Kontakta Eriksberg för
mer information.

Boka in våra grillkvällar Cykling och
med musikunderhållning visentvandring
Passa på att besöka Eriksberg Vilt & Natur vecka 30
till 33 på onsdagar. Då har vi
grillkvällar med musikunderhållning i restaurang Visenten.
Grillbuffén står framdukad
klockan 18.00–20.00. Underhållning klockan 19.00–22.00.
Olika teman:
• 25 juli: Underhållning med
Jens U Nilsson som spelar önskelåtar, quiz och äventyr.

• 1 augusti: Komik & underhållning av WiikIdoffz.
• 8 augusti: country med Broken Spokes.
• 15 augusti: BlueGrass och
Irländsk afton med PPM.
Pris 250 kr/per person för grillbuffé exklusive dryck.
För bokning och mer information: tel 0454-56 43 80 eller
e-post bokningar@eriksberg.nu

I sommar erbjuder vi en ny
spännande aktivitet på Eriksberg; Cykling och visentvandring med avslutande grillbuffé.

Upplev naturen och djuren från
mtb cykel i behagligt tempo.
Där vi ser spår efter visenterna
fortsätter vi till fots och närmar
oss flocken tillsammans med en
sakkunnig guide.
Turen genomförs på förmiddagen följande datum: 13 juli, 20 juli
och 27 juli.
För bokning och mer information:
tel 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Sov över i Nordens största safaripark
Under sommaren finns det möjlighet att sova över i Jägarvillan
som ligger på Gården med utsikt
över dammen. I Jägarvillan som
är vandrarhemsboende med bra
standard, finns fyra rum.
På övervåningen finns två dubbelrum med gemensamt badrum
och på nedervåningen finns ett
dubbelrum + ett enkelrum med

gemensamt badrum. På nedervåningen finns även ett fullt
utrustat kök och vardagsrum.
Pris per person och natt är 450
kr. Det är självhushåll, eget linne
och städning vid avresa (om det
inte är städat vid avresa tas en
avgift ut på 500 kr).
Det går naturligtvis att köpa

till frukost för 120 kr/person och
hyra sänglinne för 100 kr/person.
Du kan även betala en avgift
på 125 kr/person så får du tillgång till vår relaxavdelning med
bastu och utomhusjacuzzi.
Det går även att uppgradera
ditt boende till hotell, då ingår
tillgång till relaxavdelning. Pris
från 2 000 kr/person.
I vår restaurang Visenten
serverar vi under sommaren à la
carte. Öppettider kl 12-21. Köket
stänger för varm mat kl 20.
För bokning och mer information: tel 0454-56 43 80 eller epost bokningar@eriksberg.nu
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