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TEXT Red FOTO Per Lindström & Naturstenskompaniet

Kontrasterna mellan tidsepoker och stilar skapar en 
fängslande och levande atmosfär Foto Per Lindström

Svensk diabas 
& granit, 

naturligt 
val sedan 
århundranden
Eriksberg utanför Karlshamn i Blekinge skärgård 

är ett fantastiskt naturområde och ett av norra 
Europas största vilthägn. Det grundades redan 

på 1940-talet av författaren och forskaren Bengt 
Berg och blev därmed en fristad för djuren att leva 

och utvecklas på sina egna villkor. Sedan Rune 
Anderssons Mellby Gård tog över Eriksberg 2008 
har omfattande investeringar gjorts med syftet att 
skapa fler användningsområden för anläggningen 

och attrahera nya målgrupper.  Från att tidigare 
ha fokuserat enbart på djur och natur har nu 

konceptet tagits ett steg längre och inkluderar nu 
även boende, konferensmöjligheter i olika 

former samt enastående gastronomi.
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Flera kända personer har varit ägare till 
fastigheten, men det var först efter det att 
författaren, zoologen och naturfotografen 
Bengt Berg engagerade sig i Eriksberg som 
anläggningen började likna det den är idag. 
Eriksberg består idag av ett vilthägn på 
nästan 900 hektar och har årligen cirka 40 
000 besökare. Anläggningen driver verk-
samhet inom restaurang, hotell, konferens, 
turism, skog, naturvård och jakt.

Lloyds Arkitektkontor kopplades in tidigt 
i projekteringsfasen och redan då såddes 
fröet till ett givande samarbete mellan ar-
kitekt och ägare. Jonas Lloyd har ett antal 
grundläggande värderingar för sin arki-
tektur. En del av dessa märks extra tydligt 
när man synar Eriksberg, bland annat:
• Holistiskt kvalitetsbegrepp, att kunna 

kombinera kvalitet med funktion, 
hållbarhet och ekonomi.
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• Lärdomar av historien, att bygga 
vidare på existerande kultur utan att 
plagiera

• Identitet, att ge arkitekturen för-
ankring i platsen och uttryck för sitt 
innehåll

• Äkta material, att använda naturliga 
och traditionella byggnadsmaterial 
såsom trä, glas, stål och natursten

Dessa värderingar gick hand i hand med 
Rune Anderssons visioner för Eriksberg 
Vilt & Natur. 

En unik byggnad, Liljetorpet, på 750 
kvadratmeter placerad i en egen havsvik 
och på en avskild plats inom det inhägnade 
området har nyligen uppförts. Liljetorpet 
håller extra hög säkerhet och standard. 
Den är uppförd med fokus på att kunna 
träffas i en säker miljö, och passar såväl 

Safarivillans namn och tema bygger på den byggnad 
som tidigare låg här och uppfördes av Bengt Berg 1942. 
Foto Naturstenskompaniet

Harmoni och ödmjukhet är viktiga ledord som 
genomsyrar all verksamhet på Eriksberg.

Foto Per Lindström

”Detalj efter detalj har finslipats och fallit på plats. 
Den konstnärliga utsmyckningen är klar och köket har 

under kökschefen Jesper Karlsson funnit sin form.”
Per-Arne Olsson, vd Eriksberg
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viktiga statschefsmöten som företagsledare 
och privata kunder.

Liljetorpet är byggt av betong med grå 
Bjärlövsgranit och träfasader och har ett 
låglutande sedumtak. Då byggnaden ligger 
i ett naturreservat och med strandskydd 
var det viktigt att den skulle smälta in i 
miljön. Detta lyckades man med. Betongen 
och graniten smälter in i urberget och 
sedumtaket speglar det gröna landskapet 
och träfasaderna associerar med den iland-
flutna silvergrå drivveden.  

Säkerhetsklassade Liljetorpet smälter väl in i omgiv-
ningen, samtidigt som Bjärlövsgraniten ger ett robust 

och elegant intryck. Foto Naturstenskompaniet
 

På Eriksberg är avkoppling ett av ledorden...
Foto Per Lindström

”På en avskild plats inom det inhägnade området har 
nyligen uppförts en unik byggnad, Liljetorpet, som är 750 

kvadratmeter och ligger i en egen havsvik.”
Per-Arne Olsson, vd Eriksberg
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STENFAKTA

Den senast tillkomna byggnaden på går-
den, Mahravillan, uppfördes med syftet att 
erbjuda en exklusiv hotelldel med egen re-
laxavdelning och vacker utsikt över dam-
men, där de vilda djuren brukar stanna till 
på väg till nya betesmarker. I Mahravillan 
finns fyra rymliga dubbelrum som alla är 
handikappanpassade.

Även i utemiljön har detalj efter detalj 
finslipats och fallit på plats. En viktig del 
i den stora satsningen som har genom-
förts är den konstnärliga utsmyckningen. 
Det finns flera fina konstverk i de olika 
byggnaderna och i den vackra gårdsmiljön, 
många av sten som diabas och granit för att 
harmonisera med omgivningen  

Stenarbetena har varit betydande på Eriksberg 
Vilt & Natur, och att välja svensk granit som avdelning 

mellan de olika miljöerna föll sig naturligt. 
Foto Naturstenskompaniet

Inom viltparken finns dov- och kronvilt, visenter, muff-
lon och vildsvin som vandrar fritt omkring tillsammans. 
Foto Naturstenskompaniet

”Det var ett medvetet och naturligt val att jobba 
med naturmaterial då byggnaden skulle smälta 

in i och spegla omgivningen.”
     Jonas Lloyd, Lloyds ArkitektkontorKantsten

Råkilad RV4, Grå Bjärlövsgranit. Ca 600 m.

Beklädnadstrappor
Två stycken av flammad Grå Bjärlövsgranit. 

Beklädnadssten 
Råkilad Grå Bjärlövsgranit. Ca 700 m2  i 
fallande längder x 300. Tjocklek ca 35 mm.

Hällar 
Flammad och krysshamrad Grå Bjärlövs-
granit. Ca 700 + 300 m2. Fallande längd x 300. 
Tjocklek 40 + 100 mm.
Flammad svensk svart Hjortsjö- och Gylsbo-
dadiabas. Ca 1500 m2 Fallande längder x 300 
x 40 mm.

Avtäckning 
Råkilad Grå Bjärlövsgranit. Ca 150 m i 
fallande längd x 350 x 60 mm.

Bänkskivor 
Polerad Grå Bjärlövsgranit och svart svensk 
diabas.

Takskiffer är naturens eget fasadmaterial. Den finns i olika färger, 
strukturer och är testad för frosttålighet. Det är därför vi kan lämna 
upp till 100 års garanti. Nordskiffer AB har störst utbud på skiffer i 
Sverige och vi är stolta över vår kunskap. Den delar vi gärna med oss av. 
Våra material är registrerade i SUNDA HUS och i Byggvarubedömningen. 
Kontakta oss om du vill prata skiffer!
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En smakfull fasad. 
Utan tillsatser.


