
Gör en resa i tiden

Ersk-Matsgården
i Hassela

Program 2022



Öppettider
25 juni–28 augusti 2022
Öppet onsdag–söndag kl. 12.00–16.00. 

Guidade turer 
Tor–sön 12.00  Gårdsvandring 
Tor–sön 14.00   Gårdsvandring

Pris 100 kr per tur och person. Barn upp till 12 år gratis. 

Vattenverket är igång kl. 12.00–16.00 på fredagar och 
visas utan kostnad.

Gården är öppen på onsdagar, men då erbjuds inga gui-
dade turer. Istället är du välkommen att se hur arbetet 
med det gröna kulturarvet runt gården fortskrider. I 
hagarna betar kor och får. Serveringen är öppen som 
vanligt.

Till försäljning i bakstugan
Tunnbröd, mjukt 60 kr/påse, hällbröd 60 kr/pkt.

Vad händer mer på gården i sommar?
Information om vad som händer läggs ut på webben 
och i sociala medier. 

nordanstig.se/erskmats 

Välkômmen till Ersk-Mats! Något gott att äta
Serveringen är öppen samma tider som gården. Betalning 
i första hand med Swish eller betalkort, kontant endast i 
undantagsfall.

Meny
Ostkaka, tunnbrödsklämma, kaffeost, kanel/vaniljbulle, 
kokkaffe/te, lingondricka, saft, mineralvatten, lättöl och 
svagdricka finns alltid på menyn. Ibland finns getost-
klämma och annat smått och gott att beställa.

Fredagar  Kalvdans med vispad grädde, jordgubbssylt  
 och gammeljänter.
Söndagar  Stekt kaffeost med hjorton och hjortongrädde.

Gammaldags rätter (förbeställs senast dagen innan)
25/6 Fäbodtallrik och långmjölk 
26/6 Hälsingetallrik
30/6 Blodpalt (tjock) med fläsk och vitsås 
7/7 Kôlbullar
14/7 Kams med messmörssås och fläsk
17/7 Hälsingetallrik
21/7 Motto med fläsk och vitsås
28/7 Pärgröt med fläsk
4/8 Plôckfink med fläsk
7/8 Sjömansbiff
11/8 Blodpannkaka med vitsås och fläsk
18/8 Köttsoppa av gårdens rotsaker, klimp och  
 ostsmörgås
25/8 Skåprensning!
28/8 Kôlbullar vid skogskojan.

Detaljerad meny med priser finns på vår webbplats 
nordanstig.se/erskmats. Reservation för slutförsäljning 
och ändringar efter tryck.

Grönt kulturarv

Under två år till kommer det gröna kulturarvet vid 

Ersk-Matsgården att restaureras och utvecklas. 

Statliga bidrag till lokala naturvårds- 

projekt är medfinansiär för genom- 

förandet av projektet.
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Förbeställ en gammaldags rätt!
Vissa dagar erbjuds en gammaldags rätt som förbokas dagen innan på 072-238 59 90.

 facebook.com/erskmats @erskmats
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Ersk-Mats – en glimt av det förflutna...  

Se hur man levde i mitten av 1800-talet och hör historien om 
när de första finnarna slog sig ner 1598 i trakten runt Kölsjön 
i Hassela i norra Hälsingland. Promenera bland de gamla 
byggnaderna och upplev känslan från förr, fika på gårdstunet 
och lyssna på vår guide som berättar om människorna och 
livet på gården för länge sedan. 

Gården består av ett femtontal byggnader. Ett gammalt vat-
tenverk är renoverat och kan köras. Här fanns alla ekonomi-
byggnader som behövdes för att gården skulle klara sig själv 
under självhushållets dagar. 

Välkommen till Ersk-Matsgården!

Bokning och beställning

Anna Krohn, kulturhusvärdinna, 072-238 59 90

För mer information

Turistbyrån 0652-361 10, upplevnordanstig.se

Vägbeskrivning

Från E4: Ersk-Mats ligger knappt fem mil väster om E4 i höjd 
med Jättendal mellan Hudiksvall och Sundsvall. Vid Jättendal 
svänger du av E4 västerut in på väg 307. När du passerat 
Hassela har du ungefär en mil kvar till Ersk-Mats. Det är 
skyltat var du ska svänga av. Vägbeskrivning finns också på 
vår webbplats, nordanstig.se/erskmats.

 facebook.com/erskmats

@erskmats


