En resa i tiden

Ersk-Matsgården
i Hassela
Program 2020

Det här händer på Ersk-Mats 2020
Öppettider

Välkommen!

20 juni–16 augusti
Öppet torsdag–söndag kl. 12.00–16.00. Den 20 juni öppnar gården
för säsongen och djuren är på plats.
Helgöppet i augusti
Öppet kl. 12.00–16.00 den 22, 23, 29 och 30 augusti.
12 september (preliminärt)
Höstmarknad kl. 12.00–16.00
31 oktober (preliminärt)
Julmarknad kl. 11.00–15.00

Guidade turer

Vi reserverar os
s för ändringar
efter
programmets try
ckning. Eventu
ella
ändringar komm
er att finnas på
nordanstig.se/
erskmats

Guidade turer när gården är öppen:
12.00 Gårdshistoria
15.00 Vattenverk eller grönt kulturarv. Vattenverket är igång lördagar och söndagar.
Priset är 50 kr/person. Barn upp till 12 år gratis.

Servering
Serveringen är öppen samma tider som gården. Meny och priser
finns på nordanstig.se/erskmats och upplevnordanstig.se. Vissa
dagar serveras en gammaldags rätt utöver ordinarie meny:
20/6
25/6
26/6
2/7
3/7
9/7
10/7
11/7
17/7
23/7
30/7
6/8
13/8
15/8
16/8

Fäbodmat
Blodpalt och fläsk
Kalvdans och gammeljänter (vetelängder med kanel uppstekta i smör)
Plôckfink
Kalvdans och gammeljänter
Pärgröt, serveras med fläsk
Kalvdans och gammeljänter
Servering av hälsingetallrik
Kalvdans och gammeljänter
Motto
Blodpannkaka med vitsås och fläsk
Kôlbullar
Hälsingetallrik
Kalvdans
Kôlbullar

Betalning i första hand med Swish och betalkort, kontant endast i
undantagsfall.

Glänta på dörren till 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.

Välkommen till Ersk-Mats!
Bokning och beställning
Anna Krohn, 072-238 59 90
För mer information
Turistbyrån 0652-161 75
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.
Coronaviruset – covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset.
Aktuell information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se/gavleborg samt
krisinformation.se. Information som är lokal och rör kommunens verksamheter
finns på nordanstig.se.

Följ oss på Facebook!
facebook.com/erskmats

nordanstig.se/erskmats
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Gården består av ett femtontal byggnader. Ett gammalt vattenverk är renoverat och kan köras. Här fanns alla ekonomibyggnader som behövdes för att gården skulle klara sig själv
under självhushållets dagar.

