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Ut på landet under
Östgötadagarna!
Tänk vad mycket det finns att besöka i sin egen hemtrakt! För de som vill passa på att turista
lite i sin egen närhet är få tillfällen så bra som Östgötadagarna. Under två dagar, första
helgen i september, erbjuder nämligen en mängd föreningar och företag extra aktiviteter.
– Det är en händelserik helg. Småföretagare och
hantverkare som visar upp sina verksamheter, föreningar som anordnar aktiviteter och museer som
håller extra öppet runt om i länet. Östgötadagarna
erbjuder något för alla, säger Anna Jacobson, landsbygdstrateg på Region Östergötland. Det är ett bra
tillfälle att få ett smakprov på vad som finns, och för
konsumenter och producenter att mötas. En hel del
aktörer har också bara öppet just de här dagarna.
Antal besökare under första helgen i september
ökar stadigt från år till år och många har fått upp
ögonen för det närproducerade, vill ta sig ut ur
städerna i länet och se vad landsbygden omkring
dem har att erbjuda.
För aktörerna innebär Östgötadagarna också en
chans att visa upp sina verksamheter. Många av dem
har med åren byggt upp samarbeten för att kunna

göra något lite extra för besökarna just dessa två
dagar. Många av dem har dessutom öppet året om.
Varje år har Östgötadagarna ett nytt tema. I år är
det Östgötska berättelser som får extra mycket uppmärksamhet och många av aktörerna kommer därför
att ha en eller flera aktiviteter som riktar sig mot alla
invånare och besökare som ännu inte bekantat sig
med Östergötland och regionens historia.
Vill du veta mer om vilka aktiviteter du hittar var
finns massor av information på Östgötadagarnas
hemsida, www.ostgotadagarna.se och så klart på
den traditionella kartan som du kan hämta på någon
av Östergötlands turistbyråer eller beställa genom
Östgötadagarnas hemsida. På kartan och hemsidan
hittar du också alla ställen som serverar årets östgötska
bakverk, Arrakskransen.

ÖSTGÖTADAGARNA 2017
Arrangör: Region Östergötland
Fullständig information om alla deltagare hittar du på www.ostgotadagarna.se eller
på Östgötadagskartan som finns att hämta på turistbyråerna i Östergötland. Använd
#östgötadagarna för att dela med dig av dina upplevelser under Östgötadagarna i sociala medier.
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”

En möjlighet att lära känna nya delar av Östergötland
Östgötadagarna – vilken möjlighet vi får dessa dagar att lära känna nya delar av länet. Som relativt
nyinflyttad östgöte har dessa dagar varit guld värda. Så många spännande platser jag har sett, så många
duktiga människor i företag och hembygdsföreningar jag har träffat, och så mycket gott bröd och god
mat jag smakat. Östergötland är fullt av skinande pärlor, som bara väntar på att upptäckas. Naturen är
vacker och varierande från den sköna skärgårdens alla klippor till det bördiga slättlandskapet, där
allehanda grödor frodas. När ni kuskar runt i vårt län, sätt er ner i lugn och ro på någon av alla dessa
platser och njut, bara njut av att vara med i allt detta och se att Östergötland verkligen är värd en resa.

ELISABETH NILSSON

Landshövding Östergötland

”

Allt från bondgårdar och matproducenter till konstnärer,
hembygdsföreningar, museer, bagerier och små caféer
Östgötadagarna har blivit en årligt uppskattad tilldragelse och vi vill med dagarna visa upp den enorma kreativitet
och utvecklingskraft som finns på den östgötska landsbygden. Denna helg kan du besöka en mängd olika företag
och föreningar som visar upp sina verksamheter och produkter och som alla bidrar till att utveckla hela regionen.
Här finns allt från bondgårdar och matproducenter till konstnärer, hembygdsf öreningar, museer, bagerier och små
caféer. Så missa inte chansen att besöka Östergötlands landsbygds alldeles egna öppet hus.

GÖRAN GUNNARSSON

Region Östergötland, ordförande Trafik-och samhällsplaneringsnämnden

”

Unik chans att besöka de som endast har öppet denna helg
Östgötadagarna är en viktig tradition för att lyfta fram den östgötska landsbygden och du erbjuds en unik chans
att besöka företag och föreningar som i många fall endast håller öppet för besökare just denna helg.

EVA ANDERSSON

Region Östergötland, ordförande Regionfullmäktige

Det Lilla Hönshuset
Lokalt hantverk & konst • Heminredning
Under Östgötadagarna 2–3 sept
hälsar vi Er extra välkomna!
Vi serverar kaffe med hembakat
och korv med bröd
”Bengt i Lundby” visar sina fina traktorer och fler
utställare finns på plats utanför butiken.
Vi finns på Stora Grönhög på Vikbolandet
mellan Norrköping och Söderköping

Öppet lördag och söndag kl 10.00–17.00

www.detlillahonshuset.s� � 0706-83 86 20
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anledningar att besöka Östgötadagarna

Upptäck ditt eget landskap

Östergötland har så mycket att erbjuda som
många av oss som bor här inte vet om. Hitta
nya guldkorn precis i närheten av dina gamla
favoriter.

Umgås med nära och kära

Östgötadagarna är en anledning till att umgås
med familj och vänner samtidigt som ni får
chansen att upptäcka landskapet och åka på
äventyr tillsammans.

Njut av årstiden

Hösten erbjuder inte bara säsongsmatvaror
utan även en färggrann naturupplevelse där
Östergötlands landsbygds visar sig från sin
bästa sida.

Prova på något nytt

Har du någonsin klappat en alpacka, sett
strutsar kläckas eller ridit islandshäst? Om
inte så är det dags att bege sig ut den 2 och 3
september.

Närproducerat är bra för både dig
och miljön

Närproducerad mat har högt näringsinnehåll,
en låg miljöpåverkan och är av hög kvalitet.
Under Östgötadagarna erbjuder aktörer
försäljning av kött, mejeriprodukter, grönsaker
och frukt - friskt, fräscht och färskt.

Handduken Klint
är årets östgötska
konsthantverk
Anna Helldorff har tilldelats årets stipendium
för Årets östgötska konsthantverk. Detta med
handduken ”Klint” som givetvis är inspirerad av
Östergötlands landskapsblomma – blåklinten.

ÖSTGÖTSKA KONSTHANTVERKET
Årets östgötska konsthantverk är handduken ”Klint” framtagen
av Anna Helldorff vid Affären Svalsjö med Pers mekaniska
kabinett. Handduken fångar en harmonisk kombination av
de olika material och symboler vi finner i Östergötland.
Vår landskapsblomma, blåklinten, är ett vackert motiv som
skapar en tidlös aspekt till konsthantverket. Handduken i sig
är både praktiskt och är en trevlig present om man vill sprida
det östgötska budskapet vidare till vänner och bekanta
utanför landskapets gränser.
Läs mer på ostgotadagarna.se

Berätta kort om din bakgrund som illustratör och
ditt arbete.
– Jag har jobbat i ett tiotal år som illustratör, de senaste
åren med en serie barnböcker om naturens osynliga
Mirakel, det är ganska naturrealistiska bilder. Jag har
en annan bildvärld också där jag utgår från människor
och situationer. Jag använder en blandteknik, tecknar,
målar, klipper och klistrar. Sedan scannar jag en del
av bildmotiven till datorn och jobbar med dem där. Då
uppstår nya motiv och mönster som jag sedan formger
på kort, brickor och handdukar. Vid sidan om det så jobbar jag med skapandeskola-projekt och driver ett litet
kulturhus sommartid utanför Kisa med butik, kafé, utställningar, konserter och kurser.
Hur var arbetsprocessen?
– Den ursprungliga klinten är målad i akvarell och
finns i barnboken ”Bladlusjakten”. Jag gjorde några
varianter på den i Photoshop med tanke på att den

kunde vara användbar som ett tygmönster sedan blev den
liggande i min idélåda under några år.
Vad var mest utmanande?
– Någon utmaning har det inte varit men det är alltid
en liten fundering när ett motiv ska överföras på ett nytt
material i det här fallet ett tyg. Kommer färgerna att
stämma och hur blir trycket.
Kommer vi kunna se designen på något annat än en
handduk framöver?
– Nej det har jag inte några planer på.
Var kan vi träffa dig under Östgötadagarna?
– Ni kan träffa mig i mitt ”lilla kulturhus” Affären
Svalsjö med Pers mekaniska kabinett som jag driver
med min man Per i Kindaskogarna mellan Kisa och
Malexander. Förutom mina bilder, serveringsbrickor,
böcker, textilier så har jag en utställning i vårt galleri
”Nordisk familjebok 1954 – fritt tolkat ur ett genusperspektiv”. Här finns också ett kabinett med finurliga träsaker som rör på sig då man vevar på dem och ett oväntat
utbud av produkter och varor på våra hyllor. Vi serverar
Östgötabakverket, har guidade turer i kabinettet och en
trevlig konsert ”Stenkakehits” med Sofia Fälth och Erik
Zentio. Välkommna!
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Missmyra är det
Naturliga valet för din
konferens, fest eller
föreningsmöte
Hos oss kan ni ta en ﬁka eller bo en hel vecka
i helpension, eller något mitt emellan!
0120-50049 | 0703-80 04 54
info@missmyra.se | www.missmyra.se

Fristad f d Gästgiveri

Tåby Hembygdsförening visar det
unika gästgiveriet från 1606
t ,BČFTFSWFSJOH
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Mellan Valdemarsvik och Gryt, St. Syltvik

Noga utvalt från Klong, New Port, Thg, Simply Scandinavia m ﬂ
Öppet 2/9 och 3/9 11–16
Fr o m 16/9 ÖPPET varje lördag 11–16
Följ oss på

och www.lillastallet.se

hålls öppna och på gammalt vis, i vedeldad ugn,
bakas bröd som säljs till besökarna.
I Atterbomshuset visas en utställning med bl a gamla
skolplanscher. Kaffe/ﬁka 30:-/pers
Öppet kl 13–17
Vägbeskrivning: Tag av från väg 32 mot
Strålsnäs. Vid Strålsnäs station tag vänster.
Efter Åsbo kyrka, tag vänster mot Hembygdsgården. Efter Grönlund tag vänster.

Besök oss under

Östgötadagarna
Museihuset

Caf
Glas é Svalan
s&ﬁ
ka!

Ljungs Westra bro, Vreta Kloster

LEK, LEKSAKER/MODELLER och GAMLA BÅTAR

Öppet under Östgötadagarna 10–17
2–3/9 Guidad visning av båthallen 10.30 och 13.30 samt
Demonstrationskörning av tåganläggningen kl 12 och 15

www.museihuset.se • 0704-24 78 01

Välkomna till

Café Jägmästaregården

Söderköping

Fira Östgöta Dagarna 3-4 sep med

oss!

TÅRTKALAS med tårta/smörgåstårta
inkl. kaffe/saft.

150 kr/pers

Passa på att ta
en tur på vår
12 håls bangolfbana
www.cafejagmastargarden.se
www.cafe
0761-38 31 56 • Söderköping

Östgötadagarna
i Salfvedal
Lördag 2 September Kaffe med våfﬂor, hembakat o Östgötakakan
Söndag 3 september Söndagsmiddag
som förbeställes pr tel. 0702-495345 Christina,
0730-214442 Siv-Britt
Välkomna hälsar Yxnerums hembygdsförening
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Kom och se två gamla hus
på yttre Vikbolandet!

Ola Lundqvist

ÖPPEN ATELJÉ 2–3 september
BÖCKER & KONST
Hägerstad prästgård, Rimforsa
kl. 11–17
Målningar av Bertil Almlöf
och Karin Almlöf

Ulf Lundkvist

Östgöta
rymder

Östkinds hembygdsförening visar Löktorpet, ett f.d.
båtsmanstorp med en mängd gamla bruksföremål
och den gamla manbyggnaden på Hofgren,
en f.d. herrgårdsbyggnad, som byggdes 1753.
Där ﬁnns en del välbevarade 1700-tals interiörer.
Öppet mellan 11.00-17.00.
Välkomna!

Lördag 2 september:
Ulf Lundkvist, Ola Lundqvist
visar bilder och läser
ur nya boken kl. 15
Hägerstad prästgård, 9 km utanför Rimforsa
väg mot Björkfors. www.almofs.se

Boogie Nights
50-talsbutik
har ny adress!

Kronhjortsgården

i Simonstorp erbjuder
mat och café hela dagen
Servering av östgötabakverket,
hembakat och lokala specialiteter.
Försäljning av hantverk, textil och grillkol.
Information om gamla torp och boställen i
Simonstorps socken.
• Naturstig med tipspromenad
• Hälsa på hos fåren och hönsen.
• Försäljning av ägg från glada hönor.

Visning av
minimodell
kolmila.

0708-882 649 • 070-672 11 41

Kronhjortsgården ligger 5 km väster om
Simonstorp och 25 km norr om Norrköping
längs väg 55.

Klänningar i alla storlekar, festskor, roliga accessoarerr
Koppla av i nya, ﬁna Fiket
Shoppa svärmors "världsberömda"
ekologiska grönsaker!
www.sandviksgarden.com, Rodervägen 1, Kolmården

Besök oss under

Östgötadagarna
SMÅBRUKARE I ÖSTERGÖTLAND ANORDNAR

Småbrukaredagar

INGÅR I
ÖSTGÖTADAGARNA

med marknad

TID: Lördag och Söndag 2 och 3 Sep kl 10:00 till 16:00
PLATS: Finnbygget Rumma

LÖRDAG-SÖNDAG 10-16 - BONDGÅRDENS BARN
Barnen i centrum. Föräldrar och barn roar sig med lekar från förr,
t ex hoppa rep, spela kula, gå på styltor m m. Enkel lunch och ﬁka ﬁnns.
LÖRDAG 19.00 - KVÄLLSKONSERT
med bl a sång och kulning över sjön - 50:-/person
SÖNDAG 15.00 - RIDDARSPEL - 50:-/person

Marknad med närproducerat kött, ﬁsk, bröd, ostkakor, marmelad
och honung mm. Hantverksprodukter, sång, musik, ponnyridning,
smide, loppis, skattjakt, åka hölass, lotterier, kaffeservering,
varmkorv mm. Ta med vad som behöver slipas.
Skyltar från E22söder Valdemarsvik mot Falerum samt från Rv 35
i Åtvidaberg mot Falerum. För mer information ring Elinor Svensson,
0702-44 41 88 eller Stefan Thorslund 0120-611 33.
Se även hemsidan www.smabrukare-ostergotland.se.

VIKBOLANDET
Missionshuset i Östra Husby,
Bossgårdsvägen 38

LOPPMARKNAD - traditionell loppis
SCOUTCAFÉ - korv, hamburgare,
våfﬂor, kaffe o saft
Allt scoutmässigt tillagat över öppen eld
i trädgården vid Missionshuset.
Slå dig ner för en stunds vila.
Öppet lörd–sönd 10–16

Behållning efter dagarna går bl.a. till barn och
ungdomsarbetet samt till övrig verksamhet i föreningen.

Brukskultur Åtvidaberg presenterar utställningen

Befordran till härligheten
- brukssamhället och döden

Östgötadagarna

2-3 september
kl. 11:00 - 16:00
entré: 80 kr

www.brukskultur.se

ÅSSA-gården

Bryggaregatan 2,
Åtvidaberg
0120 - 350 68
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UTSTÄLLARE 2017
BOXHOLM
1 Ateljé och butik
Blåviksvägen 19 Blåvik, Boxholm
Tel: 0142-330 47, www.maritacarlborgolsson.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Ateljé Tita erbjuder smycken och corpus i silver och oädla
metaller. Egen tillverkning och formgivning. Vägbeskrivning:
Från Boxholm mot Malexander 10 km. Sväng höger mot
Blåvik 8 km, sväng höger skylt ”Konsthantverk”. Från
Torpön 4 km, sväng vänster skylt ”Konsthantverk”.

2 Besök Ostbutiken i Boxholm
Älvkullevägen 7, Boxholm
Tel: 0142-29 33 36, www.boxholmsost.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Under Östgötadagarna är ni hjärtligt välkomna att provsmaka
och handla vid vårt mejeri i Boxholm. Vi har många härliga ostar
för alla måltider – från frukost till gourmetmiddag. Välkommen
till vår ostbutik och hitta dina egna favoriter. Vägbeskrivning: Rv
32 från norr, sväng höger vid ”osten”. Rv 32 från söder, sväng
vänster vid ”osten”. Åk förbi korvkiosk och räddningstjänst.

3 Bärbäcks Lillgård
Bärbäck Skattegård, Boxholm
Tel: 070-373 80 95, www.barbackslillgard.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Upptäck lantgårdens små hemligheter genom en lärorik
guidning på vår gård bland djur och gårdens historia. Kom
till oss för att få träffa och lära er om gårdens djur. Häst- och
vagnstur och ponnyridning finns det också möjlighet till.
Försäljning i vår loppis och lilla gårdsbutik. Vägbeskrivning:
Vid riksväg 32 mellan Mjölby och Boxholm, sväng vid skylt
Bärbäck, kör upp för backen och håll höger och ta sedan
vänster förbi första gården.

4 Östgötadagarna hos Åsbo Hembygdsförening
Hybbeln, Grönlund Säteri, Mjölby
Tel: 0142-573 03, www.hembygd.se/asbo
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 13.00–17.00
Hembygdsgårdens hus hålls öppna för besökarna. På gammalt
vis, i vedeldad ugn, bakas bröd som säljs till besökarna. I Atterbomshuset visas en utställning med bl.a. gamla skolplanscher. Kaffe serveras. Vägbeskrivning: Ta av från väg 32 mot
Strålsnäs. Vid Strålsnäs station ta vänster. Efter Åsbo kyrka,
ta vänster mot Hembygdsgården. Efter Grönlund ta vänster.

FINSPÅNG
5 Björke Vävstuga dukar höstfint
Björke gård, Skärblacka
Tel: 0122-200 02, www.bjorkevavstuga.se
Öppet lördag 2/9 09.00–16.00 och söndag 3/9 11.00–16.00.
Butik och utställning med vackra moderna och prisvärda
dukar, löpare och gardiner. Här finns också kaffestuga och väveri.
Vägbeskrivning: Väg 215 mellan Finspång och Skärblacka.

6 Bondgårdens barn
Hyttsjövägen 30, Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar
Tel: 0706-63 67 81, www.nyalantbruksmuseet.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Barnen i centrum. Hur lekte man förr? Dagen viks för
barnen, på lördagskvällen konsert med sång över vattnet.
Helgen avslutas med riddarspel på söndag eftermiddag.
Vägbeskrivning: Ljusfallshammar ligger efter rv. 51 ca 25 km
norr om Finspång. Följ skyltning mot lantbruksmuseet.

7 Rejmyre Hantverksby
Glasbruksvägen 42, Rejmyre
Tel: 0761-45 81 75, www.finspang.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Besök alla våra butiker och handla glas, kläder, inredning,
antikviteter, konst och konsthantverk. Besök Reijmyre Glasbruk,
smedja och garveri, någon av våra utställningar eller ät en bit god
mat. Vägbeskrivning: Rejmyre Hantverksby ligger vid Reijmyre
Glasbruk, mitt i samhället Rejmyre, på Glasbruksvägen 42.

8 Slottsparken Café och Restaurang

11 Gårdsbutik med kaffe servering, årets bakverk och fotoklubben ställer ut
Hargs Gård, Kisa
Tel: 0494-124 88, www.hargodlarna.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
HargOdlarnas gårdsbutik har öppet med kaffeservering och
serverar årets Östgötadagsbakverk. Vägbeskrivning: Hargs
Gård är första gården på väg Kisa–Ulrika, 1 km från Kisa Kyrka.

12 Konst och böcker
Hägerstad prästgård, Rimforsa
Tel: 0494-230 75, www.almlofs.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Välkommen till öppen ateljé i Hägerstad prästgård med
utsikt över sjön Striern. Ulf Lundkvist visar teckningar, Ola
Lundqvist läser ur deras bok Östgötarymder kl. 13.00 och
15.00 båda dagarna. Infarten är densamma som till Hägerstad gamla kyrka, som har anor från 1100-talet. Vi har även
ett enklare kafé. Vägbeskrivning: Ca 9 km från Rimforsa, väg
mot Björkfors. Samma infart som Hägerstad Gamla kyrka.

13 Krukmakeriet Hjortslunds Stengods
Storgatan 40, Kisa
Tel: 0494-124 00, www.hjortslund.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Besök ett krukmakeri inrymt i ett sekelskifteshus från slutet
av 1800-talet. Under Östgötadagarna får alla besökare kaffe
eller te och en hembakt kanelbulle. Krukmakeriet visar och
säljer drejade stengodsserviser i egen design. Denna helg
är även sista helgen för Hjortslunds sommarutställning.
Vägbeskrivning: Krukmakeriet ligger i Kisa mellan Linköping
och Vimmerby utefter genomfartsleden väg 34/23 i Kisas
norra del. Gult sekelskifteshus med torn.

14 Ostkakscafé
Valla Södergård 1, Rimforsa
Tel: 0702-81 00 88, www.fresons.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Fresons Bageri & Trädgård erbjuder växthus och gårdsbutik, med
växter och grönsaker efter säsong. Vi bakar ostkaka och kalvdans
i vårt nybyggda bageri på gården. Vägbeskrivning: Från Rimforsa
mot Åtvidaberg, ca 7 km. Skyltar och vimpel vid vägen.

15 Torps ekologiska produkter
Torp Rusthåll, Kisa
Tel: 070-256 67 47, www.wirensjordskog.se
Öppet lördag 2/9 10.00–17.00 och söndag 3/9 10.00–15.00.
Under Östgötadagarna har Wiréns jord och skog försäljning
av kött från nöt och lamm. Produkter förädlade av egna
råvaror. Diverse hantverk. Lunchservering av stenugnsbakad
pizza med egna råvaror från nöt och lamm. Kaffeservering.
Vägbeskrivning: Kör väg 23/34 ca 5,3 km från Linköping mot
Vimmerby. Se skyltar vid vägen eller kör gamla 34:an, sväng
vid Slätmon eller Kölefors.

16 Öppet hus hos Ingemar och Phoebe Härdelin
Drottninggatan 8, Kisa. Tel: 0494-718 08
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Ingemar och Phoebe Härdelin visar sin konst. Ingemars målningar är ofta färgstarka i abstrakt expressionistisk stil. Phoebes
målningar kontrasterar stort mot Ingemars då hon använder sig
av ljusa färger och är ofta föreställande med symbolik. Vägbeskrivning: Från väg 34 i Kisa åk Grönedegatan till Drottninggatan.

LINKÖPING
17. 60 hantverkare i en butik
Himna Ödegård 1, Linghem
Tel: 073-648 61 45, www.himnaverket.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Slöjd, konst och hantverk i alla former i en butik fylld av
60 lokala hantverkare. Vägbeskrivning: Butiken ligger inne
på en av gårdarna mittemot Ica i Linghem. Det går bra att
parkera inne på gården eller på Himnaskolans parkering.

18 Akvarell och lite till

Bruksgatan 5, Finspång. Tel: 011-872 34
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–15.00
Hos oss äter du Östergötlands landskapsrätt raggmunk med
lingon och stekt fläsk. Se även min egen tovade konst eller
köp handsmidda bestick i rostfritt stål. Vägbeskrivning:
Vi finns i närheten av Finspångs slott i en f.d. smedbostad,
i änden av en äldre huslänga mellan torget och slottet.

Degeryd 3, Vårdsberg
Tel: 076-768 078 254, www.ateljetjustgard.se
Öppet lördag 2/9 10.00–17.00 och söndag 3/9 10.00–16.00
Ateljé Tjustgård ställer ut akvareller, silver- smycken och kanske
något annat spännande! Kom och njut av konst, trevligt
umgänge och god fika under Östgötadagarna. Vägbeskrivning:
Vid Vårdsbergs rondell, kör mot Hjulsbro. Sväng första vänster
innan backkrönet. Efter björkallén ligger Ateljé Tjustgård.

9 Visning av museet i Risinge Hembygdsgård

19 Bländebo Loppis

S:t Marias väg, Finspång
Tel: 070-667 75 13, www.hembygd.se/risinge
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Vår hembygdsgård håller öppet med visning av museet.
Vi har många föremål som visar dåtidens hantverk. Allt visas i
miljöer från ca 100 år tillbaka i tiden. Kaffeservering med årets
Östgötadagsbakverk. Vägbeskrivning: Risinge Hembygdsgård är
belägen intill S:t Maria kyrka, S:t Marias väg, Finspång.

KINDA
10 Affären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett
Svalsjö, Kisa
Tel: 0494-510 23, www.helldorff.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Konst, kugghjul, kafé och annat kul i en lanthandel från
1895. Guidning i Pers mekaniska kabinett kl. 11.00 och
16.00 både lördag och söndag. Vägbeskrivning: Vi finns i ett
fyrvägskors mellan Kisa och Malexander.

Västerbränninge Västergård, Linköping
Tel: 0737-55 72 72, www.svenskaloppisar.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Loppis på landet i mysig miljö. Här finns äldre glas och
porslin, möbler, 50–60-tals prylar, trädgårdsmöbler, lanthandelskuriosa m.m. Vägbeskrivning: Åk Bergsvägen mot
Berg/Ljungsbro. Följ skylt mot Kaga kyrka/Ledberg. Efter
ca 4 km ligger loppisen på vänster sida. Skyltat vid huset.

20 Brinkhantverk
Brink 1, Vreta kloster
Tel: 0702-42 22 00, www.brinkhantverk.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Se våra alpackor, kaniner, getter och får samt produkterna vi
gör av deras ull. Njut av livet på landet några timmar eller bara
ta en god fika. Nya ullspinneriet har visning av maskinerna kl.
11.00 och 15.00. Vägbeskrivning: Linköping: från Bergslussar ca
13 km mot Vånga. 3 km mot Häggetorp. Norrköping:
Skärblacka, Vånga, mot Vretakloster. 3 km mot Häggetorp.

21 Fika och lunch på Bostället vedugnsbageri

30 Säsongsavslutning på Stafsäter Gårdsglass

Maspelösa Boställe, 59076 Vreta Kloster
Tel: 076-127 30 22, www.bostallets.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Boställets vedugnsbageri serverar lättare lunch, fika och
har försäljning av bröd och bullar. Smaka Östgötadagsbakverket hos årets vinnare. Vi har även en del lokala produkter
till försäljning. Vägbeskrivning: Vi finns på Fornåsavägen
som man når från väg 34. Från väg 34 åker man ca 3 km
mot Fornåsa. Följ skylten mot Vedugnsbageri.

Stafsäter, Sturefors
Tel: 0730-43 15 19, www.stafsatergardsglass.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Säsongsavslutning för kulglass på Stafsäter Gårdsglass.
Vi bjuder alla på en extra kula glass. I gårdsbutiken har
vi utöver egen glass gjord på gårdens kors mjölk också
utvalda delikatesser från bland annat andra lokala matproducenter samt inredningsdetaljer runt det dukade bordet.
Vägbeskrivning: Vi ligger på västra sidan om Stora Rängen,
mellan Sturefors och Västerby.

22 Hantverksgården

31 Textil med tradition hos Lanthem

Ledberg Lindåbro, Linköping
Tel: 013-10 31 59, www.hantverksgarden.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Hantverksgården är en gårdsbutik med inredning, presenter
och delikatesser. Egen formgivning och tillverkning för hand.
Gårdscaféet serverar kaffe och hembakt fika. Hälsa på våra
Roslagsfår och Blommehöns. Vägbeskrivning: Strax väster
om Linköping i Ledberg. Passera Ledbergs kyrka och kör
900 m till en stenbro, se vår skylt till vänster.

Fröö Gård, Lillkyrka
Tel: 0733-16 01 50, www.lanthem.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Naturskönt intill sjön Roxen finner ni Fröö gård och butiken
Lanthem. Här hittar ni tyger, kuddar, lampor, presentartiklar,
blommor m.m. Vägbeskrivning: Gamla E4:an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka. Kör ca 3 km, se liten skylt
till höger Fröö Säteri, längre in på vägen stor skylt Lanthem.

23 Kulturdagar med spelmansstämma
Gamla Kalmarvägen, vid Slaka Kyrka, Linköping.
Tel: 076-841 59 17, www.kulturkraftslaka.wordpress.com
Öppet lördag 2/9 10.30–17.00 och söndag 3/9 11.30–15.30
Stort 10-årsjubileum! Kulturdagar med spelmansstämma,
kulturarvsdagar, spelkurs, balladdans, folkmusikkonsert,
källvandring, folkmusikgudstjänst, försäljning, Östgötadagsbakverk, Slakabägaren, barnaktiviteter, utställning,
ljugarbänk och mycket mycket annat! Vägbeskrivning: Från
Linköping går vägen mot Slaka och riksintresset för kulturmiljön (KE31). Hembygdsgården ligger mitt i den gamla
kyrkbyn, invid Gamla Kalmarvägen, vid Slaka kyrka.

Vistlöt Kvarnvillan 1, Linghem
Tel: 073-954 08 55
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Välkommen till Vistlöt Kvarnvillans trädgård! Här säljer vi
hemvävda trasmattor och gjutna ljus. Titta in i ateljén och
designa din matta. Du kan också se hur man gjuter, färgar
och målarljustomtar. Sitt gärna ner och njut av en kopp
kaffe med våffla. Vägbeskrivning: Från Norrköping: E4 mot
Linköping. Avfart 115 Linghem, sväng vänster Ekenäs 2,8 km
sväng vänster och följ Östgötadagarnas skyltar. Från Linköping mot Linghem och förbi. Åk till skylt om Ekenäs, sväng
höger. 2,8 km sväng vänster, följ Östgötadagarnaskyltar.

24 Lek, leksaker och gamla båtar på Museihuset

33 Utställningen ”Stolar och pallar”

Ljungs Västra Bro, Vreta Kluster
Tel: 0704-24 78 01, www.museihuet.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Museihuset med sina många områden roar alla. Äldre
modelljärnväg i drift som körs kl. 12.00 och 15.00. Över
5 000 modell- och leksaksbilar. Barnböckerna under 150
år, McDonalds-figurer, lego m.m. Många lekhörnor. Farfars
båtar och motorer. Guidning kl. 10.30 och 13.30. Litet café.
Vägbeskrivning: Kör av från E4 vid avfart 111 och ta rv 34
mot Motala. Efter ca 11 km ligger Museihusets stora röda
byggnad på höger sida. Namnet Museihuset syns tydligt på
husets gavel. Buss 520/616 från Link. Resecentrum.

Kisavägen 18, Ulrika
Tel: 0142-912 12
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Utställningen för 2017 visar stolar och pallar från museets
samlingar samt en hel hop inlämnade stolar och pallar från
trakten. Materialet omfattar mer än 400 år av sittandets
konst. Vägbeskrivning: Från vägkorset vid Ulrika kyrka ta
mot Kisa, åk 500 meter. Stor parkering på marknadsplatsen
utanför museet.

25 Matservering, garaget, antikt, kuriosa och loppis
Haraldsbovägen 1, Skeda Udde
Tel: 013-870 75, www.sorgardensgastgiveri.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Hos oss finns både mat och kaffeservering samt försäljning
av antikt, kuriosa och retrotyger. Vägbeskrivning: Väg
23/34 mot Kisa Vimmerby, efter ca 15 km avfart höger
Skeda Udde, i samhället. Första fastigheten på vänster sida
Sörgårdens Gästgiveri.

26 Medeltid i nunnekloster
Askeby församlingsgården, Linghem
Tel: 013-23 87 00, www.askebyabbey.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–15.00
Den månghundraåriga klosterleden sträcker sig förbi Askeby
klosterkyrka. Pilgrimskapellet är öppet där du kan njuta en
stund i stillhet och ro. Askeby klosterförening har guidade
visningar av den medeltida kyrkan. Vägbeskrivning: Från
Linköping kör väg 35 mot Åtvidaberg. Askeby ligger ca 5
km från Vårdsbergsrondellen. Från Linköping, kör genom
samhället. Bakom skolan ligger Askeby klosterkyrka.

27 Ostens dag på Löt Gårdsmejeri
Löt Ryttargården 1, Gammalkil
Tel: 013-14 29 76, www.lot-gardsmejeri.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Välkomna till Löt Gårdsmejeri. Öppen gård med rundvandring och ostprovning. Gårds- butik och kaffestuga
öppen för fika och lunch. Vägbeskrivning: I Vikingstadrondellen kör mot Ulrika ca 9 km. Vid växthusen på höger
sida skylt ”Gårdsmejeri”, ta höger.

28 Rudholms visar hantverk hos Ledbergs krukmakeri
Ledberg, Fridhem
Tel: 013-39 50 68, www.rudholms.com
Öppet lördag 2/9 10.00–17.00 och söndag 3/9 10.00–16.00
Hos Rudholms gästar Ledbergs krukmakeri och tillsammans
visar vi vårt hantverk. Även försäljning och möjlighet att
fika. Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmerby, ta
av direkt till Malmslätt. Krukmakeriet är beläget 2–3 km
utanför Malmslätt mot Ledberg.

29 Starka kvinnor i Vreta – dramavandring
Vreta klosters kyrka, Vreta kloster
Tel: 013-39 22 95, www.vretaklosterforening.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 12.00–17.00
Möt starka kvinnor i Vreta klosters historia under en
dramatiserad vandring. Några av dem är grevinnan
Hedvig Mörner, änkan Rebecka Danielsdotter, Ebba Vasa,
fattighjonet mamsell Eklund, författarinnan Ester Elisabeth
Lindin, Luthermotståndaren syster Rikissa. Vandringar
börjar kl. 13.00 och 15.00. Vägbeskrivning: Från E4 avfart
112 Linköping norra och skyltning ”Vreta klosters kyrka”.
Från väg 34 avfart mot Ljungsbro följt av Berg och sedan
Vreta klosters kyrka.

32 Trasmattevenissage

34 Visning av Lillkyrka
Lillkyrka församlingshem, Linghem
Tel: 0706-71 75 95, www.svenskakyrkan.se/akerbo
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Lillkyrka är Åkerbo församlings minsta kyrka men med stor
kulturhistoria. Lördag och söndag kl. 10.00 och 13.00 ges
guidade visningar av kyrkan. Vägbeskrivning: Lillkyrka ligger
2 mil nordost om Linköping. 4 km norr om Gistad.

35 Visning av Östra Skrukeby kyrka
Östra Skrukeby församlingshem, Linghem
Tel: 0706-71 75 95, www.svenskakyrkan.se/akerbo
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Östra Skrukeby kyrka har flera sevärdheter med ett stort
historiskt och kulturhistoriskt värde. Lördag och söndag
kl. 11.30 och 14.30 ges guidade visningar av kyrkan.
Vägbeskrivning: Följ Tellebovägen förbi Linghem.
Vid Törnevalla följ skyltning vänster.

36 Visning och försäljning av brukskeramik
Ledberg fridhem, Linköping
Tel: 013-39 50 68, www.vasteromstan.se
Öppet lördag 2/9 10.00–17.00 och söndag 3/9 10.00–16.00
Hos Ledbergs Krukmakeri kan du titta på och handla ett
gediget bruksgods. Bernt och Annika Rudholm bidrar med
trähantverk, papperskonst och annat från butiken
”Hos Rudholms”. Maja Jakobsson och Pontus Johansson,
båda från Göteborg, ställer ut bilder. Vi bjuder på fika.
Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmerby, ta av
direkt mot Malmslätt. Krukmakeriet är beläget 2–3 km
utanför Malmslätt mot Ledberg.

37 Öppen gård hos Bondbönans Odlingar
Seltorp, Sturefors
Tel: 073-024 73 62, www.bondbonans-odlingar.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Hos Bondbönans Odlingar kan du besöka grönsaksodlingen,
provsitta en veterantraktor eller hälsa på kor och höns.
I gårdsbutiken kan du handla hemgjorda produkter. Fika
finns att köpa. Vägbeskrivning: Från Linköping: följ
Brokindsleden mot Sturefors/Bestorp. Vid Sturefors ta
höger mot Slaka. Första gården på vänster sida.

8
38 Öppen smedja
Alguvi Landstorp, Linköping
Tel: 0702-16 98 32
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Denna anrika smedja hade sina glansdagar runt 50-talet.
Familjen Hagdahl har rustat upp smedjan för att återigen
skapa vackra bruksföremål av järn. Försäljning sker i
smedjan där man tillverkar egna produkter över öppen eld.
Vägbeskrivning: Bergsvägen vid Kagakorset 2 km från Ikea.

Hela denna bilaga är en annons från Östgötadagarna

Siffrorna anger aktörernas ungefärliga position. Följ
vägbeskrivningarna på kartan som finns att hämta
på länets turistbyråer, eller ostgotadagarna.se för att
vara säker på att hitta rätt.

39 Öppet i krukmakeriet
Ulrika prästgård, Ulrika
Tel: 0142-910 01
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
I AKEWA keramik hittar du både konst- och bruksföremål.
Glasyrerna kommer från skogarna i trakten, varje träslag har
sina egna egenskaper. Mönstren på keramiken ristas in med
så kallad sgrafitto-teknik i den råa obrända leran efter att
den torkats. Några av mönstren finns också tryckt på textil.
Vägbeskrivnin g: Skyltat från vägkorset vid Ulrika kyrka. 1
km mot Kisa. Parkering på gården, kör in genom grindarna.
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40 Öppet växthus på Rökinge Gård
Rökinge, Vreta Kloster
Tel: 0706-79 68 94, www.rokingegard.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Titta in i växthuset där vi odlar 20 olika sorters tomater, gurka,
bönor och grönsaker. Här finns hantverkare på plats och
demonstrerar sockstickmaskin och pilflätning. Vägbeskrivning:
Avfart Rökinge från Bergsvägen mellan IKANO och Vretaklosterkyrka. Kör 2 km, växthus på vänster sida. Gårdsbutiksskylt.
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41 Albackens trädgårdsskafferi
Vetagatan 22, Mjölby
Tel: 0142-109 91
Öppet lördag 2/9 12.00–17.00 och söndag 3/9 10.00–17.00
Albackens trädgårdsskafferiet är en unik blandning av
restaurang, café, interiör och handelsträdgård. Närodlade ekologiska och kravmärkta produkter. Stor trädgård
med växtförsäljning, krukor, stenbänkar, interiör med
mera. Vägbeskrivning: Från E4an ta av- fart Mjölby Östra:
Följ skyltning Albacken rastplats ca 200 m.
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42 Ateljé Cecilia B. Gröning

23

Vallsbergsvägen 15, Väderstad
Tel: 070-282 84 55, www.ceciliabgroning.se
Öppet lördag 2/9 10.00–17.00 och söndag 3/9 11.00–17.00
I ateljén visas litografier, akvareller, målningar, brons- och
glasskulpturer, konstkort, fotografier samt textildesign.
Vägbeskrivning: Centralt i Väderstad.
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43 Ateljé Stubben

4

Vallstorp Stubben 4, Mjölby
Tel: 0142-261 68
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Välkommen till en Stubbe i lantlig miljö. Konst och hantverk.
Fika med hembakat där det även finns gluten- och laktosfritt
bröd. Vägbeskrivning: Från Mjölby mot Sya, sväng höger Vallstorp, kör 3 km. Från Mantorp mot Sya, sväng vänster mot
Västra Harg, kör 3 km, sväng höger Stubben, kör 1 km.
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44 Biodling förr och nu

39

Klastorp Högliden 10, Mjölby
Tel: 076-841 62 22, www.mjolbymantorpbiodlarforening.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–15.00
Visning av vår föreningsbigård och vi berättar om biodling förr
och nu. Besökare får se både bisamhällen samt utrustning för
biodling. Vi visar hur slungning av honung går till. Skyddsutrustning finns. Föreningen säljer egen honung från föreningens
bisamhällen. Vägbeskrivning: Från E4:an trafikplats Mjölby
väster kör mot Mjölby, i rondellen kör vänster Ryttarhagsleden
ända till en rondell med Q-star mack. Ta höger i rondellen in
mot Mjölby. Vid Lidl, ta vänster. Följ vägen som efter ca 100 m
svänger kraftigt åt höger. Ca 150 m efter högersvängen ligger
Klastorp. Från E4:an trafikplats Mjölby öster, följ vägen genom
Mjölby. Vid rondellen som ligger vid Lidl, sväng höger och följ
vägen som efter ca 100 m svänger kraftigt åt höger. Ca 150 m
efter högersvängen ligger Klastorp.
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45 Hunnevad Hantverk
Hunnevad Lindevad, Skänninge
Tel: 070-984 74 91, www.hunnevad.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Välkommen till Hunnevad, en mötesplats för människor
som är intresserade av naturmaterial. Stort utbud av
garner, koftor, tröjor samt presentartiklar. Fynda på våra
loppis- bord. Sitt ner och njut en fika i trivsam miljö. Vägbeskrivning: Från Skänninge mot Mantorp sväng första vänster
mot Lindevad, ca 4 km, T-kors mellan Öjebro och Vallerstad
vänster mot Vallerstad, ca 500 m. Från Mantorp ta första
höger efter Öjebro kör mot Vallerstad. Skyltat.

46 Musta äpplen och träffa islandshästar
Vimne Bränngård 1, Mjölby
Tel: 070-751 64 22, www.hästkul.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Musta äpplen är en rolig höstaktivitet för alla åldrar. Lätt
och smidigt gör du egen must med handkraft i fruktpress.
Bli buren av islandshäst. Riddarbana från hästryggen eller
i skottkärra. Kl. 14.00 berättelsen om 1900-talets familj på
Vimne Lillgård ”hemkär och världsvan”. Kl. 17.00 Permakultur. Vägbeskrivning: Från Sya följ skylt Bruket. Vänster 1
Kavlebäck, efter 700 m Vimne Bränngård.

47 Öppet hus i Sya Hembygdsgård
Sya Hembygdsgård, Mantorp
Tel: 0142-263 13, www.sya-hembygd.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Jubileumsutställning 70 år, handelsbod, hantverksvisning,
guidning, kaffeservering med Östgötadagskakan. Servering
av raggmunk och pannkakor. Loppis. Lördag kl. 14.00 Bygde
spel – Skvaller Agda, framförs av medlemmar i föreningen.
Söndag kl. 14.00 – Sångarbröderna Boxholm. Vägbeskrivning:
I Sya, åk mot V.Harg/Hembygdsgården, efter järnvägsbron
sväng vänster och följ skyltning mot Hembygdsgården.
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48 Öppet hus på museigårdarna och guidning
av hospitalsruinen
Järntorget, Skänninge
Tel: 0142-402 96
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Öppet hus på Sandbergs-, Axboms- och Sjölingården där
det finns kaffeservering. Guidning ”Sveriges äldsta sjukhus”
vid hospitalsruinen strax utanför Skänninge. På Sjölingården
finns även fotoutställningen ”Bevingade ögonblick”. Vägbeskrivning: Parkering på torget i Skänninge. Följ skyltning ner
till gårdarna i gamla stan.

MOTALA
49 Arbeta i lera, klappa djur och fika hos Keramiktorget
Lönsås Herrängen 602, Borensberg
Tel: 073-386 00 00, www.keramiktorget.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Alla gäster får under Östgötadagarna prova att arbeta i
lera och ta hem sitt alster. För barnen finns stora gräsytor,
gungor, studsmatta och hästar att klappa medan de vuxna
kan slå sig ner i trädgården med en fika eller lättare lunch.

Det anordnas tipspromenad där vinsterna är keramik och
kurser. Vägbeskrivning: Från Borensberg åk mot Skänninge
ca 3 km och håll höger i 90-graderskurvan. Efter ytterligare
ca 300 m ligger Keramiktorget.

50 Brotorps Gård och Gårdsbutik
Brotorp Björka, Motala
Tel: 070-680 06 79, www.baggefar.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Brotorps Gård och Gårdsbutik utanför Motala, Östergötlands sjöstad. Upplev en fårgård där ni kan hälsa på hos
fåren på nära håll. Gårdsbutiken har fina erbjudanden och
är laddad med kött och ägg från gårdens djur, många fina
fårskinn, garn, ullprodukter och annat hantverk.
Vägbeskrivning: Kör Rv34 och vid skylt Borenshult åt ena
hållet och Karlsby 9 åt andra kör mot Karlsby. Kör 3 km och
ni är framme.

51 Café med historieberättande
Kristberg 404, Borensberg
Tel: 076-768 281 916, www.kristbergs.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00

Välkommen till café med historia. Vi tar emot gäster i vårt
B&B och bjuder på historiska bakverk och berättar om
gårdens och bygdens historia. Vägbeskrivning: Rv34 mellan
Borensberg och Motala. Sväng av vid Kristbergs kyrka. Efter
50 m ta grusvägen nedanför kyrkmuren till gården bakom
kyrkan.

52 Fika, njut och handla säsongens varor i
Grepstad gårdsbutik
Grepstad 52, Motala
Tel: 0709-42 61 05
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Välkommen till västra Östergötlands mest välsorterade
Gårdsbutik. Vårt fokus är lokalt producerad mat. Här kan
du handla kött från våra granngårdar, säsongens grönsaker,
egenförädlade produkter av jordgubbar, rabarber, vinbär,
honung, ägg och mycket mera. Servering i vår nyrenoverade lada. Vägbeskrivning: Från Motala: ca 5 km söder
om Motala utmed gamla Skänningevägen (tidigare rv.32).
Gårdsbutiken ligger på höger sida mellan Sjökumla och
Varv K:a.

Dammtorpsvägen. Ta sedan vänster in på Offerbyvägen.
Andra huset på höger sida, nr 29. Från Linköping: i det
s.k. Karlsbykorset, 5 min. innan Motala, ta vänster mot
Borenshult. Efter 1,5 km på Borensvägen sväng höger in på
Offerbyvägen.

57 Östgötadagarna på Brunneby
Brunneby Gård 301, Borensberg
Tel: 0141-402 04, www.brunnebymusteri.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Vi på Brunneby ser med glädje fram emot Östgötadagarna
som är Östergötlands största årliga evenemang på landsbygden. Andemeningen med Östgötadagarna är att synliggöra landsbygdens olika aktörer, resurser och möjligheter.
På Brunneby laddar vi Gårdsbutiken med fina erbjudanden
och presentkorgar. Vägbeskrivning: Kommer du från E4:an,
sväng vid Linköping och ta avfarten mot Motala. Brunneby
Musteri ligger längs väg 34, strax utanför Borensberg mellan
Linköping och Motala. Det är välskyltat och syns från vägen.
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58 Apfelstrudel hos Kapten Bille’s
Slussvägen 1, Norsholm
Tel: 011-545 50, www.kaptenbille.se
Öppet lördag 2/9 10.00–20.00 och söndag 3/9 11.00–17.00
Kom på en mysig höstfika hos oss på Kapten Bille’s vid
vackra Göta kanal. Avnjut specialiteten; vår hemmagjorda
apfelstrudel på Östgötaäpplen med gammaldags vaniljsås
och nybryggt kaffe. Vägbeskrivning: E4 Avfart 115 mot
Skärblacka/Finspång efter 2 km sväng vänster mot Norsholm.
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59 Boogie Nights 50-talsbutik & Mormors Fik
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Rodervägen 1, Kolmården
Tel: 070-739 00 31, www.sandviksgarden.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Tidlöst mode, hembakat fika och ekologiska grönsaker
på samma ställe. Shoppa loss eller koppla av med kaffe
med dopp i trädgården eller i vår nyrenoverade festsal.
Vägbeskrivning: Från E4 Norr: Avfart 127, höger Norrköping,
vänster Tegelhagen och följ skyltning. Från E4 Söder:
Avfart 126, vänster Stavsjö, höger Tegelhagen och följ
skyltning.
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60 Brandkårshistoria under 3 sekler
Simonstorp, Åby
Tel: 011-880 55
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Under Östgötadagarna håller Brandkårsmuseet öppet och
kommer ha guide på museet som berättar om Brandkårens
utveckling och arbetssätt. Vägbeskrivning: Museet ligger vid
väg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. Följ skyltning,
Brandkårsmuseum, över järnvägsbron in mot Simonstorp.
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Hela denna bilaga är en annons från Östgötadagarna
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61 Den gamla manbyggnaden på Hofgren
Hofgren, Vikbolandet
Tel: 0125-310 54
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Östkinds hembygdsförening visar den gamla manbyggnaden på Hofgren. Huset är från 1700-talets mitt och
har bevarade interiörer från 1780-talet. Här finns en
fotoutställning med gamla motiv från Jonsbergs skärgård
samt ett bord med vikbolandslitteratur. Visthusboden med
föremål från gården visas. Vägbeskrivning: Åk 209 mot Arkösund, sväng vänster mot Jonsbergs kyrka, fortsätt förbi
kyrkan ca 2 km. Husen ligger vid vägen, följ skyltningen
där. Parkera gärna på lagårdsplanen och promenera sedan
sista biten till den gamla manbyggnaden.
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62 Det Lilla Hönshuset
Stora Grönhög, Söderköping
Tel: 0706-83 86 20, www.detlillahonshuset.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Den charmiga gårdsbutiken på Vikbolandet med lokalt
hantverk och konst mixat med heminredning i vacker,
avkopplande miljö. Vi erbjuder bl.a. keramik, smycken,
textil, lammskinn och mycket mer. Även heminredning som
lyktor, änglar, servetter, dörrkransar och presenter. Kaffe
och korvförsäljning. Vägbeskrivning: Från Norrköping ta E22
till Tingstad, sväng vänster mot Tåby. Efter 5 km, strax innan
Tåby, ta vänster mot Ljunga, kör 500 m.
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63 Familjefest på Visätter Kalkongård

0

10 km

Visätter Gård, Vikbolandet
Tel: 070-176 60 60, www.visatter.nu
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Upplev landet och lite till på Visätter Kalkongård under
Östgötadagarna. Här finns god, vällagad mat från vår stora
matservering, shopping, flygturer med helikopter, loppis,
ponnyridning, alpackor, veterantraktorer, underhållande
trubadur, halm-hoppborg, ansiktsmålning m.m. Vägbeskrivning:
Kör mot Arkösund, väg 209. Strax efter Östra Husby, sväng
höger vid Häradshammar Kyrka. Skyltar finns på väg 209.

64 Fotoutställning på Åkerby loge

53 Gårdsbutik med inredning, café och får

55 Styra Höstmarknad

Näs gård, Motala
Tel: 0141-22 00 41, www.nastorplamm.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Ta med barnen och gör en utflykt till Näs Gårdsbutik och
hälsa på alla får och lamm som föddes under våren. I butiken
kan du handla produkter från vår fåruppfödning samt inredningsprodukter från kända leverantörer. Ta gärna en fika i det
vackra läget intill Vättern. Vägbeskrivning: Från Motala åk
Rv. 50 norr ut. Ta av vid skylt Lemunda, åk 7 km. Vid skylt Näs
Gård fortsätt in i allén. Efter 500 m är du framme.

Styra Skattegård 158, Motala
Tel: 070-527 80 91, www.rothistyra.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Försäljning av byns producerade hantverk, grönsaker och
sylt. På lördag skapar vi hantverk och på söndag kör vi
gamla jordbruksmaskiner och tändkulemotor. Närproducerad mat serveras ute i det gröna eller inne i den renoverade
festladan. Vägbeskrivning: Riksväg 50 avfart Varv Fågelsta,
kör mot Varv ca 1 km. Höger vid skyllt Styra Höstmarknad.

Åkerby 1 Häradshammar, Vikbolandet
Tel: 070-760 86 14
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
För tredje året blir det fotoutställning på Åkerby loge. Förutom
initiativtagaren Niclas Sandberg ställer också Vikbolandsfotografen Anna Nilsen ut. Annas bilder utforskar människans
relation till djur. Niclas visar projektet ”Vikbolandet by night”
och porträtt. Välkomna till fotografi och fika. Vägbeskrivning:
Åk väg 209 från Norrköping mot Arkösund. Efter 3 mil sväng
höger mot Tåsby. Skyltat därifrån.

54 Keramik i lummig trädgårdsmiljö

56 Visningsträdgård med perenner

65 Fristad f.d. Gästgiveri

Offerbyvägen 29, Motala
Tel: 070-776 00 22, www.perennerpabakgarden.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Inspirationsträdgård som visar var växterna trivs. Vi
erbjuder odling och försäljning av fleråriga växter av bästa
kvalitet. Sortimentet är annorlunda och innehåller även
historiska rosor och udda bärbuskar. Goda råd är gratis!
Med perenner från oss blir trädgården ditt eget paradis.
Vägbeskrivning: Från Motala centrum kör Rv. 34 mot
Linköping. Åk under järnvägen och ta höger vid flaggan,

Fristad f.d. Gästgiveri, Vikbolandet
Tel: 0125-440 11, www.vikbolandet.eu
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Kom till Fristad f.d. Gästgiveri och ta del av en spännande
historia som börjar redan på 1600- talet. Se den färdiga restaureringen som visar hur huset såg ut under gästgiveriets
olika epoker. Kaffeservering, korv och glass. Försäljning av
lokala produkter. Utställningar. Vägbeskrivning: Två kilometer öster om Tåby mot Östra Husby vid avtagsväg mot Å.

Kavelbäck 65, Motala
Tel: 0709-56 36 23, www.drejatavbarbro.n.nu
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Keramik & Betong i Kavelbäck visar tillverkning och färdiga
produkter i keramik. De gör främst bruksgods i ler- och stengods, muggar, kannor, krukor, amplar och trädgårdsprydnader. Här finner du även unika betongföremål, som bänkar
och bord m.m. Vägbeskrivning: RV 50 mellan Nykyrka och
Medevi sväng mot Lemunda 6, sedan Lemunda 5.

66 Fröö Naturbeteskött
Fröö Gård, Norsholm
Tel: 0730-22 32 27, www.fröögård.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Välkomna till Fröö Gård under Östgötadagarna 2017.
Vi grillar hamburgare och korv och vår köttbod är öppen
hela dagen. Vägbeskrivning: Från Norsholm kör väg 210 mot
Söderköping. Passera avfarten mot Skärkind.
Ta andra avfarten mot Norsholm.

67 Garaget i Å Höstfest på Östgötadagarna
Å Talltorpet, Vikbolandet
Tel: 070-734 44 77, www.popsi.tictail.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Slöjd och konsthantverksutställning. Försäljning av svensk
slöjd och hantverk i trä, keramik, textil, svenska garner i
ull och lin. Handgjorda svenska korgar till ved och
trädgård. Lokal mat och naturlig hudvård.
Vägbeskrivning: 4,5 km från Å kyrka på Vikbolandet.

68 Gottenvik – visning av corps de logi samt hantverk, konst m.m.
Gottenvik säteri, Vikbolandet
Tel: 0761-48 27 62
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Ägaren visar corps de logiet i grupper om max 15 personer
kl. 11.00, 12.30. 14.00 och 15.30. Förtäring: hemgjord
soppa på närproducerat med hembakat bröd så långt det
räcker. Hantverk och viss försäljning av närproducerade
produkter. Mindre konstutställning med försäljning.
Kvalitetsloppis. Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkösund,
höger vid vägskylt Gottenvik 7 km. Efter 7 km t-korsning:
ta höger mot Stegeborg, sen nedför backe.
Parkering på fält vid allén.

69 Kanalmagasinet i Mem
Kanalamagasinet, Mem, Söderköping
Tel: 0121-270 40, www.kanalmagasinet.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Välkommen till oss på Östgötadagarna. Lunch serveras
mellan kl. 11.30–15.30. Prova på att spela boule, ät vår
Baltzarburgare eller ta en fika på terrassen. Vägbeskrivning:
Vid Tåby, följ skylten Mem 7 km. Passera Mems slott och
fortsätt fram till Göta kanal. Kanalmagasinet ligger till höger
precis invid kanalbanken.

70 Kronhjortsgården i Simonstorp
Myckelmossa såg, Åby
Tel: 011-882 74, www.kronhjorten.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Mat och café hela dagen. Servering av lokala specialiteter
och hembakat. Försäljning av hantverk, textil och grillkol.
Visning av minimodell kolmila. Information om gamla torp
och boställen i Simonstorps socken. Vandra på vår vackra
naturstig eller hälsa på våra får och höns. Vägbeskrivning:
Simonstorp ligger längs väg 55 mellan Katrineholm och
Norrköping. Vid Simonstorps kyrka sväng väster över
järnvägen. Efter 80 m följ skyltning Kronhjortsgården 5 km.

71 Kvarsebo Byaråd
Kvarsebo kyrkplan, Kolmården
Tel: 076-778 73 18, www.kvarsebo.nu
Öppet lördag 2/9 10.00–14.00 och söndag 3/9 11.00–14.00
Samverkan mellan samtliga föreningar i Kvarsebo med
marknad, loppis, servering, utställning och musik i kyrkan.
På kvällen visafton på Café Margit med servering. Detaljerat
schema finns på Östgötadagarnas hemsida.
Vägbeskrivning: 2 mil öster ut från Kolmårdens djurpark.

72 Loppmarknad och scoutcafé
Bossgårdsvägen 38, Vikbolandet
Tel: 011-34 03 08, www.efsvikbolandet.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Loppmarknad och traditionell loppis. Scoutcafé, korv,
hamburgare, våfflor, kaffe och saft. Allt scoutmässigt tillagat
över öppen eld i trädgården vid Missionshuset. Slå dig ner
för en stunds vila. Vägbeskrivning: Vid utfarten från Östra
Husby mot Söderköping på höger sida, stort gult hus.

73 Löktorpet – ett gammalt båtmanstorp
Kättinge, Vikbolandet
Tel: 0125-310 54, www.ostkind.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Östkinds hembygdsförening visar Löktorpet, ett båtsmanstorp med gamla bruksföremål från bygden. Vi berättar
om knektlivet och visar ca 250 museiföremål från bygden.
Vägbeskrivning: Väg 209 från Norrköping mot Arkösund
ca 3,5 mil till Kättinge samhälle. Torpet är beläget ca 200 m
från Kättinge skola till höger på en höjd.

74 Marknadsdagar på Ormsätter
Ormsätter, Vikbolandet
Tel: 070-799 80 00, www.ormsatter.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Vikbolandets Hjort & Vilt samt Ormsätter Honung håller
öppet i gårdsbutiken, med fina erbjudanden på viltkött och
honung. Viltslaktarna grillar älgkorv och hjortburgare i vårt
viltslakteri. Vägbeskrivning: Ca 40 km öster om Norrköping,
väg 209 mot Arkösund. Från Jonsberg skyltat
”Östgötadagarna på Ormsätter” samt ”Viltbutik”.

75 Marmorbruksmuseet på Kolmården
Marmorbruksvägen 10, Kolmården
Tel: 011-39 24 20
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Marmorbruksmuseet visar utställning av marmorföremål,
hur dessa tillverkas samt en utställning av livet på bruket.
Brukssmedja och snickeri i full verksamhet. Kommunens
naturutställning i borrsmedjan. Museet öppet 10.00–16.00.
Smedjan och snickeriet öppet 11.00–15.00. Vägbeskrivning:
E4, avfart 126 mot Kolmårdens djurpark. Passera hantverksbyn och First Camp. Efter ca 1 km ta av till höger
”Marmorbruket”. Kör ca 800 m till parkering.
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76 Mormor Gretas stuga
Stensäter 1, Skärblacka
Tel: 070-247 14 94, www.mormorgretasstuga.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Upplev historiens vingslag i vårt B&B Mormor Gretas stuga
och det intilliggande gårdsmuseet. Vi har kaffeservering
i vårt museum och säljer ved, huggkubbar, blomkubbar
och barhäng i trä. Vi erbjuder även tur med fyrhjuling med
vagn om vädret tillåter. Vägbeskrivning: Från Skärblacka, åk
mot Finspång. Efter 5 km ta av till vänster mot Vånga. Efter
Vånga kyrka ta av till vänster mot Grensholm. Åk 1,5 km
sväng vänster vid skylt Stensätter. Åk 250 m.

77 Omtag Omland
Häradshammar 21, Vikbolandet
Tel: 073-812 45 44
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Omtag Omland är en fotoutställning som visas under
Östgötadagarna med fotografier tagna av Christer Hjälte
och Mats Tinnervall; urbant och ruralt. Parkering finns
och kaffe bjuds. Vägbeskrivning: Väg 209 från Norrköping
mot Arkösund. Efter cirka 28 km ta höger vid avtag mot
Häradshammar. Första huset på höger sida, Häradshammars f.d. affär.

78 Romantiska Ting
Bossgårdsvägen 5 Ö Husby, Vikbolandet
Tel: 0703-12 12 71, www.romantiskating.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Romantiska Ting är en av Östergötlands största butiker
på lantlig inredning. Vi har ett tusental olika varor från ett
30-tal danska och svenska leverantörer. Vägbeskrivning: Vi
finns mitt emot kyrkan i Östra Husby.

79 Saabmarknad på Kråkvilan
Slakthusvägen, Norrköping
Tel: 070-551 24 15, www.ostgotasaabklubb.com
Öppet lördag 2/9 16.00–22.00 och söndag 3/9 09.00–16.00
Välkommen till Saabträff lördagen den 2 september. Ta
med din veteransaab och kom på grillkväll. Vi träffas och
pratar Saab. Söndagen den 3 september arrangerar Östgöta
Saabklubb för sjunde gången sin årliga marknad. Där säljs
allt från reservdelar till hela bilar från Saab 92 till Saab 9–5.
Vägbeskrivning: Slakthusvägen Norrköping.

80 Se, upplev och smaka Hults bruk, Smidets dag
Hults bruk, Åby
Tel: 0733-64 37 40, www.hultsbruk.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–15.00
Öppen smedja, yxkastning, visning av bruksområdet, utställning av smide, försäljning av yxor och smide, textiltryck,
keramik, trä, café med hembakat. Söndag visas yxsmide
i fabriken. Detaljerat program finns på hemsidan. Fri entré. Vägbeskrivning: Åk väg 55 förbi Åby mot Katrineholm,
sväng vänster vid skylten ”Hult bruk – Yxbacken”. Följ sedan
skyltning.

81 Skärkinds historia och museum
Lilla Skävid, Norsholm
Tel: 070-339 10 65
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Bygdemuseum med mycket gamla ting och foton från bygden. I cafeterian serveras nybakat bröd och där kan ni även
sitta ner på vår nybyggda altan och titta ut över bygden.
Vägbeskrivning: Kör väg 210, vägvisare mot Skär- kind 2
km. Passera Skärkinds k:a , sväng nästa väg höger och sväng
vänster vid skylt Hembygdsstugan.

82 Smakupplevelser och aktiviteter på
öppen gård
Valla gård, Östa Husby, Vikbolandet
Tel: 0734-10 03 55, www.vikbovalla-gard.dinstudio.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–18.00
Välkomna till Öppen gård på Bråvalla Gårdsmejeri, Valla
Gård. Gårdsbutiken är öppen och fylld med gårdsostar,
mathantverk och hantverk. Det finns gårdscafé med fika
och lättare förtäring. Grillarna är igång för de som är extra
hungriga. Besök också vår marknad, riddarvisning och möt
gårdens djur. Vägbeskrivning: Arkösundvägen 209 efter
Östra Husby mot Arkösund, skylt gårdsmejeri Valla. Följ
skyltning trägetter in på vägen mot gården.

83 Smide & Hemslöjd
Furingstad Klockaregården, Norrköping
Tel: 011-34 06 82, www.klockaregardenfuringstad.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Presentbutik i lantlig miljö. Egentillverkning av smides-
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ljusstakar m.m. Även tillverkning enligt kunds önskemål.
Produkter från Skultuna mässing, Dala koppar, glas från
Reijmyre, Bergdala, Sea, Nybro, Strömbergshyttan. Keramik.
Handmålade ljus, textilier m.m. Kaffestuga med öppen
trädgård. Vägbeskrivning: Väg 848 Ljunga–Tåby.
Vid vägskylt ”Konstsmide”. Sväng uppför backe.
Höger sida Furingstad Kyrka vänster sida Smide & Hemslöjd
med Kaffestuga.

84 Stegeborgsgården
Norrkrog 11, Vikbolandet
Tel: 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 09.00–16.00
Restaurangen är öppen kl. 12.00–16.00 där vi bl.a. serverar
vår populära raggmunk med stekt fläsk. Vi erbjuder också
kaffe med egenbakat fikabröd. Passa på att se vackert
hantverk av betong från gårdens skapardag. Manduzana
säljer garn i underbara färger och visar hur man spinner.
Vägbeskrivning: Från Norrköping väg 209 mot Arkösund,
vid Konungsund sväng höger och följ skyltningen mot Stegeborg. Från Söderköping, väg 210 mot Stegeborg, ta färjan.

85 Stens Hus
Norra Granstorpsvägen 4, Åby
Tel: 070-649 15 16, www.stenshus.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Stens hus f.d. Stens skola med anor från 1800- talets slut
öppnar upp under Östgötadagarna. Hos oss serveras lunch,
fika och korv med bröd. Mysig miljö med en stor härlig
trädgård. Höns och getter på gården. Försäljning av diverse
utställare. Vägbeskrivning: Väg 55 mot Katrineholm. Vid
Torshagskorset sväng höger mot Torshag/Åby, direkt efter
(ca 5 m) sväng vänster upp på Norra Granstorpsvägen.
Åk några hundra meter parallellt med 55an. Skylt finns.

86 Trädgård för hela familjen
Bonäsvägen 16–18, Svärtinge
Tel: 011-36 88 70, www.billbacks.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Besök Billbäcks inspirationsträdgårdar, butik & trädgårdscafé. Hälsa på guldfiskarna i en utav dammarna, upplev
trädgårdarnas vackra höstfärger och slå dig ned med en
kaffebricka i ett av de grönskande rummen. Under Östgötadagarna dukar vi upp till stor höstfest, en upplevelse för alla
sinnen. Vägbeskrivning: Billbäcks Trädgårdsbutik, Café Villa
Flora samt trädodlingen hittar du i Svärtinge, ett samhälle
strax väster om Norrköping vid sjön Glan.

87 Valtersten Mellangård
Valtersten Mellangård, Vikbolandet
Tel: 0730-64 37 30, www.valtersten.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Försäljning av Valterstens skrädmjöl, äppelmust och
marmelad. Vår odling är ekologisk och KRAV-certifierad.
Följ med till hagen och titta på nordiska Kallblodstravare.
Kaffeservering i lugn och ro utanför Gårdsboden.
Vägbeskrivning: Från Norrköping väg 209 ca 16 km ta höger
mot Ystad. Vid nästa korsning rakt fram mot Valtersten 1,
8 km. Mellan Kuddby och Ö. Husby.

88 Vernissage i Garage
Lilla Ökenkärr, Vånga
Tel: 0702-54 45 27, www.konstpaus.nu
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–18.00
Lena Sandberg och Johanna Persson visar akvarell och
akrylmålningar och Christer Sandberg demonstrerar
traditionell färgtillverkning och lerklining. Kaffeservering i
trädgården. Vägbeskrivning: Väg 215 från Skärblacka mot
Finspång, efter ca 4 km svänger man vänster mot Vånga.
Kör igenom Vånga mot Vreta kloster, två km efter Vånga
kyrka sväng höger skylt: Tolskepp 7. Därefter ca två km,
sväng vänster in på en liten skogsväg efter ca 1 km finner
ni Konstpaus ”Vernissage i Garage”. Om man kommer ifrån
Vreta Kloster tar man den andra avtagsvägen till vänster
mot Tolskepp 7 innan Vånga.

89 Vikbolands Struts, öppen gård och matmarknad
Vånga gård, Vikbolandet
Tel: 070-740 11 53, www.vikbolandsstruts.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Öppen gård och matmarknad hos Vikbolands struts och Vikbolands Kött. Här kan ni titta på djuren och handla maten.
Guidade turer hos strutsarna. Vallhundsuppvisning, ponnyridning, hoppborg m.m. Gårdsbutiken laddad med mat och
hantverk. Kaffe och matservering finns. Vägbeskrivning: Väg 209
mot Arkösund ca 5 km efter Östra Husby vid Häradshammar
ta höger följ skyltning mot Strutsfarm 6 km.

90 Zarah Leandermuseet
Häradshammars Bygdegård, Vikbolandet
Tel: 0125-507 45, www.zarahleander.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Utställning om Zarahs liv och karriär. Kl. 15.00 föredrag
och guidning av Brigitte Pettersson. Filmsal och kaffeservering. Fri entré. Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkösund,
ca 3 mil från Söderköping eller 3,5 mil efter
Norrköping sväng vänster vid skylt.

91 Öppen trädgård och öppet hus på Rodga Säteri
Rodga Säteri, Åby
Tel: 0706-44 35 97, www.rodga.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Kom och besök Rodga Säteri och Trädgården där du kan
strosa omkring, handla grönsaker, fika eller varför inte få
en guidad tur i stora huset? Barnen kan springa omkring
på gräsmattan och kanske undersöka vad som gömmer sig
i vattenbrynet. Vägbeskrivning: Från väg 55 (Norrköping–
Katrineholm) ta av mot Sörsjöns fritidsområde. Strax före
Sörsjön, följ skylt Rodga sen är du strax framme.

92 Öppet hus i Björkekinds hembygdsmuseum
Kuddby kyrka, Vikbolandet
Tel: 073-804 11 99, www.bjorkekind.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Välkommen till vårt museum där vi visar seder och bruk
från bygdens liv inom bl.a. jordbruk och hantverk, skola och
fattigvård. Kaffeservering med smörgås och kaka. Vägbeskrivning: Vikbolandet vid Kuddby kyrka.

93 Öppet hus i Orga Kvarn
Orgavägen 6, Skärblacka
Tel: 011-571 51, www.orgakvarn.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 09.00–15.00
I vår verksamhet producerar vi mjöl och foder på närproducerad svensk spannmål. Under Östgötadagarna kommer det
finnas möjlighet att gå guidad tur i kvarnen. I butiken som
ligger i anslutning till kvarnen kan du handla vårt mjöl, djurfoder och mycket annat. Vägbeskrivning: Orga Kvarn ligger
ca 2,5 km utanför Skärblacka mot Finspång vid väg 215.

94 Öppet hus på KFUM Breviks Lägergård
Östra Ny, Brevik, Vikbolandet
Tel: 0125-510 18, www.kfumbrevik.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Hos oss kan ni åka vår 240 m långa linbana, gå höghöjdsbanan, paddla kanot, prova bågskytte, stapla backar, klättra
i berg. Vi kommer även att ha fikaservering, korvgrillning
och poängjakt. Vägbeskrivning: Åk mot Arkösund, väg 209.
Efter 13 km följ skyltar mot Stegeborg. 1 km före färjan vid
Stegeborg finns skylt Brevik 1.

SÖDERKÖPING
95 Afternoon tea i historisk 1700-talsmiljö
Thorstorps Gård, Söderköping
Tel: 0706-92 67 37, www.thorstorp.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
I vacker 1700-talsmiljö finns inredningsbutik, hästar och
får och i salen serveras Afternoon Tea. Vägbeskrivning:
Kommer du norrifrån, kör E22 till Söderköping. Vid första
trafikljuset efter kanalen, sväng höger mot Linköping
(väg 210). Kör 2,5 km sväng vänster vid skylt Torstorp och
Inredningsbutik. Vägen slutar vid Thorstorps Gård, ca 800
m. Kommer du söderifrån, sväng av från E22 vänster mot
Linköping, innan kanalen. Kommer du från E4 sväng av mot
Söderköping, väg 210. Ca 2,5 km innan Söderköping, sväng
höger skylt Torstorp och Inredningsbutik.

96 Berättarföreställning
”Möt Britta-Cajsa på fattigstugan”
Nedre Lagnö 1, Sankt Anna
Tel: 076-193 70 66, www.edgardspalagno.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 13.00–13.35
Föreställning om Britta-Cajsas ovanligt dramatiska liv
under förra seklet. Hon blev tidigt föräldralös och sedan
mamma till oäkta barn, men hann också gifta sig två gånger.
Britta- Cajsa arbetade hårt hela sitt liv, var fattig och slutade
sitt liv på fattigstugan i Kimstad. Vägbeskrivning: Väg 210
mot Sankt Anna, till höger efter Lagnöbron.

97 Café Jägmästargården
Jägmästargården 1, Söderköping
Tel: 0761-38 31 56, www.cafejagmastargarden.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Nu har vi åter vår populära tårtbuffé! Denna gång två dagar

i rad under Östgötadagarna den 2 och 3 september.
Vägbeskrivning: Från Söderköping mot Ö. Ryd följ skylt
500 m utanför samhället höger mot Café Jägmästargården,
nästa väg vänster. På den vägen 1,7 km sväng höger mot
Café-skylt. Totalt 5,5 km från Söderköping Klarsjön.

98 Guidad tur i Stegeborgs Slottsruin
Stegeborgs Egendom, Söderköping
Tel: 0121-420 07, www.stegeborg.se
Öppet lördag 2/9 10.00–18.00 och söndag 3/9 10.00–16.00
Välkommen på en guidad tur i Stegeborgs slottsruin.
Under guidningen får du ta del av Stegeborgs spännande
historia. En historia kantad av krigsangrepp och blodiga
strider, kungligheter, kärleksskandaler och slutligen förfall.
Guidning kl. 11.00–12.00 och kl. 15.00–16.00. Café finns
i anslutning till slottet. Vägbeskrivning: Följ skyltningen
mot Stege- borg med början på E22:an ca 1 km syd om
Söderköping. Norrifrån kan du även åka via Kvarsebofärjan
Vikbolandet–Stegeborg.

99 Loppis på Tyrislöt Camping
Tyrislöt, Sankt Anna
Tel: 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Besök vår övervåning med heminredning, hantverk och
presenter. Servering 9.00–16.00. Extraerbjudanden i butiken under Östgötadagarna. Under lördag har vi loppis och
under söndag utförsäljning i hantverkshoppen och loppis.
Vägbeskrivning: Väg 210 från Söderköping mot Sankt Anna.

100 Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Tyrislöt Camping, Söderköping
Tel: 0708-22 64 03
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid
och informerar om dagens möjligheter att leva och verka i
skärgården. Årets ut- ställning visar ”Alla tiders förvaring”.
En utställning om livsmedelsförvaring från förr i tiden.
Lyssna till ”Skärgårds-skrönor”. Vägbeskrivning: Från Söderköping kör väg 210 mot Norra Finnö Tyrislöt, Sankt Anna.

101 Östgötadagarna på Korskullen
Skönbergagatan 52, Söderköping
Tel: 0121-216 21, www.soderkopingscamping.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Café Korskullen och Fiskartorpet håller öppet och visning av
hantverk. Lördag kl. 14.00 sagoberättelser i Fiskartorpet.
Söndag kl. 11.00–13.00 är det spelmansträff. Vägbeskrivning:
Vid E22, mitt emot Shellstationen. Skyltning mot Söderköpings Brunn. Vid Korskullens Camping, Stugor och Café.

102 Östgötadagar vid Affären i Östra Ryd
Affären 1, Östra Ryd
Tel: 0709-27 12 70
Öppet lördag 2/9 10.00–15.00 och söndag 3/9 12.00–16.00
Försäljning av fika, grillad viltkorv, levande musik och loppis.
Vägbeskrivning: Sväng av väg 210 mot Östra Ryd, igenom
Västra. Husby samhälle mot Östra Ryd ca 1 mil. Affären
ligger precis intill vägen innan Q Star macken.

VALDEMARSVIK
103 Akvarellutställning på Gryts varv med
lokala akvarellister
Hummelvik 1, Gryt. Tel: 0123-128 06,
www.grytsarvhotellkonferens.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Akvarellutställning med några av Östergötlands främsta
akvarellister. Prova på-stund med akvarellpenseln i handen.
Karin Klöör visar. Restaurang och caféet håller öppet hela
dagen. Vägbeskrivning: Kör mot Gryt och sväng mot Breviksnäs/Gryts varv Hotell och Konferens.

104 Gryts handelsträdgård
Rågeterdalsvägen 7, Gryt. Tel: 0702-92 99 85, www.grytshandelstradgard.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–15.00
Gryts handelsträdgård skördar sina grönsaker och säljer
i gårdsbutiken. Egenodlade tomater, gurka, paprika och
mycket mer. Vi har även slutförsäljning på perenner
och buskar. Tomatväxthuset är öppet för besökare att
själva strosa runt och titta på odlingarna. Vägbeskrivning:
Rågeterdalsvägen 7, åk mot gryt och sväng in vid de stora
växthusen som syns från vägen.
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105 Kulturdagar Fjord
Flertal platser i kommunen, Valdemarsvik
Tel: 0123-193 45, www.valdemarsvik.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Östgötadagarna i Valdemarsvik, Kulturdagar Fjord. Konstrunda, konsert, film på bio. Fri entré. För mer information
på www.valdemarsvik.se. Kulturdagar Fjord har evenemang
på ett flertal platser i vår kommun. Vägbeskrivning: Se www.
valdemarsvik.se

106 Lammskinnsförsäljning
Holmtebo Gård, Valdemarsvik
Tel: 0730-71 21 67
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
På Holmtebo Gård finner du tvättbara lamm- och fårskinn i
många olika färger och varianter från gårdens egna får och
lamm. Vi har vita, bruna, svarta, fläckiga mjuka skinn och
lockiga glansiga grå och vita skinn. Vi har även handtvättad
ull. Vägbeskrivning: E22:an korset Holmbo/Holmtebo mellan
södra och norra infarten till Valdemarsvik sväng mot
Holmtebo. Åk ca 1 km, ta vänster före postlådorna. Skyltat.

107 Lilla Stallet Inredningsbutik
St. Syltvik, Valdemarsvik
Tel: 0730-59 46 39, www.lillastallet.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Besök vår inredningsbutik med noga utvalda varor från Klong,
New Port, Simply Scandinavia och Miljögården. Vi bjuder på
kaffe och kaka. Vägbeskrivning: Från Valdemarsvik åk mot
Gryt 212 ca 1,5 mil sväng av mot St. Syltvik ca 5 km.

YDRE

på verk i en utställningshall, utforska verkstaden och har
möjligheten att titta på drejning. Vägbeskrivning: Parkera på
Gamla Torget i Åtvidaberg, där är det skyltat hur man går in i
gamla fabriksområdet/lokalen.

116 Sjöberga Lanthandel
Kvarnvik Sjöberga, Åtvidaberg
Tel: 0120-400 83, www.sjobergalanthandel.se
Öppet lördag 2/9 08.00–13.00 och söndag 3/9 11.00–13.00
Sjöberga Lanthandel – en ICA Nära butik med brett sortiment. Vägbeskrivning: När du kommer från Norrköping
eller Västervik sväng mot Holmbo. När du kommer från
Linköping/Åtvidaberg kör mot Valdemarsvik.

117 Skulpturträdgård, -ateljé och fotoutställning
Kyrkängsvägen/Oxlabrinken, Björsäter
Tel: 070-773 57 33, www.sissistahli.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Koppla av bland fruktträd och mina skulpturer i vår skulpturträdgård, ateljé och utställningslokal i Björsäter. Även min man,
Per Erik Gustavs- son, öppnar dörrarna till sitt fotogalleri.
Om vädret är fint har vi kaffeservering i trädgården.
Vägbeskrivning: Vid Björsäterskorsning sväng in mot
kyrkan/busshållplatsen (kommande från Linköping är det till
höger, från Åtvidaberg är det till vänster). Framför kyrkan,
bakom vid buss- hållplatsen, kör ni på Kyrkängsvägen.
Följ Kyrkängsvägen till vänster, kör ungefär 200 meter.
Vid skylt ”Galleri” svänger man in till vänster (Oxlabrinken)
mot parkeringen.

118 Småbrukardagar

Kisavägen 8, Ydre. Tel: 070-274 60 18
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–15.00
Välkomna till Hantverkshuset i Österbymo. Under Östgötadagarna har vi utställning om Gula skolans historia, skördemarknad, kaffeservering, konstutställning och aktiviteter för
barn. Passa på att besöka vår integrationsverksamhet
”Nåldynan”, hantverk för invandrarkvinnor. Vägbeskrivning:
Från Kisa väg 134 mot Eksjö. I Österbymo finns vi på vänster
sida i Gula skolan med parkering på gården. Från Tranås väg
131 till Österbymo, sväng till vänster på väg 134 mot Kisa.
Vi finns på höger sida i Gula skolan med parkering på gården.

Finnbygget Rumma, Åtvidaberg
Tel: 0120-611 33
Öppet lördag 2/9 10.00–15.00 och söndag 3/9 11.00–15.00
Småbrukarna arrangerar marknad med ekologisk närproducerad mat på Finnbyggets Gård utanför Åtvidaberg.
Musikunderhållning. Finnbyggets ägare Elinor Svensson visar
upp sin verksamhet som bland annat ponnyridning för barn
och hästskjuts med vagn. Vägbeskrivning: Från Åtvidaberg åk
väg 35 söderut. Ta till vänster mot Falerum följ skyltar med
text ”småbrukardag” mot Rumma. Från Ringarum åk vägen
mot Åtvida- berg. Efter Yxnerum ta till vänster mot Fröjerum
och Rumma. Följ skyltar med text ”småbrukardag”.
Väg 739 från Rumma mot Falerum.
Ca 1 km från Rumma på höger sida ligger Finnbygget.

109 Torpöns Färjeläge – en pärla på jorden!

119 Östgötadagarna i Salfvedal

108 Hantverks- och skörde- marknad i Gula skolan

Torpöns Färjeläge, Ydre
Tel: 0140-420 41, www.torponsfarjelage.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Utmana dig själv i höghöjdsbanan och stilla din hunger, avsluta måltiden med krämig gräddglass och kaffe. Specialpris
under Östgötadagarna. Vägbeskrivning: Du hittar oss på
Torpöns nordspets i sjön Sommen. Norrifrån tar du bilfärjan
Viktoria till Torpön. Söderifrån finns en broförbindelse.

ÅTVIDABERG
110 Befordran till härligheten
Bryggaregatan 2, ÅSSA-gården, Åtvidaberg
Tel: 0120-350 68, www.brukskultur.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
En utställning om föreställningar och traditioner kring döden
i brukssamhället Åtvidaberg. Vägbeskrivning: Från Linköping,
följ skyltning ”Museer” mot ÅSSA-gården, Bryggaregatan 2.

111 Evas Café
Holmbo Gamla Skola, Åtvidaberg
Tel: 0706-90 37 22, www.mariashus.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Njut av nybryggt kaffe och hembakat, smörgåsar m.m.
Vägbeskrivning: Från Linköping kör mot Åtvidaberg, Falerum
följ sedan skyltning mot Holmbo. Från Norrköping kör E22
söderut, ta av mot Holmbo.

112 Herrsäter Gårdscafé
Värna Herrsäter Gård, Åtvidaberg
Tel: 013-571 13, www.herrsater.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–15.00
Välkommen till Herrsäter Gårdscafé. Här serverar vi vår
prisbelönade ostkaka precis som den ska ätas, ljummad med
hemkokt sylt, grädde och rykande hett kaffe. Smaka en bit av
svenskt jordbruk på en tallrik hos oss, det är så närproducerat
smakar! Vi har även en liten gårdsbutik med våra produkter.
Vägbeskrivning: Kör Rv35 från Linköping mot Åtvidaberg.
2 km söder om Grebo ta vänster mot Värna. Kör ca 2 km och
ta höger mot Bersbo. Sedan skyltat.

113 Marias Hus
Holmbo Gamla Skola, Åtvidaberg
Tel: 0120-400 80, www.mariashus.com
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Låt dig inspireras i lantlig, rofylld miljö. Vi har heminredning,
väskor, textilier, möbler, smycken, tebod m.m.
Vägbeskrivning: Från Åtvidaberg; kör mot Valdemarsvik i
ca 3 mil. Från Norrköping/Västervik: E22 avtagsväg Holmbo,
det är ca 9 km från E22.

Salvedal, Borkhult, Åtvidaberg
Tel: 0702-49 53 45, www.hembygd.se/yxnerum
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–16.00
Hembygdsgården Salfvedal håller öppet under Östgötadagarna. I vår loge finns också en mindre utställning av gamla
verktyg inom skogs- och jordbruk. Servering av kaffe, Östgötadagskakan, loppis och försäljning av lotter. Vägbeskrivning:
Följ länsväg E 732 från Åtvidaberg mot Ringarum, ca 17 km
(20 min).

120 Överums Bruksmuseum
Hammarsmedsvägen 1, Överum
Tel: 0703-57 11 51, www.overumshembygd.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Vi visar och guidar i en gammal smältsmedja. Föremål
tillverkade vid Överums Bruk från 1700-talet till i dag.
Vi visar filmer och bildspel. Vägbeskrivning: Längs väg 35
mellan Gamleby och Åtvidaberg. I Överum sväng vid skylt till
museum, sedan höger mot kyrkan. Fortsätt rakt fram.
Skyltat från väg 35.

ÖDESHÖG
121 Slöjd- och hantverksutställning
Hästholmens Bygdegård, Tägnegatan 3, Ödeshög.
Tel: 070-366 30 91
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–17.00
Det finns många duktiga slöjdare och hantverkare i Ödeshög
med omnejd. De har här möjlighet att ställa ut sina alster och
besökare kan vänta sig att finna hantverk i keramik, textil,
trä och ull, möbler och inredningsprodukter med mera.
Vägbeskrivning: Riktning Ödeshög mot Motala (gamla R50,
nu E 919) 6,5 km – avfart Hästholmen vänster – Hamngatan
mot hamnen och andra gatan vänster, Tägnegatan. Riktning
Motala mot Ödeshög (gamla R50, nu E 919) – avfart Hästholmen. Höger – Hamngatan mot hamnen och andra gatan
vänster, Tägnegatan.

122 Östgötadagarna på naturum Tåkern
Naturum Tåkern, Glänås Besöksområde, Väderstad.
Tel: 0144-53 51 55, www.naturumtakern.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–17.00
Gratis entré. Utställning, film, visning kl. 10.30. Lördag:
kl. 10.00–11.30 Guidning Flyttfåglar och våtmarker (60/30
kr), kl. 14.00–15.00 Föredrag ”Naturens röst” av Henrik
Ekman (60 kr/vuxen). Söndag: kl. 09.00–10.00 Guide i fågeltornet, kl. 11.00–12.00 Guidning Tåkerns natur och kultur
(60/30 kr), kl. 14.00–15.00 Håva småkryp. Vägbeskrivning:
Från E4, ta av i Väderstad. Sväng vänster i rondellen och
kör mot Ödeshög på gamla E4. Ta höger mot Kyleberg och
naturum Tåkern.

114 Missmyra Risten Strand
Missmyra Resurscenter, Åtvidaberg
Tel: 0120-500 49, www.missmyra.se
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 11.00–15.00
Välkomna till Öppet hus på Missmyra Risten Strand.
Vi berättar om Missmyra och visar vår anläggning. Vi erbjuder
en östgötsk delikatess till lunch: Raggmunk med stekt fläsk.
Även fika med gott hembakat bröd. Handikappanpassat.
Vägbeskrivning: Från Linköping på väg 35 ska ni i rondellen
ta av mot Björsäter väg nr 741 eller åka mot Åtvidaberg
och svänga av vänster mot Missmyra. Från Åtvidaberg kör
mot Bersbo.

115 Möt keramik i gammal fabriksmiljö
B Fabriksgränd, Åtvidaberg
Tel: 0738-02 25 72
Öppet lördag 2/9 och söndag 3/9 10.00–16.00
Försäljning och utställning av keramik i gammal fabriksmiljö.
Keramikfabriken arbetar med både lergods, stengods och
med en gammal teknik som kallas Raku. Här kan du titta

Utforska Östgötadagarna
på webb och sociala medier
Mer information om Östdagarna hittar du på vår
hemsida www.ostgotadagarna.se. Här hittar du
tips på turer och en smidig interaktiv karta med alla
besöksmål.
Följ oss och håll dig uppdaterad via facebook.
www.facebook.com/ostgotadagarna. Använd
#östgötadagarna för att dela med dig av dina
upplevelser under Östgötadagarna i sociala medier.

.. .

..
Tradgard for
.. hela
.. familjen
under ostgotaDagarna!
Besök oss på Billbäcks!

* Höstfest! Vi dukar upp till försäljning av
egenproducerad & närodlad frukt & grönsaker
* Kl. 13.00 Henrik Morin;
berättelser om svenska kulturarvsväxter
* Trädgårdstävlingar
* Trädgårdslunch och hembakt ﬁka på café Villa Flora
* Ansiktsmålning för våra minsta trädgårdsvänner
mellan 11.00-14.00 och massa annat kul för hela familjen!
Välkommen till en helg med trädgård,
inspiration & upplevelser för hela familjen!
Trädgårdsbutik | Café | Visningsträdgård
Öppet 10.00–16.00 | www.billbacks.se | Ni hittar oss i Svärtinge!
Sv

ÖPPEN GÅRD
i Vånga Häradshammar
Lördag 2/9 - Söndag 3/9
Vikbolandsstruts, Tornby Gård,
Kejsarens ﬁsk med ﬂera

KOM OCH SE!

Vår ŤQD
ﬁna J¥UGVEXWLN
gårdsbutik ŗ• 7LWWD
Titta S¥
på ROLND
olika GMXU
djur
9¥U
Strutsglass ŗ• +RSSERUJ
Hoppborg ŗ• .R
Ponnyridning
6WUXWVJODVV
RFK SRQQ\
för barn
• Guidade
strutsturer
ULGQLQJ
I¶U
EDUQ ŗ *XLGDGH
VWUXWVWXUHU
F
otoutställning
•
Vårt
kontrollslakteri
)RWRXWVW¤OOQLQJ ŗ 9¥UW NRQWUROOVODNWHUL

3URYVPDNQLQJ DY )LQD HUEMXGDQGHQ
Y¥UD SURGXNWHU
S¥ Q¶WN¶WW PP
MARKNAD

)¶UV¤OMQLQJ DY N¶WW ¤JJ JU¶QVDNHU KRQXQJ UDSVROMD
FKDUNSURGXNWHU I¤UVNW RFK U¶NW DY VWUXWV Q¶WN¶WW
QQ
ODPPN¶WW I¶U¤GODG ŤVN I¥U RFK ODPPVNLQQ
+DQWYHUN RFK VWUXWV¤JJVKDQWYHUN

9¤ONRPQD S¥
ŤND RFK OXQFK
+¤UOLJ JULOO
EXŦH
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Sigvard Hallendorff
brinner för landsbygden
– År 2006 genomförde jag en förstudie kring upplevelseområdet Kinda kanal och Kinda bygdens sjöar på uppdrag
av Växtkraft Kinda. Syftet med förstudien var är att ta fram
ett underlag för projektansökan till Mål 2 Södra i oktober
2006. Den övergripande målsättningen var att öka antalet
besökare, att erbjuda dem och lokalbefolkningen trevliga
rekreationsmöjligheter samt att förbättra tillväxtmöjligheten för entreprenörer utmed Kinda kanal och dess sjösystem.
– För att ytterligare förkovra mig har jag studerat på Linköpings universitet under professor Jan-Paul Stridhs ledning i ämnen som ortnamn, runor, dialekter, fornord och
språk och kultur under olika perioder av vår historia. Dessa
kunskaper har jag haft stor nytta av när jag leder bussresor
på landsbygden i olika delar av landskapet.

Sigvard är ett välkänt ansikte i regionen
genom sitt engagemang för landsbygden och
passion till vår östgötska historia.
Grattis till ditt stipendium – blev du överraskad?
– Tack! Ja, jag blev positivt överraskad och det känns glädjande och hedrande att bli nominerad och utvald till stipendiet.
Berätta om din bakgrund.
– Efter min pension från försvarsmaken 2001 öppnades
möjligheter att utveckla mitt stora intresse för svensk bygdehistoria och redan 1999 hade vi startat Törnevalla hembygdsförening vars ordförand jag är sedan dess. Samtidigt
med detta var jag slottsfogde på Ekenäs slott och 2006 utbildades jag till Linköpingsguide i Linköpings guideklubb
där jag fortfarande är aktiv guide, inte bara i staden utan
också på landsbygden i hela Östergötland. Under en period var jag också guide i Askeby kloster i grannsocknen
till Törnavalla.

JURYNS MOTIVERING:
Priset sponsras av Länsförsäkringar Östgöta och har
tilldelat Sigvard stipendiet med motiveringen:
Sigvard Hallendorff väljs för sitt engagemang, sitt
initiativ och sin strävan för att inte bara bibehålla
utan även utveckla den östgötska landsbygden.
Sigvard är grundare av Törnevalla Hembygdsförening,
verkar som folkbildare i Linköpings guideklubb, har
varit slottsfogde på Ekenäs slott och aktivt arbetat
med utvecklandet av Kinda kanal.

Vad är driver dig i ditt arbete - vad föder passionen för
landsbygden?
– Min passion för landsbygden har jag haft sedan barnsben och längtan till landet har alltid varit stark då jag växte
upp inne i Linköping, det ligger väl i generna? Sedan 1972
bor jag med min familj på en gård i Törnevalla där vi byggt
vårt hus. Det som driver mig i mitt arbete är att sprida kunskap om hembygden, dess historia från forntiden och fram
till idag. Vi genomför byvandringar, bussresor, torpvandringar, hemvändardagar och vi har hembygdsträffar varannan månad med berättarkväller och föredrag. På så sätt har
gemenskapen mellan människorna i de olika byarna ökat
och förbättrats och uppslutningen är stor, allt enligt mottot ”Hembygd är den by där människor mellan husen går”.
Vi förstår att tiden är en bristvara – men finns det några
nya projekt inplanerade?
– Projekt planerade inför framtiden är att hitta nya intressanta besöksmål, att dokumentera nya erfarenheter, kanske
i en hembygdsbok så småningom och att utveckla vår hemsida - www.tornevalla.se. För min personliga del handlar
det om utökad föreläsningsverksamhet, vilket det finns stor
efterfrågan efter, bland annat i de många mycket aktiva föreläsnings- och pensionärsföreningarna i vårt landskap.
Var hittar vi dig under Östgötadagarna?
– Under Östgötadagarna kommer jag att följa det stora utbudet av aktiviteter och besöka några av de platser på landsbygden som presenteras, vilka vet jag ännu inte. Årets tema
är berättelser så det kommer säkert bli intressant.

Sven Eggefalk
VD

Vad avgjorde att ni valde Sigvard som stipendiat?
Sigvard Hallendorff har under många års tid visat stort
engagemang i Östergötland och verkat brett för landsbygdens utveckling. För oss som lokalt kundägt bolag med drygt
varannan östgöte som kund är den typen av samhällsengagemang viktigt och något vi vill uppmuntra.
Varför är det viktigt för er på Länsförsäkringar Östgöta att
engagera er i det här stipendiet?
Vår vision är att tillsammans skapa trygghet och möjligheter
för östgötarna. Därför känns det extra bra att premiera
initiativtagare som verkar för Östergötland och landsbygden.
Vi ägs av våra kunder och samhällsengagemang som bidrar till
vår regions utveckling är alltid angeläget för oss.

Öppet Hus i Orga Kvarn

Mormor Gretas Stuga

Kom och
h häls
hälsa på oss 2-3 september
mb kl 9-15
Bed and Breakfast mellan
Linköping och Norrköping
för dig som vill bo på lantgård och uppleva naturen
och landsbygden på riktigt
nära håll.

Välkomna på
Öppet Hus på
Östgötadagarna!
Passa på att besöka
vårt gårdsmuseum
med kaffeservering

www.mormorgretasstuga.se Tel: 070-275 04 09

Klockaregården Furingstad

Välkommen till vår present- och inredningsbutik
i en härlig lantlig miljö. Här hittar du järnsmide,
mässing, koppar, glas, keramik och ljus.
I vår kaffestuga kan ni njuta av kaffe, våf�lor
och hembakat bröd.
Öppettider under Östgötadagarna
lördag-söndag 10-17

www.klockaregardenfuringstad.se • 0706-36 70 38 • 0702-13 51 57

Guidade turer i kvarnen,
kom och upplev hur man mal mjöl
på gammalt och nytt vis.
Bilutställning på Kvarnängen!
Åkes knivslip kommer att finnas hos oss
Varmt
välkomna
på
östgötadagarna
önskar familjen Nyman Orga Kvarn.
Varmt välkomna önskar familjen Nyman Orga Kvarn
Orgavägen 6
Skärblacka

011-57151
www.orgakvarn.se
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2&3
september
10–17

Herrsäters Gårdscafé

Kom och njut av vår prisbelönta ostkaka serverad på
klassiskt vis med vår hemkokta sylt och en klick vispgrädde.
Det ﬁnns även lokal glass och andra godsaker.

ÖSTGÖTADAGARNA 2-3 september ÖPPET kl. 11-15

Thorstorps Gård

Vi tar emot luncher, middagar och kalas! Ring för mer info

Söderköping

Erik: 073-817 80 62, Sara: 070-254 47 72 www.herrsater.se

Inredningsbutik. Öppet 10-16

Välkomna till ett levande lantbruk

Vi dukar upp
Afternoon tea i stora salen
lördag-söndag 12-16. 199:-

önskar familjen Carlsson!

boka på info@thorstorp.se
eller 0706-92 67 37

Besök oss under

Östgötadagarna
Östgötadagarna

Välkommen till en
historisk miljö med
en historisk kakbuffé!

Kristbergs Rusthåll
Kristberg 404,
Borensberg
www.kristbergs.se

Tvä�bara Lammskinn

Varmt Välkomna till Brotorps Lammgård & Gårdsbutik
Hur har våra värmlandsfår det
på vintern? Kom och titta.
Gårdsbutiken erbjuder
kött och ägg från gårdens djur
samt många andra hantverksprodukter.

Fina erbjudanden under ÖstgötaDagarna
och vi bj
bjuderr p
på kaffe.
www.baggefar.se

Brotorps Gårdsbutik

Brotorps Gårdsbutik 070-680 06 79

Välkomna till
vårt mysiga café
Östgötadagarna har
vi öppet kl 10-16
båda dagarna

Holmtebo Gård, Valdemarsvik , 073-07 121 67, canlamm.se

Öppet under Östgötadagar�a 2-3 september 10.00-17.00.
Övriga året eﬅer överenskommelse.
Vägbeskrivning: E22 söder Valdemarsvik,
avfar� mot Holmtebo 1 km �ån E22

Öppettider:

Torsdag-fredag 10-18
Lördag 10-16 • Söndag 11-16
Maspelösa Boställe
tel. 076-127 30 22
bostallets.se
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MAT - TOVNING - BESTICK
• Raggmunk med fläsk serveras
• Några egna tovade ting visas
• Tovningsmaskin visas, egen
tillverkning till nöjda kunder
sedan år 2002.
• Besticken måste ses, välkommen.

SLOTTSPARKEN, Bruksgatan 5, Finspång
Bee 070-630 97 99 Jörgen 070-646 68 60

Loppis 2/9
kl. 10-16
Tillfälligt erbjudande
i Hantverkshoppen 3/9 kl. 9-16
www.tyrislotcamping.se

Sissi Stahli

& Per Erik Gustavsson

Drejad av

Skulptur (-trädgård)
& fotograﬁ

Kaﬀeservering vid ﬁnt väder
Ka

- Handdrejad Keramik Till Nytta
ttt & G
Glädje
lädj

Kyrkängsvägen i Björsäter
Ky

Kavelbäck (mellan Nykyrka & Medevi)
www.drejatavbarbro.n.nu • 0709-56 36 23

Tel 070 7735733

Besök oss under

Östgötadagarna
Ny affffäärr ppåå landet!

Ateljé Tita
Smycken och corpus i silver
och oädla metaller.
Egen tillverkning
och formgivning.
Verkstad och butik.

Handla & Fika

i AFFÄR´N i ÖSTè RA RYD
med caf

ar & Kakor
Vi Grillar Viltkorv, Goda Smörgåsar - Hembakade Bullar

Musik och Loppis

Guldsmedsmästare Marita Carlborg-Olsson

Blåviksvägen 19, Blåvik 590 14, Boxholm Tel. 0142-33047

Brukskeramik till vardag och fest!
Keramik som tål att användas.
Välkommen att se produktion, handla
serviser och ta en kopp kaffe i trädgården!
Design Anneli

Välkommen till VISTLÖT KVARNVILLAS TRÄDGÅRD
Vi säljer hemvävda trasmattor och gjutna ljus.
Titta in i ateljén och designa din matta. Du kan också se hur man
gjuter, färgar och målar ljustomtar.
Sitt ner och njut av en kopp kaffe och våfﬂa
ﬂa
Tel 0739-54 08 55

Öppet året om!
Onsdag-Fredag 10-18
Lördag
10-16
Öppettider under
Östgötadagarna 10-17

Krukmakeri Hjortslunds Stengods

Storgatan 40 s Kisa s tel 0494-12400 s www.hjortslund.se
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Karins arrakskrans

Ett bakverk
med historia
Årets Östgötadagsbakverk är en arrakskrans från Boställets
Vedugnsbageri. Vinnande bakverk är inspirerat från 50-talet då
arrakskransar serverades flitigt på de östgötska caféerna.
Med en vanlig sockerkaksbotten är den enkel att tillaga samtidigt som den fylliga arrakssmörkrämen, med det karamelliserade mandelhacket, gör kakan till
något alldeles extra. Bakom skapelsen står Karin Lorin som driver Boställets
Vedugnsbageri i Vreta Kloster utanför Linköping.
– Inspirationen har jag fått av mamma och pappa, säger Karin. De har
många gånger berättat om en liknande arrakskrans som ansågs vara lite
finare fikabröd att bjuda på vid festligare tillfällen. Den tyckte de att jag
borde baka i bageriet. Så tanken har funnits med mig länge och när jag
läste om årets tema ”ett bakverk med historia” tyckte jag att det passade så bra.
När Karin sökte på internet så hittade hon några varianter. Av dem har hon
hittat en egen variant.
– Jag har förenklat receptet en hel del. Förr använde man till exempel
inte bakpulver, men i mitt recept har jag det för att den ska vara enklare att
göra. Förutom arraksglasyren så är den annars inte speciellt svår att baka.
Och den stora frågan är ju förstås om den väckte mamma och pappas minnen?
– De var bland de första som fick provsmaka den och tyckte att jag hade lyckats!
Men pappa hade önskemål om ännu mera punschsmak, så det justerade jag direkt.
Under Östgötadagarna kan du med fördel besöka Boställets Vedugnsbageri
för att prova Karins härliga krans, men den bakas och serveras av flera aktörer
under Östgötadagarna.

ÖSTGÖTADAGSBAKVERKET 2017
Årets Östgötadagsbakverk är en arrakskrans från Boställets Vedugnsbageri. Vinnande
bakverk är inspirerat från 50-talet då arrakskransar serverades flitigt på de östgötska
caféerna. Med en vanlig sockerkaksbotten är den enkel att tillaga samtidigt som den
fylliga arrakssmörkrämen med de karmelliserade mandelflarna gör kakan till något
alldeles extra. Kakan bakas och serveras av flera aktörer under Östgötadagarna.
Deltagarna som har denna symbol på kartan serverar årets Östgötadagsbakverk.
Läs mer om Östgötadagsbakverket och var du kan smaka det på ostgotadagarna.se

Välkommen till Mjölbys
Smultronställe

EEgenodlade
GR
GRÖNSAKER
och
TOMATER och
TO
INREDNING.
IN
*¸U HWW EHV¸N L Y§U Y¦OVRUWHUDGH
*§UGVEXWLN 8QGHU VWJ¸WDGDJDUQD
KDU YL VHUYHULQJ
För Aktuellt utbud
se vår hemsida
grytshandelstradgard.se
eller på Instagram:
@grytshandelstradgard
0702-280 47 98

9¦ONRPPHQ
ZZZJUHSVWDGVH


I vår mysiga trädgårdsmiljö
kan ni avnjuta vår östgötska meny!
I butiken hittar ni närodlade produkter,
annorlunda interiör och ﬁn trädgårdsdesign!
gå
ig

Lunch & ﬁka
A la carte-meny
(alla dagar)
Fullständiga rättigheter

TRÄDGÅRD – INREDNING – RESTAURANG

Östgötsk
grön ärtsoppa
med pepparrotsgrädde &
stenbitsrom

99 kr

Öpp året runt!
Öppet
Mån–fre
10–18
Lör
10–16
Sön
12–16

Vetagatan 22, Mjölby • 0142-109 91 • www.albacken.net
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Riktigt god ost
Vi älskar att ysta – mild, lagrad och smaksatt hårdost av
färsk mjölk från gårdarna i trakten. Många förknippar
Boxholm Mejeri med vår runda gräddost och det är
inte så konstigt. Den är ju originalet – Sveriges första
gräddost. Men det ﬁnns tretton härliga sorter till för alla
måltider – från vardagsfrukost till gourmetmiddag.
På boxholmsost.se
boxholmsost.se hittar
hittar du
du läckra
läckra recept
recept och
och inspiration.
inspiration.
På
av
ad
Yst från
lk
mjö gande
lig
r
ä
n
dar
går

m
e
M
i
t
e
in
s
a
g
a
Kanalm
ÖPPETTIDER
kl 11-17
Lunch
kl 11.30-15.30

Prova gärna på att spela boule, titta in i vår butik, hälsa på våra kaniner.
Ät vår Baltzarburgare, raggmunk med ﬂäsk eller strömmingsﬂundra med mos
och rårörda lingon. Eller sitt bara och njut på terrassen med en kopp kaffe.
Tel. 0121-270 40
www.kanalmagasinet.se

www.boxholmsost.se

ÖSTGÖTADAGARNA I KVARSEBO

ALLA
ETER

Lördag 2/9

10.00 Marknad kyrkoplan
Hoppborg för barn
14.00 Konsert i kyrkan
Kvarsebo pop och musik av barn
18.30 Visafton på Qvarsebo Kaffe

IVIT

IS!
T
A
GR

AKT

Söndag 3/9

• LINBANA • BERGSKLÄTTRING • HÖGHÖJDSBANA • BÅGSKYTTE • KANOTING • BACKSTAPLING •

www.kfumbrevik.se

Öppet hus i Kvarsebo 11.00-15.00
Båtklubben vandringsled Kvarseboån
Räksmörgåsar på Café Säterdalen
Djupviks Gård natur- och kulturstig • Fridhem, ägg, salvor och örter
Sockenstugan, Hembygdsföreningens samlingar
Kolmårdens äppelmusteri, Björksätter
Kvarsebo gård inredningsbuik och loppis • Qvarsebo kaffe
Smedskärrs trädgård, kravodlade grönsaker
Blomsätter trädgårdscafé
Christinagården vandring på Kvarseboklint
16.00 Musikal ”Luthers ungar” i kyrkan

INSPIRERANDE
UTFLYKTSMÅL
• ÖSTERGÖTLANDS ENDA VÄVERI!
• ÖPPET HELA ÅRET!
• ÖPPET PÅ ÖSTGÖTADAGARNA 2-3 SEPT 11–16

BUTIK • UTSTÄLLNING
VÄVERI • KAFFESTUGA
Björke gård Skärblacka
Väg 215 mellan Finspång och Skärblacka
Telefon: 0122-200 02
Öppet: Vardagar 9.00-17.30
Lördagar 9.00-13.00

www.bjorkavavstuga.se

Årets stora utförsäljning av
keramik, smycken mm.
Lunch och ﬁka ﬁnns
till försäljning
Gästutställare med
olika hantverk
www.keramiktorget.se
k
ikt
t
25 min från Linköping
15 min från Motala

Ta med annonsen så får du 20% ra�a� på ordinarie priser på keramik.

Välkommen till
MUSTERI · GÅRDSBUTIK
RESTAURANG · CAFÉ
I vår trevliga Gårdsbutik finns Brunnebys eget sortiment
av cider, saft, juice, sylt och marmelad. Vi har också ett
stort utbud av lokalproducerat och delikatesser, t.ex korv,
ost, knäckebröd, rapsolja, honung, fudge, te och mycket
annat.
Restaurang Bettina serverar god lunch och nybakat till fikat.

Gårdsbutiken har öppet:
Mån-fre kl. 9-18, lör kl.10-16, sön kl. 11-16
Läs mer på www.brunnebymusteri.se
Brunneby Musteri, Borensberg, 0141-40204, Restaurang Bettina 0141-40220.

